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como cada violonista está obrigado a criar o seu 

som. 
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Tenho várias caras, 

 uma é quase bonita, 
 outra quase feia,  

sou o quê, um quase tudo. 
Clarice Lispector 

 
Tudo que aqui escrevo é forjado no meu silêncio e 

na penumbra. 
Clarice Lispector 

 
 

A palavra é o meu domínio  
sobre o mundo. 
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RESUMO 

 
O texto estabelece um debate entre a obra de Clarice Lispector e as teorias do 
pensamento filosófico de Gilles Deleuze e Félix Guattari, observando, a partir do 
encontro dos autores, o agenciamento de uma “escritura do deslize” no tocante às 
diversas interpenetrações discursivas da crônica clariciana. Desse modo, o conceito 
de “rosto” dos filósofos franceses enquanto “máquina, abstrata” subsidiará nossa 
discussão diante da expectativa das “combinações deformáveis das engrenagens” 
do gênero. Observa-se, ainda, nesse âmbito, a configuração de uma cartografia 
literária na qual se rascunha uma “poiésis cotidiana” nos movimentos de 
desterritorialização e ressignificação das múltiplas imagens estabelecidas pela 
autora. 
 
Palavras-chave: Clarice Lispector. Crônicas. Poiésis Cotidiana. Rostidade.  
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ABSTRACT 

 

The text establishes a debate between the work of Clarice Lispector and theories of 
philosophical thought of Gilles Deleuze and Félix Guattari , watching from the 
meeting of the authors, the agency of a “deed Glide” regarding the various discursive 
interrelationships of chronic clariciana. Thus, the concept of “face” of the French 
philosophers as “abstract machine” subsidize our discussion at the prospect of 
“deformable combinations of gears” of the genre. It is observed also in this context 
the setting of a literary cartography which sketches out an  everyday poiesis  in the 
movements of deterritorialisation and re-signification of multiple images established 
by the author. 
 
Keywords: Clarice Lispector. Chronicles. Poiesis Everyday. Rostidade. 
 

 

RESUMEN 

 

El texto establece un debate entre la obra de Clarice Lispector y las teorías del 
pensamiento filosófico de Gilles Deleuze y Felix Guattari, observando, a partir del 
encuentro de los autores, la promoción de una “escritura del desliz” respeto a las 
distintas intersecciones discursivas de la crónica de Clarice Lispector. De esta 
manera, el concepto de “rostro” de los filósofos franceses en lo que dice respeto a la 
“máquina abstracta”, subsidiará nuestra discusión frente a la expectativa de las 
“combinaciones deformables de los engranajes” de género. Se observa en la 
perspectiva de una cartografía literaria que se monta en una “poiésis cotidiana” en 
los movimientos de expatriación y re significación de las múltiples imágenes 
establecidas por la autora. 
 

Palabras-clave: Clarice Lispector. Crónicas. Poiésis Cotidiana. Rostidad. 
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INTRODUÇÃO 

LINHAS DE FUGA 

 
Então escrever é o modo  

de quem tem a palavra como isca: 
a palavra pescando o que não é palavra. 
Quando essa não palavra morde a isca, 

 alguma coisa se escreveu. 
Clarice Lispector 

 

 

Para Clarice Lispector, “escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: 

a palavra pescando o que não é palavra”. Essa frase resume a produção do projeto 

literário clariciano.  

Durante toda a sua produção, Clarice determina uma escrita que se realiza 

nos interstícios: “Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem 

com palavras as entrelinhas” (LISPECTOR, 1979, p. 19).   

Desse modo, sua crônica não poderia ser diferente. De fato, ela se inscreve 

nas entrelinhas do real e do fictício em que são (re)construídos cotidianos em meio à 

linhas de fuga da representação do real e sua sucessividade temporal. Nela 

constatamos a aparição dos entrelugares, sejam do texto e da palavra, ante as 

“inesperadas surpresas” de sua escrita. Direcionado a isso relata que 

 

SOBRE ESCREVER 
 

Às vezes tenho a impressão de que escrevo por simples curiosidade 
intensa. É que, ao escrever, eu me dou as mais inesperadas surpresas. É 
na hora de escrever que muitas vezes fico consciente de coisas, das quais, 
sendo inconsciente, eu antes não sabia que sabia. 

 
 

Assim, Clarice determina no gênero uma poiésis que nos remeteria às 

configurações da descoberta de um novo mundo, a partir de sua “realidade mais 

delicada e mais difícil, menos visível a olho nu” (LISPECTOR, 1999).  

É o que presenciamos em seu livro de crônicas intitulado A descoberta do 

mundo, uma reunião dos textos publicados aos sábados no Jornal do Brasil, no 

período de 1967 a 1973, no qual identificamos algo de involuntário, terrível e 

emergente dessa atuação cotidiana. 



12 
 

Quando des(e)screve o dia a dia, a autora não retrata, não representa fatos 

de um real, operacionalizando sua linguagem a uma tradução constituída de 

espelhos linguísticos, mas escamoteia e redimensiona os lugares do gênero a partir 

de “uma verdade inventada”, a partir de uma poiésis instaurada “entre” essas 

espacialidades.  

Em suas crônicas, somos arremessados a uma outra instância do gênero, a 

um não-lugar no qual sua escritura rompe com o universo das categorizações entre 

os modos de ser, dizer e fazer. 

Assim, a crônica e a poiésis desestruturam as espacialidades estabelecidas 

pelo arquivo literário, jornalístico e cultural ante a desconstrução de seus territórios 

existenciais. Articula o fazimento de um novo rosto da crônica na 

contemporaneidade agenciada pela escritura clariciana. 

Em “Máquina escrevendo”, ela assim se manifesta: “Vamos falar a verdade: 

isto aqui não é crônica coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entra em gênero. 

Gêneros não me interessam mais” (LISPECTOR, 1999, p. 347). 

A questão da forma hegemônica do gênero provoca um regime de 

associações que são respaldadas nos processos de subjetivação encontrados no 

conceito de rostidade deleuziano. 

Gilles Deleuze e Félix Guattari elaboraram o conceito de rosto diante de uma 

“não operação” de semelhança em que não se tem o papel de imagem ou modelo, 

mas antes o de sobrecodificar das partes descodificadas:  

 

[...] o rosto representa, por sua vez, uma desterritorialização muito mais 
intensa, mesmo que lenta. Poder-se-ia dizer que é uma desterritorialização 
absoluta: deixa de ser relativa, porque faz sair a cabeça do estrato de 
organismos (DELEUZE; GUATTARI, Mil platôs 3, p. 38). 

 

A ideia de “organismo” se estabelece a partir do modelo consagrado pelo 

gênero em suas funções e especificidades determinadas, territorializadas. Nas 

crônicas claricianas observa-se muito mais o estratificar das características do 

órgão, o “sair de sua cabeça” diante de um âmbito de desconstrução e 

desterritorializações do gênero, desfazendo no estrato o orgânico consagrado. 

A partir daí, verificamos a crônica em Clarice enquanto uma “máquina 

abstrata de rostidade”, escavando-a até levá-la a uma impiedosa opacidade que não 
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para “de traçar suas linhas de desterritorialização absoluta” e mobilizar suas linhas 

de fuga num outro (re)pensar do gênero.  

Diante disso, o significante não irá operar individualmente o muro da 

significância, antes ele necessita do buraco negro da subjetividade para a montagem 

do dispositivo especial desse intercruzamento que é a criação de um rosto concreto. 

E é neste que nasce: “[...] uma máquina abstrata que o produz segundo as 

combinações deformáveis de suas engrenagens. Não esperemos que a máquina 

abstrata se pareça com o que ela produziu, com o que irá produzir” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1996, p. 33). 

A crônica clariciana, a máquina de escrever abstrata clariciana, materializa o 

papel dessa “combinação deformável” na engrenagem do território fechado da 

instância jornalística.  

Clarice rompe, nesse aspecto, com os limites e fissura a expectativa de um 

rosto reconhecido nessa matéria, redefinindo-se como um rosto elementar, 

concernente ao que se poderia chamar dos rostos do autor e do leitor jornalísticos. 

Vemos como ela se posiciona de modo a produzir indagações sobre a definição 

desses sujeitos, da crônica mesma e do ser cronista: 

 
 

Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade 
eu deveria conversar a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da 
crônica. Mas quero ver se consigo tatear sozinha no assunto e ver se chego 
a entender. Crônica é um relato? É uma conversa? É o resumo de um 
estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal 
do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. Quando combinei com o 
jornal escrever aqui aos sábados, logo em seguida morri de medo. Um 
amigo que tem voz forte, convincente e carinhosa, praticamente intimou-me 
a não ter medo. Disse: escreva qualquer coisa que lhe passe pela cabeça, 
mesmo tolice, porque coisas sérias você já escreveu, e todos os seus 
leitores hão de entender que sua crônica semanal é um modo honesto de 
ganhar dinheiro. No entanto, por uma questão de honestidade para com o 
jornal, que é bom, eu não quis escrever tolices (LISPECTOR, 1999, p. 112). 

 

Observamos Clarice desapropriando, desterritorializando o discurso da escrita 

jornalística e direcionando-a a um processo de novas perspectivas, novas 

possibilidades discursivas, reelaborando paradigmas que não os de uma 

convencional tolice semanal. 

Assim, a fundamentação da proposta estabelecida no campo da filosofia, da 

psicanálise e da semiótica por Gilles Deleuze e Félix Guattari, em seus conceitos de 



14 
 

territorialização, desterritorialização e reterritorialização respalda todo o processo da 

escritura clariciana diante de seus movimentos num novo rosto da crônica: 

 

COMO É QUE SE ESCREVE 
 
Quando não estou escrevendo, eu simplesmente não sei como se escreve. 
E se não soasse infantil e falsa a pergunta das mais sinceras, eu escolheria 
um amigo escritor e lhe perguntaria: Como é que se escreve? 
 Por que, realmente, como é que se escreve? que é que se diz? e 
como dizer? E como é que se começa? E que é que se faz com o papel em 
branco no defrontando tranquilo? 
          Sei que a resposta, por mais que intrigue, é a única: escrevendo. Sou 
a pessoa que mais se surpreende de escrever. E ainda não me habituei a 
quem me chamem de escritora. Porque, fora das horas em que escrevo, 
não sei absolutamente escrever. Será que escrever não é um ofício? Não 
há aprendizagem, então?! O que é? Só me considerarei escritora no dia em 
que eu disser: sei como se escreve (LISPECTOR, 1999, p. 403). 
   

 

Evidencia-se, nesse fragmento clariciano, em sua proposta de escrita, um 

desalinhar das linhas da crônica tradicional. Uma operação de experiência do ato de 

escrever numa instância “amadora” de escritora. Articula-se em sua inscrição o 

desdobramento rizomático dos pensadores perante a questão do gênero crônica na 

implicação de uma (des)representação territorial de espacialidades da autora como 

uma linguagem que não se fecha em si mesma, é aberta, heterogênea, múltipla, 

como se diz mesmo do rizoma enquanto proposta de uma multiplicidade. 

O âmbito rizomático é desenvolvido nas obras de Deleuze e Guattari por meio 

de uma intercomunicação de conceitos e noções que se reverberam ao longo de 

suas produções, de forma que elas se conectam entre si, promovendo uma 

ressonância de pensamento. Isto é o que lhe concede o aspecto de rizoma: o rizoma 

é “Um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Um rizoma é feito de platôs. 

[...] é feito de direções móveis, sem início nem fim, mas apenas um meio, por onde 

ele cresce e transborda, sem remeter a uma unidade ou dela derivar” (PELBART, 

2003, p. 216).  

O rizoma não é um sistema hierárquico, é “[...] uma rede maquínica de 

autômatos finitos a-centrados” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, p. 33). 

As ideias de Deleuze e Guattari formulam uma proposta desconstrutora, 

desterritorializante, através de conceitos que (re)pensam a contemporaneidade e 

suas imagens de pensamento. Assim, as obras desses autores apresentam-se como 

potência desestabilizadora, desencadeando uma teoria das multiplicidades a qual 
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iremos relacionar aos processos de “rizomatizações” narrativas na crônica e às 

“poiésis cotidianas” inseridas na escrita de Clarice Lispector.  

Daí o conceito de “rizoma” estar adequado a nossa tese, pois nele se 

direcionam linhas de fuga de uma visão binária e dicotômica. 

Constantemente, na composição do texto, algumas afirmações, imagens e 

pensamentos, são (re)surgidos e (re)elaborados enquanto conceito sonoro 

deleuziano de “ritornelo” em que sua repetição se efetua com o fim de efeito 

interpelante ao leitor; num ato da (re)petição pela diferença de potências 

argumentativas, (re)inserindo-se num ato de devir e “potência de escuta: “No 

ritornelo o que volta não é o elemento, não é a forma nem a sonoridade [...] o que 

volta é a potência de fazer música, a potência de fazer e desfazer lugares, potência 

de escuta” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 39). 

Esses conceitos permitem-nos trabalhar o processo da autora perpassando o 

arquivo literário num deslocamento do gênero, estabelecendo diálogos com a 

proposta de Deleuze e Guattari numa instância de desterritorializações.  

Implica-se nisso o funcionamento da máquina de rostidade acionada, no 

sentido deleuziano, aos eixos da significação e da subjetivação. O conceito de 

rostidade associa-se à construção de rostos produzidos na crônica a partir de sua 

poiésis.  

 

TALVEZ ASSIM SEJA 
 

Por outro lado, estou hoje um pouco cansada e é sobre o prazer do cansaço 
dolorido que vou falar. Todo prazer intenso toca no limiar da dor. Isso é 
bom. O sono, quando vem, é como um leve desmaio, um desmaio de amor. 
 Morrer deve ser assim: por algum motivo estar-se tão cansado que só 
o sono da morte compensa. Morrer às vezes parece um egoísmo. Mas 
quem morre às vezes precisa muito. 
Será que morrer é o último prazer terreno? (LISPECTOR, 2009, p. 142). 

 

Como podemos perceber, o cotidiano na escritora (re)significa-se numa outra 

espacialidade, numa instância de tangentes entre o filosófico e o poético. Constata-

se, na disposição subjetiva da autora e na escrita de suas crônicas, o traçar de 

problematizações sobre o gênero em seus aspectos de rostidade, conduzindo 

questionamentos direcionados a uma poiésis do cotidiano e à desconfiguração da 

estrutura tradicional. 
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Outras noções se desenrolam no decorrer desta discussão e apontam na 

direção de um repensamento dos ambientes de escrita dessa discursividade, dos 

papéis de leitor e autor, então, ressiginificados. 

Desse modo, para a problematização de tais questões, reportarmo-nos a uma 

historiografia do gênero crônica numa discussão orientada por nomes como Affonso 

Romano de Sant’Anna, Antonio Candido, Jorge de Sá, Davi Arrigucci Júnior, autores 

que problematizam a composição jornalística. Deve-se, ainda, salientar a dificuldade 

na obtenção de um referencial bibliográfico que estabeleça um debate atualizado 

sobre a estrutura.  

Afrânio Coutinho, em Crítica e teoria literária, trata da crônica, 

tradicionalmente, como uma estrutura flutuante e próxima a uma escrita de ensaio, 

dizendo ser esta um gênero livre flexível, elástico escrito em linguagem corrente, 

familiar, coloquial com temas variados em torno de cenas humanas da natureza ou 

de fatos desenvolvidos com certo teor reflexivo.  

Esse posicionamento do autor deve-se à análise de cronistas diante dos 

universos dos autores consagrados. Pondera da seguinte maneira a respeito do 

gênero:  

 

De “crônica” ou relato cronológico de acontecimentos, passou-se à “crônica” 
moderna, gênero que tem voga recente, sobretudo, em decorrência do 
progresso do jornalismo, a que se ligou estreitamente. É hoje um gênero de 
literatura para o jornal, consentâneo com a própria natureza leve e agitada 
da imprensa moderna (COUTINHO, 1987, p. 53). 

 
 
 

Essa compreensão de Afrânio Coutinho embasa nosso estudo relativo às 

questões do gênero em sua transitividade, o que nos parece bastante propício ao 

entendimento daquilo que se manifesta nas crônicas de Clarice Lispector. 

Encontramos nessa visão do crítico correlações capazes de nos oferecer um 

redimensionamento da criação literária, ao favorecer a construção de uma poética 

que articula o jornalismo à Literatura. Poética que justifica nosso investimento 

teórico/analítico. 

 A partir desse redimensionamento literário, aproximamos o conceito de rosto, 

resignado por Deleuze e Guattari (1996, p. 32), às crônicas claricianas como 

processo de rostidade, como algo não individual: “Os rostos não são primeiramente 

individuais, eles definem zonas de frequência ou de probabilidade, delimitam um 
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campo que neutraliza antecipadamente as expressões e conexões rebeldes às 

significações conformes”.  

Do mesmo modo, as zonas de frequência, a forma de subjetividade, 

consciência ou paixão, nelas inseridas, permaneceria absolutamente vazia se os 

rostos não formassem lugares de ressonância que selecionam o real mental ou 

sentido, tornando-o, antecipadamente, conforme a realidade dominante.  

A autora escapa das categorizações e das hierarquizações do gênero textual. 

Ela faz a imersão nas poiésis cotidianas e delas extrai o traço, e muitas vezes do 

que se apresenta como contendo a perplexidade do impensável, do inteligível, 

desordenando o próprio Cronos etimológico da crônica. 

Insere-se nela um tempo de pura intensidade, um tempo Clarice da crônica, 

um tempo Aion: “Que tempo é este que não tem necessidade de ser infinito, mas 

somente ‘infinitamente subdivisível’? Este tempo é o Aion” (DELEUZE, 1998, p. 61). 

O Aion é um lugar de acontecimentos puros, incorporais e de muitos atributos 

de qualidades. Entretanto, o Cronos delibera-se inseparavelmente dos corpos, 

preenchendo-se de suas causas e matérias: 

 

Aion que divide eternamente em um passado próximo e um futuro iminente 
e que não cessa de subdividi-lo, repelindo a um e a outro sem nunca torná-
los menos insistentes. O acontecimento é que nunca alguém morre, mas 
sempre acaba de morrer ou vai morrer, no presente vazio do Aion, 
eternidade... Cada acontecimento é o menor tempo, menor que o mínimo de 
tempo contínuo pensável, porque ele se divide em passado próximo e futuro 
iminente. Mas é também o tempo mais longo, mais longo que o máximo de 
tempo contínuo pensável, porque ele não cessa de ser subdividido pelo 
Aion que o torna igual a sua linha ilimitada. Entendamos: cada 
acontecimento sobre o Aion é menor que a menor subdivisão no Cronos; 
mas é também maior que o maior divisor de Cronos, isto é, o ciclo inteiro 
(DELEUZE, 1998, p. 191). 

Desse modo, o tempo Clarice desmarca a lógica de uma sucessividade 

temporal, são acontecimentos puros, muito mais caracterizados por lembranças 

que memórias do passado:  

 

Em todo acontecimento, há de fato o momento presente da efetuação, 
aquele em que o acontecimento se encarna em um estado de coisas, um 
indivíduo, uma pessoa, aquele que é designado quando se diz: pronto, 
chegou a hora; e o futuro e o passado do acontecimento só são julgados em 
função desse presente definitivo, do ponto de vista daquele que o encarna 
(DELEUZE, 1998, p. 178). 

.   

Em suas crônicas não é mais o futuro e o passado que corrompem o presente 

existente, mas o instante se perverte em um presente de maneira ficcional. A 
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narrativa habita esse presente, porém ele não a preenche de maneira a brincar entre 

os aspectos de uma virtualidade e realidade de sua sequência. 

Clarice multiplica na crônica “os focos enunciativos autopoéticos e os torna 

parciais na medida em que tal processo se estende para todos os lados através dos 

campos de virtualidade dos universos de referência”. Constata-se, assim, a 

disposição subjetiva da autora na escrita da crônica.  

Deflagra-se, neste instante, mais um dispositivo de sua máquina: o 

desfazimento do rosto: “desfazer o rosto é o mesmo que atravessar o muro do 

significante, sair do buraco negro da subjetividade” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 

58).  

Justifica-se nesta ação a inscrição reincidente de suas linhas de fuga à 

procura da multiplicidade de sua escrita, uma vez que o desfazer do rosto elabora 

sua semiótica a-gramatical de um “não-significante, não-subjetividade [...] 

apresentando formas e substâncias de expressão bastante diversas” (DELEUZE; 

GUATTARI 1996, p. 58).  

Diante da consideração dessa dimensão maquínica abstrata na qual a crônica 

se insere, observamos uma outra “arma” de subjetivação por meio da qual a 

heterogeneidade dos componentes dispara sua produção numa dimensão 

semiológica a-significante enquanto paradigma estético da autora, num calibre de 

um dispositivo, ou ainda, de uma autopoiésis: “Uma produção de efeito singular, 

ainda que, indefinidamente, reprodutível. Esse núcleo autopoiético do maquinário é 

o que faz com que ela escape à estrutura, diferenciando-a e dando-lhe seu valor” 

(GUATTARI, 2012, p. 47). 

A partir da máquina autopoiética, o regime semiótico assignificante clariciano 

determina uma desestruturação na escrita da crônica em que os instrumentos 

sígnicos cotidianos produzem-se numa instância da subjetividade coletiva e na 

desconstrução de imagens preconcebidas. 

Portanto, nossa fundamentação teórica está estabelecida numa proposta de 

interlocução entre o campo da filosofia, da psicanálise e da semiótica por Gilles 

Deleuze e Félix Guattari com a obra clariciana, discutindo entre eles ainda os 

conceitos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização do gênero 

crônica.  
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As ideias de Deleuze e Guattari são elaboradas de maneira desconstrutora 

por meio de conceitos que possam (re)pensar a contemporaneidade do texto 

clariciano em suas imagens e poiésis.  

Para isso, contaremos com os Mil Platôs (volumes 1, 2, 3, 4, e 5) e as demais 

obras dos autores, apresentando-os como uma construção desse pensamento que 

desencadeia uma teoria das multiplicidades que relacionamos às poiésis cotidianas.  

Esses conceitos permitirão trabalhar o processo da autora perpassando o 

arquivo literário num deslocamento do gênero crônica, como da obra clariciana, 

ligando-a ao movimento estabelecido pelos pensadores numa instância de 

desterritorialização. 

No capítulo I, “Por uma língua(gem) do fora”, evidenciamos em Clarice uma 

linguagem que desequilibra a narrativa a partir do movimento de uma “nova sintaxe”, 

de uma “a-sintaxe”, em meio a linhas de fuga do próprio gênero crônica. Desse 

modo, articulamos a escrita clariciana num processo de “a-gramaticalidade” 

perfuradora e exterior à norma, numa contra-língua de uma “língua maior”, de um 

“devir-minoritário”. Para isso, os conceitos elencados dialogam, por vezes, com o 

pensamento de outros estudiosos, tais como Michel Foucault e Jacques Derrida. 

O segundo momento do trabalho, “Um tempo Clarice da crônica: os devires”, 

desenvolve a continuidade do debate anterior, tocando o processo de “a-sintaxes” e 

“a-gramaticalidades”, constituintes de “uma literatura de afectos e devires” em que 

suas territorialidades (de)formantes configuram a ação da língua(gem) clariciana. 

Assim, o conceito de “devir” demonstra o aspecto inaugural da escritora diante de 

um “devir-Clarice”, relacionando dados biográficos da cronista com as rupturas e 

deslocamentos do gênero em questão. 

O terceiro capítulo, “Rostidades em trânsito”, confirmará o caráter múltiplo e 

desterritorializante da crônica na obra clariciana, além do desfazimento do modelo 

de um “rosto” preestabelecido, desencadeando um processo narrativo de 

desrrostificação e multiplicidade escritural. O conceito de “rosto” subsidiará a 

discussão enquanto “máquina abstrata” das “combinações deformáveis das 

engrenagens” do gênero. 

O quarto capítulo, “A poiésis do cotidiano”, desencadeará o debate a partir da 

configuração das “máquinas autopoiéticas” da escrita clariciana, tencionando a 

linguagem em “imagens virtuais” desenvolvidas numa dinâmica de “objetos reais“, no 

entrelaçar narrativo desses; borrando-os nos acontecimentos diários de suas 
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“imagens-tempo”. Para isso, desenvolveremos a apreciação das crônicas “Banhos 

de mar” e “Restos do carnaval”, recorrendo às “paisagens imaginárias” e à “potência 

falsante’ nelas rascunhadas no decorrer de um devir-tempo, de um tempo do Aion. 

Desse modo, nossas considerações finais enveredam a expectativa de “Mais 

um (sub)strato”, um quase estrato, ou um a mais, (des)fazendo organismos e 

(des)mobilizando dispositivos sensoriais de territórios preconcebidos.  

A literatura clariciana desloca-nos a um processo de esgotamentos naquilo 

que há de mais banal e quotidiano, desengrenando a centelha de um instante-já e 

as intensidades de personagens e imagens representativas. Clarice Lispector 

exerce, ao escrever o (sub)strato do mundo, da vida e seus devires numa 

descoberta de escrita em que “escrever é um devir alguma coisa... porque algo na 

vida passa em nós. Qualquer coisa. Escreve-se para a vida” (DELEUZE; PARTNER, 

1988). 
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1.1 POR UMA LINGUA(GEM) DO FORA 

 

Uma obra é uma nova sintaxe  
O que é muito mais importante 

 do que o vocabulário, 
e cava (creuse) uma língua estrangeira na língua. 

Gilles Deleuze 
 

Cada sintaxe nova abre então pequenas novas 
liberdades. 

Clarice Lispector 
 

 

A filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari, filósofos franceses pós-

estruturalistas, elabora, por assim dizer, um processo de gramaticalização bastante 

peculiar, ou ainda, aproximando-se do conceito discutido por Jacques Derrida, uma 

a-gramaticalização para se pensar a literatura, ou mesmo a linguagem literária.  

Derrida, em seu livro Gramatologia1, buscava um pensamento sem clausuras, 

ou formas, que se enveredasse em uma perspectiva de sistema aberto, ou mesmo 

de uma filosofia da linguagem em fuga aos conceitos representativos.  

Despertar-nos para uma “desconstrução”, para um desvencilhamento de um 

pensamento ocidental pautado em suas questões de origem ou em busca de 

conceitos vinculados ao ideário de uma centralidade e suas ciências de verdade. 

Baseados numa perspectiva logocêntrica em que a razão seria o centro, a origem de 

tudo (DERRIDA, 2008, p. 3).  

Por isso, a busca por uma ciência dos “rastros”2 discorre sobre a necessidade 

do desfazimento destas “cenas de escritura”, dessa prática representacional da 

linguagem, relacionada ao campo metafísico e ao conceito de uma ciência da 

escritura e seus códigos fechados, a tradução de uma realidade em palavras e 

normas. 

No sentido proposto pelo logos, o signo nomearia, conceituaria, um campo de 

pertinência entre ele e a realidade, relacionando diretamente a coisa e sua verdade. 

Nesse momento, o papel do filósofo seria encontrar a melhor zona de representação 

do real. A realidade estaria representada nas palavras a partir de um processo de 

                                                           
1
 DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Tradução de Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São 

Paulo: Perspectiva, 2008. 
2
  Para Derrida (2008, p. 56), o “rastro instruído é ‘imotivado’ mas não é caprichoso. Como a palavra 

“arbitrário’, segundo Saussure, ele ‘não deve dar a ideia de que o significante dependa da livre 
escolha do que fala”. 
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normatividade, sugerindo o decalque dessa violência diante de um sistema fechado 

do pensamento.  

Para o filósofo argelino não haveria como reter a realidade, pois qualquer 

conceito, qualquer regularidade, escaparia dela. Daí, constatamos o surgimento da 

“Desconstrução” como um movimento de desmantelamento desse sistema fechado 

e autoritário do pensar e da própria linguagem. Não teríamos mais uma expectativa 

da pretensa verdade de um real e seu código. Nela ocorreria a descrição das coisas 

conexas a um campo de proximidade como se fossem e não como representação 

real diante da tentativa de um sentido de rastreamento de uma certa opacidade. 

Do signo ao rastro. 

A ciência do rastro, sugerida pelo pensador, rasura todos esses lugares de 

categorias e mapeamentos estabelecidos. Nele, identifica-se a proposta de uma 

“contra-língua” em que “mais importante do que o vocabulário” seria a liberdade, a 

adoção de uma composição ficcional da literatura como uma oportunidade de 

espacialidade próxima à enunciação filosófica, enquanto “uma nova sintaxe”, como 

argumentam Deleuze e Guattari.  

E, ainda, por uma relação dessa perspectiva libertária, de um espectro de 

realidade do signo, da coisa, em que cada sintaxe, como diz Clarice, seria uma nova 

abertura: 

 

Eu te digo: estou tentando captar a quarta dimensão do instante-já que de 
tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante-já que 
também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero 
apossar-me do é da coisa. Esses instantes que decorrem no ar que respiro: 
em fogos de artifício eles espocam mudos no espaço. Quero possuir os 
átomos do tempo. E quero capturar o presente que pela sua própria 
natureza me é interdito: o presente me foge, a atualidade me escapa, a 
atualidade sou eu sempre no já (LISPECTOR, 1994, p. 13). 

 

Essa tentativa de “captar a quarta dimensão do instante”, do querer “apossar-

me do é da coisa”, traz à baila a discussão a respeito da relação da 

representatividade entre o ser e o real, da coisa e seu signo. O descontrole do real 

sígnico na “dimensão do instante-já que de tão fugidio não é mais”, quando “Cada 

sintaxe nova abre então pequenas novas liberdades” de linguagem e pensamento no 

discurso. Aqui, a literatura problematiza, desconstrói e aproxima-se da enunciação 

filosófica como uma sugestão debate, de modo passante, movente, não estanque ou 

determinante de uma linguagem, mas enquanto sistema aberto.  
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Diante daquilo que nos coloca a escritora, Derrida (2008, p. 14) entende que: 

 

Assim, como a escritura não é a mesma para todos os homens, as palavras 
faladas não são tampouco as mesmas, enquanto são idênticos para todos 
os estados de alma de que estas expressões são imediatamente os signos, 
como também são idênticas às coisas cujas imagens são esses estados. 

 

Diante de tudo, da abertura de uma “nova sintaxe” e do rompimento com o 

imediatismo real sígnico, tomamos o processo de a-gramaticalização enquanto 

proposta inicial correlata aos três pensadores e como provocação para a reflexão da 

escrita de Clarice.  

A perspectiva deleuziana de uma analítica a-gramatical convida-nos a 

tentarmos relacionar como a escritora insere-se nessa ambientação de conceitos 

sugeridos pelos filósofos franceses num processo de afecção3 em detrimento da 

razão, numa prática de imagem-pensamento desestabilizadora do ideário 

contemplacional-filosófico ou mesmo de uma linguística estrutural ao inferir que: “A 

linguagem não é a vida.. a vida não fala, ela escuta e aguarda” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011, p. 13). 

Deleuze e Guattari (1995, p. 13) trazem sua filosofia em meio às linhas de 

fuga de um pensamento estruturalista, afirmado na “lógica binária e as relações 

biunívocas” as quais dominam a psicanálise e suas representações freudianas, a 

informática, a linguística e o estruturalismo. Estabelecem em suas teorias uma 

proposta de construção, não contemplativa de conceitos, mas de imanência, 

(re)pensando-os na contemporaneidade diante de uma perspectiva de imagens de 

pensamento.  

Diante desse propósito, Mil Platôs apresenta-se como uma coleção de livros 

que concretiza o projeto filosófico dos autores, a construção de um pensamento 

arrebatado por uma “teoria das multiplicidades” a qual legitima a própria quebra da 

condução de uma regularidade ou sequenciação entre seus cinco volumes.  

Nesta instância, o conceito de rizoma desorganiza toda a expectativa de uma 

linearidade, convencionalmente, propagada no campo das sequenciações. Ele 

direciona-se muito a “linhas de fuga” da sequencialidade e à ideia de um ponto de 

origem: 

                                                           
3
 “Relações que compõem um indivíduo, que o decompõem ou o modificam, correspondem 

intensidades que o afetam, aumentando ou diminuindo sua potência de agir, vindo das partes 
exteriores ou de suas próprias partes. Os afectos são devires” (DELEUZE; GUATTARI, mil platôs IV, 
p. 42). 
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Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto 
qualquer com outro ponto qualquer, e cada um de seus traços não remete 
necessariamente a traços de mesma natureza, ele põe em jogo regimes de 
signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos. O rizoma não se 
deixa reduzir nem ao Uno nem ao múltiplo [...] Ele não é feito de unidades, 
mas de dimensões, ou antes, de direções movediças. Não tem começo nem 
fim, mas sempre um meio, pelo qual ele cresce e transborda. Ele constitui 
multiplicidades (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 31). 

 

O rizoma define toda a proposta de pensamento das obras dos autores: “não 

é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes, de direções movediças. Não tem 

começo nem fim, mas sempre um meio”. No “entre”, nos interstícios, é onde se 

constituem os argumentos de maneira movediça, não espacial, de modo a-sígnico e 

em trasbordamento.  

Esse antimétodo deleuziano nos remete à experimentação: “Por si só, é um 

manifesto: uma nova imagem do pensamento destinada a combater o privilégio 

secular da árvore que desfigura o ato de pensar e dele nos desvia [...]. por oposição 

aos conceitos da representação” (ZOURABICHVILI, 2004, p. 52). 

O empréstimo da biologia concretiza um pensamento múltiplo e assemelha-se 

a um platô, movimentando-se no meio, desenfreadamente sem início nem fim, ele é 

“feito de platôs” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, p. 33). 

Em posicionamento análogo, Clarice estabeleceria sua obra, nossa atenção 

especial nas crônicas, também em platôs, a partir de uma diluição de seus 

“estilhaços de escrita”, ao longo de toda a sua obra. E como o rizoma é também um 

platô, sem determinação de um início, meio ou fim, uma vez que tudo está 

entrelaçado, múltiplo, não é realizado em uma determinação de unidades, mas em 

dimensões diversas, não lineares, em um transbordamento de sua escrita, sem uma 

predeterminação de origens, pontos ou gêneros estabelecidos, chegando a autora a 

alegar, de certa forma, que sua escrita estaria em linhas de fuga do gênero.  

As crônicas de Clarice são publicadas em forma de fragmentos soltos no 

Jornal do Brasil, onde adquiriu um amplo público de leitores. Seus textos se 

inscreviam numa perspectiva de contos breves e longos, entrevistas, cartas, 

diálogos, anotações rápidas, traduções de escritores estrangeiros, perguntas, 

piadas, reflexões teóricas, ensaios, conferências, rápidas abordagens filosóficas e 

metalinguísticas até a metacrônica. 
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Nesse ambiente, presenciam-se marcas de uma extemporaneidade literária, 

ou mesmo de uma dinâmica fusão entre o jornalístico e o literário, de um ineditismo 

da língua(gem) e suas a-gramaticalidades que se evidenciam como fator 

preponderante, anunciante, para a realização de uma “analítica do desejo” na obra 

clariciana, quebrando a sintaxe da língua padrão, de maneira a transportá-las em 

movimentos erráticos. Não se fixando em nenhuma identidade ou gênero, 

rompendo-se enquanto uma “máquina desejante” literária: 

 

As máquinas de desejo, as máquinas de criação estética. remanejam 
constantemente nossas fronteiras cósmicas. Por essa razão, elas devem 
tomar um lugar eminente no interior dos Agenciamentos de subjetivação, 
eles mesmos chamados a substituir nossas velhas máquinas sociais, 
incapazes de seguir a eflorescência de revoluções maquínicas que fazem 
explodir nosso tempo por todos os lados (GUATTARI, 2012, p. 65). 

 

  O “maquínico” alude a um processo de desconstrução, de um deslocar 

espacialidades, acorda em si outras probabilidades experienciais de afetos e 

sensações, remanejando fronteiras e agenciando processos de subjetivação. Para 

isso, basta problematizarmos os diferentes públicos, entre o jornal e o ficcional, que 

se refazem a partir da mesma autora. A máquina desejante conecta-se a um sistema 

“corte-fluxo” em que se motivam “objetos parciais", ou seja, ocorrem em todos os 

lugares descontinuamente: 

Nas máquinas desejantes tudo funciona ao mesmo tempo, mas nos hiatos e 
nas rupturas, nas panes e nas falhas, nas intermitências e nos curtos-
circuitos, nas distâncias e nos despedaçamentos, numa soma que nunca 

reúne suas partes em um todo (DELEUZE, 2010, p. 50). 
 

Clarice configura-se em máquina desejante naquilo articulado por  Deleuze e 

Guattari (2010, p.11) enquanto atuação  nas “intermitências” de uma escrita a outra, 

nos “curtos-circuitos” de seus fragmentos textuais, ou mesmo numa soma que nunca 

reúne suas partes em um todo da circulação da escrita entre seus diversos gêneros, 

na sua bricolagem, confirmada na enunciação de que “somos todos bricoleurs, cada 

um suas pequenas máquinas”. 

 A “máquina desejante” concretizaria esta espacialidade de “agenciamentos”4, 

de cortes, de fluxos e proliferações subjetivas explodindo para todos os lados, 

realizando um processo múltiplo de criações e seu remanejamento de fronteiras 

                                                           
4
 “Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda 

necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas conexões” (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 16). 
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preestabelecidas. Essa máquina desequilibra todo o jogo orgânico social de regras, 

estruturas, realizando a afirmação da epígrafe deste capítulo de que “uma obra é 

uma nova sintaxe”.  

Ao afirmarmos a realização de uma nova sintaxe atrelada à literatura, Clarice 

Lispector surge diante deste maquinário do desejo, enquanto “máquina desejante” 

nas “variáveis de expressão” realizadas em suas obras, por sua aproximação ao 

sentido a-sígnico, a-significante, elaborado por Deleuze e Guattari.  

Os agenciamentos, dessa maneira, atuariam como forças produtoras de 

multiplicidades, de fluxos, de potências, compostas por elementos heterogêneos 

(espessura, idade, sexo, tamanho), os quais constituem os indivíduos e as máquinas 

por meio dos processos, dos conjuntos coletivos das populações de desejos, 

devires, afetos e acontecimentos.  

No conceito deleuziano, os indivíduos se fundam com as máquinas em meio a 

deslocamentos. De maneira proximal, em Clarice, o transmutar dos fragmentos em 

seus diversos gêneros mobiliza o agenciamento de seus leitores, como de sua 

própria escrita. 

Nesse mesmo espaço, decompõem-se outros “estilos de enunciação”, um 

agenciamento de enunciação, que (des)estruturam os signos e o “estado de coisas”, 

(re)definindo seus contextos. Tais estilos se configuram em potências. Em “potência 

de escrita”, no caso da autora clariciana:  

 
 

O que denominamos um estilo, que pode ser a coisa mais natural do 
mundo, é precisamente o procedimento de uma variação contínua. Ora, 
dentre todos os dualismos instaurados pela linguística, existem poucos 
menos fundados do que aquele que separa a linguística da estilística: sendo 
um estilo não uma criação psicológica individual, mas um agenciamento de 
enunciação, não será possível impedi-lo de fazer uma língua dentro de uma 
língua (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 44). 

 

As potências são geradas em coletividades e não em processo de 

individuações, ainda em composições criadoras de estilos, como o gênero da crônica 

clariciana a partir de uma reconfiguração textual, de novos contextos e (re)contextos, 

ou e em desconstruções daquilo que se encontra demarcado e reconhecido no novo 

ou naqueles em trânsito.  

Tudo promovido em um processo de potências plenas, diante de num plano 

de imanência, de devires, longe de qualquer pensamento transcendental, mas 
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atuante entre virtualidades nas quais o real se concretiza e se atualiza 

constantemente.  

Ocorre aí, uma força de resistência inerente a esse processo em que se 

desfazem, e se retiram de seus contextos. Máquinas binárias, dicotômicas dos 

diferentes processos estruturalistas e nomenclaturais, e, em contrapartida, 

proliferam-se devires na ação do desfazer destes. 

Esse desfazer é operado por meio dos “agenciamentos de subjetivação”, 

redimensionando a língua com o fora, laçando-a uma língua(gem) do abismo, do 

esgotamento, a uma tensão e seu limite, ao fracasso ou seu infinito.  

Consequentemente, a reelaboração de aspectos de uma imanência da língua(gem): 

 

Existem variáveis de expressão que colocam a língua em relação com o 
fora, mas precisamente porque elas são imanentes à língua. Enquanto a 
linguística se atém a constantes – fonológicas, morfológicas ou sintáticas – 
relaciona o enunciado a um significante e a enunciação a um sujeito, 
perdendo, assim, o agenciamento, remete as circunstâncias ao exterior, 
fecha a língua sobre si e faz da pragmática resíduo. Ao contrário, a 
pragmática não recorre simplesmente às circunstâncias externas: destaca 
variáveis de expressão ou de enunciação que são para a língua razões 
internas suficientes para não se fechar sobre si. Como diz Bakhtin, 
enquanto a linguística extrai constantes, permanece incapaz de nos fazer 
compreender como uma palavra forma um a enunciação completa; é 
necessário um elemento suplementar que permanece inacessível a todas 
as categorias ou determinações linguísticas (DELEUZE; GUATARI, 1995, p. 
21) 

 

Assim, Deleuze, Guattari e Clarice (des)elaboram uma língua(gem), 

trazendo-a para o fora; para seu desequilíbrio contínuo; tornando-a “inacessível a 

todas as categorias ou determinações linguísticas”; desestabilizando constantes 

enunciativas de maneira a confirmar a “hipótese de um agenciamento 

heterogêneo, de um sistema em variação contínua” (DELEUZE; GUATARI, 1995, 

p. 20). 

Desencadeiam, nessas fissuras, a desestruturação de uma norma padrão 

linguística. Inscrever-se-iam enquanto cartógrafos do a-signo, desse esvaziamento 

no qual o significante é perfurado enquanto “palavras de ordem”, tornando-se a-

significante.  

Como presenciamos na crônica “curta” de título “SIM E NÃO”: “Eu sou sim. Eu 

sou não. Aguardo com paciência a harmonia dos contrários. Serei um eu, o que 

significa também vós” (LISPECTOR, 2009, p. 279).  
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Nesse fragmento, Clarice dispara seus “agenciamentos maquínicos”, 

“subjetivos”, diante da aparição de uma autopoiese maquínica das “harmonias dos 

contrários”, de uma máquina-autopoiética, que elabora “variáveis de expressão”, ou 

enunciação, desarticuladoras da língua e de suas razões internas para fecharem 

sobre ela mesma.  

Segundo Félix Guattari, em seu livro Caosmose, as máquinas autopoiéticas  

 

[...] engendram e especificam sua própria organização e seus próprios 
limites... são excluídos os sistemas sociais, as máquinas técnicas”... 
definindo unicamente entidades autônomas.. repensada em função de 
entidades evolutivas, coletivas e que mantêm diversos tipos de relações de 
alteridade, ao invés de estarem implacavelmente encerradas nelas mesmas 
(GUATTARI, 2012, p. 50). 

 

Observa-se na crônica, a “máquina-autopoiética” clariciana, desestruturando a 

nomenclatura classificatória/espacial de primeira pessoa do número singular que fala 

(eu) com a segunda plural com quem se fala (vós), ou ainda, o jogo de contrários e 

similitudes entre o sim e o não. Nesse processo, os significantes são esvaziados, 

jogados em um abismo de sentidos e agenciados na instância do a-significante, do 

esvaziamento linguístico. 

Os “agenciamentos maquínicos” anunciam os cortes, os fluxos de outras 

palavras que não mais se categorizaram, que não irão se fechar nos cárceres de 

regras linguísticas, não preexistem nelas, mas se potencializam numa autopoiese 

clariciana. 

Constatamos, tudo isso, quando menciona não ser um só, um eu, mas 

direciona-se como um “nós” não pronunciado, não enunciado, algo aproximado ao 

sentimento do “it” na língua inglesa, enquanto campo de neutralidade, como “fora” 

dos decalques linguísticos, ou dos termos estabilizadores do campo semântico do 

sim e do não.  

A autora, ainda, desorganiza as espacialidades enunciativas de categorização 

do número/pessoal dos pronomes de primeira pessoa singular (eu) na autopoiese de 

um “vós” que agencia-se nós, fazendo florescer sua “harmonia dos contrários”, 

desmantelando dicotomias linguísticas, limitações, tensiona a língua, como  uma 

“Penélope” que tece seu tapete à espera de seu “Ulisses”, aguardando com 

paciência, ela (des)faz o signo e o significante, desconfigurando-os enquanto 

“palavras de ordem”.  
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Porém, tudo isso ainda beberia numa linguística, numa estrutura, mas o que 

chama a atenção do nosso olhar é a inserção dessa nova língua, dessa contra-

língua, dessa a-sintaxe que a escritora faz (re)surgir, não decalcando, mas 

mapeando possibilidades significativas em sua “variável de expressão”. Desse novo 

estilo, ou não estilo. 

Para Deleuze e Guattari (1995, p. 22), o decalque reproduz o mapa. 

Representa o mapa, não constitui uma zona de intensidade. Já o mapa é o espaço 

movente, “é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 

reversível, suscetível de receber modificações constantes” com diversas 

possibilidades de entradas e saídas: “É preciso sempre projetar o decalque sobre o 

mapa...”. 

A cartógrafa da língua(gem) faz explodir, em meio a “modificações 

constantes”, zonas de intensidade, de entradas múltiplas de sua escrita, 

confrontando com o campo de decalque linguístico de saídas e entradas 

dicotômicas. Assim, a crônica se (des)configura enquanto gênero discursivo, 

seguindo seu fluxo de múltiplas entradas. 

Tudo aquilo que permeia o aspecto dicotômico e nomenclatural é abolido e 

desprezado, cai em desuso, em expressão “arcaica”. Muito mais do que uma norma, 

que uma régua, uma regularização, o que os autores mencionados querem é o 

esbarrar, borrar, rasurar, tropeçar na língua, no encontro com a desregularização, a 

desterrritorialização, o fora, o limite, a falha, o corte, a alternância modular da língua, 

da fala, ou o próprio gaguejar: 

 
Quando a língua está tão tensionada a ponto de gaguejar ou de murmurar, 
balbuciar [...], a linguagem inteira atinge o limite que desenha o seu fora e 
se confronta com o silêncio. Quando a língua está assim tensionada, a 
linguagem sofre uma pressão que a devolve ao silêncio. O estilo – a língua 
estrangeira na língua – é o composto por essas duas operações, ou seria 
preciso falar de não-estilo [...] fazer a língua gaguejar e ao mesmo tempo 
levar a língua ao seu limite, ao seu fora, ao seu silêncio (DELEUZE, 1997, p. 
128). 

 

 O estilo, ou melhor, o não-estilo clariciano desencadeia-se nesta tensão, 

neste “gaguejar”, o qual se desenvolve a nova sintaxe, ou a a-sintaxe. É aí, nesse 

movimento, que escapa para o “não-estilo”, no qual ressurge a língua estrangeira 

como um devir que minoriza uma língua maior, “minoriza” não em um sentido 

pejorativo, em desvalorização, mas antes no tocante a uma singularidade: “é um 
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estrangeiro em sua própria língua: não mistura outra língua à sua, e sim talha na sua 

língua uma língua estrangeira que não preexiste” (DELEUZE, 1997, p. 122). 

Essa nova língua que mencionam os pensadores franceses não está exterior 

a maior, mas ela evidencia-se como o seu fora, com o fora da língua(gem) e seus 

acontecimentos. Diante da referência deleuziana sobre o conceito: 

 

Então não se perguntará qual o sentido de um acontecimento: o 
acontecimento é o próprio sentido. O acontecimento pertence 
essencialmente à linguagem, mantém uma relação essencial com a 

linguagem; mas a linguagem é o que se diz das coisas (DELEUZE, 1998, p. 

34). 

 

Na escritura clariciana esse acontecimento baliza o ingresso do/no fora do 

tempo e da linguagem, ou ainda, determina um tempo relacionado a um sair dele 

que não se delimita mais com a eternidade, com um exterior transcendental. Seu 

acontecimento é de imanência, em linhas de fuga com uma temporalidade linear.  

Não há a efetuação espaço-temporal, a atualização dos acontecimentos, 

provocando um circuito de estados de coisas, uma relação paradoxal entre o antes 

e o depois demarcadamente.  

De fato, o que ocorre é uma suspensão lógica destes: “salvo com o instante 

impessoal que se desdobra em ainda-futuro e já-passado” (DELEUZE, 1998, p. 

177).  

Há uma interiorização do tempo, arquitetando o acontecimento de uma 

maneira exterior ao tempo binário, de pontas, ditador de um passado/futuro; 

passado/presente/presente/futuro.  

Desloca-se para o seu espectro do meio, seu entre. Há outra demarcação 

que não a tradicional: “mas, justamente, os acontecimentos não existem sobre a 

linha reta do cabo desenrolado (Aion), da mesma maneira que as causas na 

circunferência do cabo enrolado (Cronos)” (DELEUZE, 1998, p. 147).  

Verifica-se um “acontecimento acontecendo”, possibilitando a linguagem, 

mas não a condicionando previamente, ou ainda, não se confundindo com ela, mas 

tornando-a livre para sua expressão e proposições ao separar do corpo e seu 

ruído: 

 

São os acontecimentos que tornam a linguagem possível. Mas tornar 
possível não significa fazer começar. Começamos sempre na ordem da 
palavra, mas não da linguagem, em que tudo deve ser dado 
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simultaneamente, em um golpe único. Há sempre alguém que começa a 
falar é o designado; o que se diz são as significações. O acontecimento não 
é nada disto: ele não fala mais do que dele se fala ou do que se diz. E, no 
entanto, ele pertence de tal forma à linguagem, habita-a tanto que não 
existe fora das proposições que o exprimem. Mas ele não se confunde com 
elas, o expresso não se confunde com a expressão. Não lhe preexiste, mas 
lhe pré-insiste, assim, lhe dá fundamento e condição. Tonar a linguagem 
possível significa isto: fazer com que os sons não se confundam com as 
qualidades sonoras das coisas, com o burburinho dos corpos, com suas 
ações e paixões. O que torna a linguagem possível é o que separa os sons 
dos corpos e os organiza em proposições, torna-os livres para a função 
expressiva. É sempre uma boca que fala; mas o som cessou de ser o ruído 
de um corpo que come, pura oralidade, para tornar-se a manifestação de 
um sujeito que se exprime (DELEUZE, 1998, p. 186). 

 

Nessa diáspora sígnica, em que signo e sentido se desvencilham, em que “o 

expresso não se confunde com a expressão”, cada acontecimento favorece uma 

proposição, um esvaziamento:  

 
 

Posição no vazio de todos os acontecimentos em um, expressão no não-
senso de todos os sentidos em um, o ser unívoco é a pura forma do Aion, a 
forma da exterioridade que relaciona as coisas e as proposições. Em suma, 
a univocidade do ser tem três determinações: um só acontecimento para 
todos; um só e mesmo aliquid para o que se passa e o que se diz; um só e 
mesmo ser para o impossível, o possível e o real (DELEUZE, 1998, p. 186). 

 

Deflagra nesse “não-senso de todos os sentidos em um”, como diria Clarice, 

um “instante já” em que: “de tão fugidio não é mais porque agora se tornou um 

novo instante-já que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela 

é” (LISPECTOR, 1994, p. 13). A univocidade, dessa maneira, declara a 

composição entre o acontecimento e seu sentido. 

A temporalidade não mais evoca a unidade, a regularidade, a métrica, mas 

esta vibra em multiplicidades temporais. O acontecimento encontra seu sentido 

num tempo da linguagem, num já-aí temporalizado na exterioridade do Aion: 

 

Segundo Aion, apenas o passado e o futuro insistem ou subsistem no 
tempo. Em lugar de um presente que reabsorve o passado e o futuro, um 
futuro e um passado que dividem a cada instante o presente, que o 
subdividem ao infinito em passado e futuro, em ambos os sentidos ao 
mesmo tempo. Ou melhor, é o instante sem espessura e sem extensão que 
subdivide cada presente em passado e futuro, em lugar de presentes vastos 
e espessos que compreendem, uns em relação aos outros, o futuro e o 
passado. (DELEUZE, 1998, p. 193).  

 

Este Aion, esse “instante sem espessura e sem extensão" configura-se 

naquilo estabelecido por Deluze na concepção do acontecimento como uma 
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espécie de “tempo morto”, como um “não tempo”, ou por ele reelaborado por 

"entre-tempo", diferindo tão somente as coisas ou dos estados delas. Sem régua 

do tempo, mas verdadeiramente a imanência dele, um fora temporal.  

O “entre-tempo e o não tempo” fazem parte da narrativa clariciana, sua 

suspensão, sua inexatidão é presenciada em sua declaração na crônica 

“Escrevendo”:  

 
Não me lembro mais onde foi o começo, foi por assim dizer escrito todo ao 
mesmo tempo. Tudo estava ali, ou devia estar, como no espaço-temporal de 
um piano aberto, nas teclas simultâneas do piano. Escrevi procurando com 
muita atenção o que se estava organizando em mim e que só depois da 
quinta paciente cópia é que passei a perceber. Meu receio era de que, por 
impaciência com a lentidão que tenho em me compreender, eu estivesse 
apressando antes da hora um sentido. Tinha a impressão de que, mais 
tempo eu me desse, e a história diria sem convulsão o que ela, precisava 
dizer (LISPECTOR, 1979, p. 122). 

 

Para ela é como se o tempo vibrasse na medida da inscrição de sua escrita, 

no movimentar das teclas da máquina. No instante. Escrevendo. O tempo de sua 

escrita estava ali, ou “devia estar, como no espaço-temporal de um piano aberto, nas 

teclas simultâneas do piano”, no som de sua escrita. 

Por sua vez, Deleuze, em sua entrevista a Claire Parnet, de título Abecedário 

de Gilles Deleuze, confirma no descrever da palavra “estilo” o que articula Clarice 

sobre “escrevendo” que: “Cada escritor está obrigado a criar a sua língua, como 

cada violonista está obrigado a criar o seu som” (vídeo sobre o abecedário de 

PARNET, 1988). 

Ainda sobre a temática, o autor posiciona-se, conforme a proposta de uma a-

sintaxe deste capítulo, enfatizando que o primeiro aspecto de um grande estilo seria 

o tratamento não conservador em relação à sintaxe, mas que a definição de estilo 

estaria na criação da sintaxe, naquele que 

 

[...] cria em seu idioma uma língua estrangeira... Ao mesmo tempo que , sob 
o primeiro aspecto, a sintaxe passa por um tratamento deformador, 
contorcionista, mas necessário, que faz com que a língua na qual escreve 
se torne uma língua estrangeira, sob o segundo aspecto, faz-se com que se 
leve toda a linguagem até um tipo de limite. É o limite que a separa da 
música. Produz-se uma espécie de música. Quando se conseguem essas 
duas coisas e se há necessidade para tal, é um estilo. Os grandes estilistas 
fazem isso. É verdade para todos: cavar uma língua estrangeira na própria 
língua e levar toda a linguagem a uma espécie de limite musical. Ter um 
estilo é isso (PARNET, 2005). 
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Há nessa expectativa criadora de uma “a-sintaxe’ e de um “não-estilo” a 

presença de um “devir-outro” da língua que esbarra na instância do fora, como 

enuncia Deleuze ao falar da questão de uma “Literatura Menor” em relação a Franz 

Kafka: estrangeiro judeu, tcheco, exilado, desterritorializado  numa língua maior 

alemã se apropriando de um uso menor: 

 
 

O problema da expressão não é colocado por Kafka de uma maneira 
abstrata universal, mas em relação com literaturas ditas menores – por 
exemplo, a literatura judia em Varsóvia ou em Praga. Uma literatura menor 
não é a de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma 
língua maior. Mas a primeira característica, de toda maneira, é que, nela, a 
língua é afetada de um forte coeficiente de desterritorialização. Kafka define 
nesse sentido o impasse que barra aos judeus de Praga o acesso à escrita, 
e faz de sua literatura algo de impossível: impossibilidade de não escrever, 
de escrever em alemão, impossibilidade de escrever de outro modo. 
Impossibilidade nacional, incerta ou oprimida, passa necessariamente pela 
literatura ("A batalha literária adquire uma justificação real na maior escala 
possível”). A impossibilidade de escrever de outro modo que não em alemão 
é para os judeus de Praga o sentimento de uma irredutível distância com a 
territorialidade primitiva tcheca. E a impossibilidade de escrever em alemão 
é a desterritorialização da própria população alemã, minoria opressiva que 
fala uma língua cortada das massas, como uma “linguagem de papel 
(DELEUZE; GUATTARI, 1993, p. 35). 

 

Assim, “a desterritorialização da própria população alemã” determina um 

“devir-minoritário” em que uma minoria opressiva que fala uma língua cortada das 

massas, como uma “linguagem de papel”, realiza a ação de um “agenciamento 

coletivo de enunciação” desse povo menor: 

 

E certamente os agenciamentos variam, se transformam. Mas não variam 
necessariamente segundo cada língua, não correspondem às diversas 
línguas. Uma língua parece se definir pelas constantes fonológicas, 
semânticas, sintáticas, que coexistem em seus enunciados; o agenciamento 
coletivo, ao contrário, concerne ao uso dessas constantes em função das 
variáveis interiores à própria enunciação (as variáveis de expressão, os atos 
imanentes ou transformações incorpóreas). Constantes diferentes, de 
diferentes línguas, podem ter usos diferentes, seja sucessivamente, seja 
mesmo simultaneamente [...] Se então o agenciamento coletivo é, em todos 
os casos, coextensivo à língua considerada, e a própria linguagem, é 
porque exprime o conjunto das transformações incorpóreas que efetuam a 
condição da linguagem, e que utilizam os elementos da língua (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, p. 26).  

 

Observamos que esse agenciamento não é determinado por um quebra 

sintagmal, ou sintática, mas discorre sobre um estado de coisas e conteúdos. A 

literatura, também, exprime esses agenciamentos, nas condições em que eles não 
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são dados fora dela, mas existem como potências diabólicas porvir ou como forças 

revolucionárias a construir (DELEUZE; GUATTARI, p. 38). 

E como isso seria possível? Nesse devir-minoritário, nesse devir-outro, por 

isso associarmos a escrita clariciana como uma “literatura dos afectos”, reacendendo 

um não-estilo, uma a-sintaxe, faz a língua delirar, sair de seus eixos nomenclaturais 

tais como o gênero textual e escapa do sistema dominante de uma língua maior 

cerceadora.  

Para isso, Deleuze e Guattari (1996, p.74) afirmam que “os movimentos e os 

devires, isto é, as puras relações de velocidade e lentidão, os puros afectos, estão 

abaixo ou acima do limiar de percepção”.  Nesse sentido, diríamos que nos 

referimos a um campo em que menor nos remeteria a uma frequência de 

singularidades e não um adjetivo depreciativo, uma vez que para os pensadores o 

que os atraem são os substantivos. 

Daí, a argumentação de que cabe a cada escritor criar a sua língua. E Clarice 

cria e (des)cria de maneira apátrida, mas não por sua primeira nacionalidade ou 

mesmo a segunda; e sim por seu não-estilo.  

Sua exterioridade subjetiva é desencadeada e comprovada no surgimento da 

língua(gem) do fora, de maneira estrangeira e neutra simultaneamente. Como diria 

Maurice Blanchot (1987, p. 34): “morre-se sempre outro que não eu, ao nível da 

neutralidade, da impossibilidade de um Ele eterno”. 

A afirmação de Blanchot associa-se a nossa discussão a respeito da 

“impossibilidade” no próprio controle de uma realidade de escrita. Naquilo que a 

literatura pode nos trazer como de um ficcional possível dentro de uma irrealidade, 

ou ainda de uma realidade ficcional considerada por Blanchot. Dessa maneira, o real 

determinaria um “impossível real” no qual “a palavra literária” seria “fundadora de 

sua própria realidade”. Em Clarice a palavra não seria exatamente “fundadora”, mas 

evidenciaria o deslocamento de uma significância predeterminada. É o que autora 

debate a partir de sua “palavra literária” na crônica “A Irrealidade do Realismo”: 

 

Traduzo um trecho de um artigo de Struthers Butt sobre a irrealidade do 
realismo. Existe essa coisa como realismo no escrever, ou em outra espécie 
de arte, e o realismo em arte é possível? Não será a palavra “realismo” em 
si mesma uma contradição quando aplicada a qualquer forma de arte, quer 
forma de expressão humana consciente e controlada? Pode-se também 
dizer que essa palavra está em contradição quando aplicada mesmo na 
suposta descrição de fatos numa coluna de jornal ou numa reportagem. O 
que é arte? Será a expressão humana consciente, controlada e dirigida em 
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todas as suas miríades de manifestações, em nível alto ou baixo, 
movimentado ou parado, com ou sem valor, permanente ou efêmero? E o 
que é realismo? Esta é uma pergunta grande, porque o que nós estamos 
perguntando é o que é a vida? E tendo decidido – o que não conseguimos – 
estamos fazendo a nós mesmos uma pergunta igualmente grande. Qual é a 
relação entre a arte e a vida? Qual a conexão? o cordão umbilical? E por 
que a arte pula da vida? e quase no mesmo tempo? e inevitavelmente? 
Porque nada é mais claro, ou mais provado pela História e pela 
Antropologia, que o homem, mal começa a sê-lo, exibe a urgência de 
exprimir artisticamente. Não estava satisfeito com a forma das coisas como 
são, e começava a moldá-las cruamente. Despois de um tempo – em 
comparativamente o pequeno espaço de algumas centenas de milhares ou 
milhões de anos – tornou-se bastante bom, começou a pintar em paredes, a 
escavar intricados desenhos em ossos (LISPECTOR, 1999, p. 70). 

  

Só aproximar-se-ia do real vindo a reconduzi-lo em ficção, tensionando-o 

como Clarice o fizera criando sua língua, em meio aos seus desníveis, sua 

desregularização, sua a-sintaxe, fazendo da literatura algo não representativo, de 

modo a minorizar a língua.  

Nesse contexto, o âmbito do menor, do neutro e de impossibilidade, 

destinam-se a uma tensão, a um limite, que determina “o fora” da linguagem, 

evidenciando o surgimento de “potências criadoras”, potências do falso, de uma 

verdadeira máquina de autopoiese, de uma a-sintaxe: de um devir-Clarice.  

Desse modo, problematiza-se o ato de criação e realidade da própria 

narrativa. De uma nova língua(gem), de uma “literatura menor” em que a ocorrência 

de “agenciamentos coletivo de enunciação”, ou a “desterritorialização da língua” 

integra-se também a questão do “individual no imediato político” enquanto 

posicionamento anárquico, revolucionário do autor: 

 
Nas “grandes” literaturas, ao contrário, o caso individual (familiar, conjugal, 
etc.) tende a juntar-se a outros casos não menos individuais, o meio social 
servindo de meio ambiente e de pano de fundo de maneira que nenhum 
desses casos edipianos é indispensável em particular, absolutamente 
necessário, mas que todos “fazem bloco” em espaço largo. A literatura 
menor é completamente diferente: seu espaço exíguo faz que cada caso 
individual seja imediatamente ligado à política. O caso individual torna-se, 
então, tanto mais necessário, indispensável, aumentado ao microscópio, 
quanto toda uma história se agite nela. É nesse sentido que o triângulo 
familiar conecta-se a outros triângulos, comerciais, econômicos, 
burocráticos, jurídicos, que determinam os valores deles. Quando Kafka 
indica entre os objetivos de uma literatura menor “a depuração do conflito 
que opõe pais e filhos e a possibilidade de discuti-lo”, não se trata de um 
fantasma edipiano, mas de um programa político (DELEUZE 2014, p. 36). 

 

Uma contra-língua de uma língua maior. É nesse “programa político”, nesse 

deserdar da figura edipiana e dos “casos individuais”, que surge a “literatura menor”, 

na confirmação de um “programa político” que confronta a triangulação familiar e 
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suas regularizações estatais, deslocando-se para os agenciamentos. Esses “casos 

individuais” seriam algo a se confirmar naquilo que Michel Foucault chama de 

“sociedades do discurso” (FOUCAULT, 2004, p. 39).  

Nessa sociedade, mencionada por Foucault, ocorreria um ritual definidor de 

posicionamentos de indivíduos, de suas ações, de seus gestos, comportamentos, 

próximo à relação de representação filial do “fantasma edipiano” estimulada pela 

psicologia freudiana.  

Nesse processo ocorreria uma conservação de forças do conjunto de signos 

que acompanhariam e perpetuar-se-iam no discurso dos indivíduos: “há sociedades 

de discurso cuja função é conservar ou produzir discursos, mas para fazê-los circular 

em um espaço fechado” (FOUCAULT, 2004, p. 39). Assim, junto ao discurso 

perpetuariam sua representação, seu domínio estatal e não realizariam uma 

possibilidade de discussão ou “aumento do microscópio”. Seria, digamos assim, “a 

sociedade de discurso das grandes literaturas”. 

Daí, nossos escritores ao, e se, direcionarem ao apagamento dessa 

“sociedade maior” e desse “discurso maior” e empurrando-nos, de modo a cairmos, 

neste abismo, neste desfazimento hegemônico das “grandes Literaturas”. No fora.  

 Inicialmente, o conceito do “fora” foi criado por Maurice Blanchot, diante de 

uma mudança da perspectiva de se pensar o real e a literatura. 

Autores como Kafka e Mallarmé tornaram-se decisivos para a consagração 

desse “novo pensar” a literatura. Outros pensadores como Michel Foucault, Gilles 

Deleuze e Félix Guattari, também se apropriaram do termo para realização de suas 

pesquisas: 

 

  Mas é em Deleuze, leitor de Blanchot e Foucault que a 
experiência do fora penetra também em outras estratégias de 
resistência. Por meio da literatura, do cinema, das artes 
plásticas ou da política, a, da filosofia, experiência do fora é o 
que leva o pensamento a pensar, realçando o impensável do 
pensamento, o invisível da visão e o indizível da palavra, 
Pensar significa aqui criar diferentes estratégias de vida para 
o mundo em que vivemos. A experiência do fora para 
Deleuze é, portanto, a própria criação do plano de imanência, 
conceito fundamental de sua obra que coloca o pensamento 
em relação direta com o mundo, e não com uma 
transcendência metafísica. Nesse sentido, ela é uma 
experiência ética por excelência, justamente porque recupera 
a crença neste mundo assim como a necessidade de 
transformá-lo (LEVY, 2011, p. 12).  
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Se “pensar” significaria a criação de diferentes planos de imanência, a 

“experiência do fora” estaria como aquilo que perpassa e perfura as convenções do 

preestabelecido, apontando para uma experiência direta com o mundo. 

Formularíamos, desse modo, que Deleuze e Guattari desencadeiam, como foi 

mencionado, anteriormente, uma proposta de “desconstrução” através de conceitos 

que (re)pensam a contemporaneidade.  

A partir desse posicionamento de “construto” do fora foi que eles, em seus 

livros Mil Platôs, expressaram uma linha de pensamento problematizadora de uma 

teoria das multiplicidades singulares: 

 

As multiplicidades são a própria realidade, e não supõem nenhuma unidade, 
não entram em nenhuma totalidade e tampouco remetem a um sujeito. As 
subjetivações, as totalizações, as unificações são , ao contrário, processos 
que se produzem e aparecem nas multiplicidades. Os princípios 
característicos das multiplicidades concernem a seus elementos, que são 
singulares; a suas relações, que são devires; a seus acontecimentos, que 
são hecceidades (quer dizer, individuações sem sujeito); a seus espaços-
tempos, que são espaços e tempos livres; a seu modelo de realização, que 
é o rizoma (por oposição ao modelo da árvore); a seu plano de composição, 
que constitui platôs (zonas de intensidade contínua); aos vetores que as 
atravessam, e que constituem territórios e graus de desterritorialização 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 8). 

 

O posicionamento dos filósofos é de que a “teoria das multiplicidades” está 

inserida em princípios de uma singularidade de acontecimentos, hecceidades, de 

uma realidade sem sujeito, de devires e espaço-tempos no qual o conceito de 

“rizoma” destaca-se enquanto “linhas de fuga” de uma visão binária; constituída por 

zonas de intensidades contínuas que são os platôs. “Por oposição ao modelo da 

árvore”, o qual contempla uma origem, centro e/ou raiz. 

Destacamos, assim, o conceito de “rizoma” enquanto papel estruturante 

nessa teoria e em nossa discussão. O termo advindo da biologia que concretiza o 

ideário de um pensamento múltiplo:  

 

Em botânica, chama-se rizoma a um tipo de caule que algumas plantas 
verdes possuem, que cresce horizontalmente, muitas vezes subterrâneo, 
mas podendo também ter porções aéreas. O caule do lírio e da bananeira 
são totalmente subterrâneos, mas certos fetos desenvolvem rizomas 
parcialmente aéreos. Certos rizomas, como em várias de capim 
(gramíneas), servem como órgãos de reprodução vegetativa ou assexuada, 
desenvolvendo raízes e caules aéreos nos seus nós. Noutros casos, o 
rizoma pode servir como órgão de reserva de energia, tornando-se 
tuberoso, mas com uma estrutura diferente de um tubérculo (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, p. 33). 
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A partir do que problematizam os autores, o termo “rizoma” aproxima-se 

dessa expectativa de descentro, uma vez que conecta-se com qualquer ponto de 

maneira exacerbada e descentralizada, sem uma referência  de origem, ainda por 

via aérea.  

E é assim que se caracterizam a escrita e as crônicas claricianas: 

rizomaticamente. Elas realizam linhas de segmentaridade e estratificações nas quais 

se multiplicam e se metamorfoseiam, proliferando-se e desenvolvendo-se em novas 

raízes – novos textos e gêneros, e outros caules – distintos meios de propagação 

determinados entre a literatura e o jornalismo, configurando a expectativa do platô; 

criando novas probabilidades de se pensar o gênero.  

Assim, o rizoma realiza-se por diversas direções móveis, sem início nem fim, 

crescendo e transbordando sem estar ligado a uma unidade ou de esta ser derivada: 

“O rizoma não é um sistema hierárquico, é uma rede maquínica de autômatos finitos 

a-centrados” (DELEUZE; GUATARRI, 2005, p. 35). 

Mas o que seria platô? Mil Platôs? Qual sua proposição? 

Poderíamos afirmar, configurando as questões mencionadas pelos 

pensadores, que seria a proposta de uma ruptura da representação, de uma filosofia 

da representação, de códigos estabelecidos, territórios consagrados e de um Estado 

de legislação organizada. Sobre o que discutimos articula François Ewald, 

comentador do livro: 

 
Mil Platôs desenvolve uma filosofia verdadeira, quer dizer nova, inaugural, 
inédita... A filosofia não se desenvolve seguindo uma linha arborescente de 
evolução, mas segundo uma lógica dos múltiplos singulares. A questão que 
Deleuze e Guattari retomam é a seguinte: de que se ocupa, então a 
filosofia, se ela só pode de exprimir de maneira incomparável? 
Evidentemente não daquele que poderia ser comum a todas as filosofias: do 
universal, do verdadeiro, do belo e do bem. Deleuze e Guattari respondem 
do múltiplo puro sem referência a um qualquer um, da diferença pura, das 
intensidades que individualizam, das heoceidades [...] Deleuze e Guattari 
detestam a interpretação. “Interpretar”, dizem, ‘é nossa maneira moderna de 
crer e de ser piedoso’. À interpretação, eles opõem a experimentação. Seu 
método, esquizo-ànalise ou pragmática, obedece às regras de um 
positivismo radical. Não se trata de amor à ciência, mas de produzir fatos 
(in: DELEUZE; GUATTARI, 1995). 
 

Os Mil Platôs rompem, desestabilizam os decalques de toda uma instância da 

interpretação, seja de maneira filosófica ou mesmo literária, objeto de nosso estudo. 

Confirmam, pela “lógica dos múltiplos singulares”, que “num livro, como em qualquer 

coisa, há linhas de articulação ou segmentaridade, estratos, territorialidades, mas 
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também linhas de fugas, movimentos de desterritorialização e desestratificação” que 

desarticulam todo um processo de retenção interpretativa (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p. 11). 

O método da “esquizoanálise”, do livro Anti-Édipo (1972), inaugura também 

essa nova forma de se pensar na ou a filosofia. Ele está relacionado à palavra 

esquizo advinda do grego schizo, que se denomina fender, separar, cortar.  

Nesse contexto, lança-se a lógica da multiplicidade singular em ações 

maquínicas de corte-fluxo. Em agenciamentos de subjetividades. Desfazem a ordem 

simbólica da produção capitalista, não se deixando aprisionar por seus códigos, por 

suas legislações sociais ou ainda pelo seu sistema.  

A esquizoanálise, dessa forma, justifica-se como um ato anárquico, 

oferecendo um desmanche de categorizações e identidades, ao tempo que tensiona 

limites preestabelecidos. 

Então, como pensariam Deleuze e Guattari esses limites?  

Essas limitações são operacionalizadas pelos filósofos franceses por meio do 

conceito de “território”. O “território” seria o fronteiriço, a própria demarcação, 

limitação, delimitação de fronteiras, algo estático, imobilizado, arquival, em direção 

contrária às “linhas de fuga” que ultrapassam barreiras. Os filósofos ainda discorrem 

que: 

 
No território, há sempre um lugar onde todas as forças se reúnem, árvore ou 
arvoredo, num corpo-a-corpo de energias. A terra é esse corpo-a-corpo. 
Esse centro intenso está ao mesmo tempo no próprio território, mas também 
fora de vários territórios que convergem em sua direção ao fim de uma 
imensa peregrinação (donde as ambiguidades do “natal”). Nele ou fora dele, 
o território remete a um centro intenso que é como a pátria desconhecida, 
fonte terrestre de todas as forças, amistosas ou hostis, e onde tudo se 
decide (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 130).  

 

  Esse conceito de território configura-se na percepção das ideias de Deleuze 

e Guattari e atua enquanto uma constituição de imagens do pensamento conforme 

dito anteriormente. O território produz uma intenção estática, cêntrica imobilizadora, 

como o conceito derridiano de arquivo – formado por Jacques Derrida na obra Mal 

de arquivo: uma impressão freudiana. Respalda a intenção de um conservadorismo, 

de uma prática da tradição na contramão do novo, modelo preconcebido. Para isso, 

Deleuze (1997, p. 132) afirma o território como “o domínio do ter”, algo engessado, 

um decalque aprisionador de um ciclo fechado, estriado e enraizado. 
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Verifica-se a relação íntima entre o conceito de territorialização e a imagem 

da raiz, da “árvore ou arvoredo”, ou mesmo, do livro raiz. A ideia cêntrica que 

converge a uma reunião de forças.  

O conceito de “livro raiz” delimitado por Deleuze e Guattari, estabelece uma 

linha de raciocínio próxima à de arquivo diante da tangente de uma dimensão de 

origem. Radica a literatura diante de uma proposta formativa, salvadora e 

pedagógica. O conceito elabora o “modelo de árvore” estruturado na proposta do 

livro clássico tradicional da sabedoria, instaurado diante de uma lógica binária e 

dicotômica.  

No conceito deleuziano, a arborescência encontra-se em desacordo com a 

proposta do livro rizomático que desconstrói modelos da árvore e suas raízes 

desconectadas. O rizoma opta pelas heterogeneidades em meio a linhas de fuga do 

centro, enquanto que o livro raiz determina homogeneidades, o centro e seus pontos 

de origens. 

Diante do propósito de “linhas de fuga” surgiria o movimento de 

desterritorialização no qual “desterritorializar” seria desconstruir o próprio “território”. 

Equivaleria a um desmantelamento desses circuitos fechados, estriados. 

Consistiriam em perfurações de arquivo e origens.  

Desse modo, mobilizaria a desconstrução dos territórios de espacialidades 

estáticas, dando-lhes movimento, abertura e deslize.  

A própria iniciativa da escritura do deslize, desfazendo-se de demarcações, 

limites. A fissura, perfuração do Território, a associação ao devir, às linhas de fuga, 

recaindo sobre o liso e o (des)limite, o (des)território: “As territorialidades são, pois, 

atravessadas, de um lado a outro por linhas de fuga que dão prova da presença, 

nelas, de movimentos de desterritorialização e reterritorialização” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 71).  

O território admite a borda de liberdade dos códigos: 
 
  

Ora, a territorialização é precisamente um fator deste tipo, fator que se 
estabelece nas margens do código de uma mesma espécie e que dá aos 
representantes separados desta espécie a possibilidade de se diferenciar. É 
porque a territorialidade está em defasagem em relação ao código da 
espécie que ela pode induzir indiretamente novas espécies. Por toda parte 
onde a territorialidade aparece, ela instaura uma distância crítica 
intraespecífica entre membros de uma mesma espécie; e é em virtude de 
sua própria defasagem em relação às diferenças específicas que ela se 
torna um meio de diferenciação indireta oblíqua (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 129). 
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É nesse movimento da indução indireta de novas espécies, a partir de novos 

trânsitos, que surgem a ação do desterritorializar e, consequentemente, o seu 

deslocamento a um “reterritorializar”, dando-os entre si a possibilidade de se 

diferenciarem no decorrer do processo. Como se argumenta: 

 

No território , há um lugar onde todas as forças se reúnem, arvore ou 
arvoredo, num corpo a corpo de energias. A terra é esse corpo a corpo. 
Esse centro intenso está ao mesmo tempo no próprio território, mas também 
fora de vários de vários territórios que convergem em sua direção ao fim de 
uma imensa peregrinação [...] Nele ou fora dele, o território remete a um 
centro intenso [...] onde tudo se decide (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 
130). 

 

Será ele, o território, que definirá a sequência dos outros dois movimentos: 

desterritorialização e reterritorialização. Ele é o centro, o ponto de origem, é a partir 

dele que os outros acontecem em suas zonas de frequência.  

O terceiro componente desse movimento conceitual, a terceira parte da 

tríade, o lugar onde se repensam os arquivos, é o próprio (re)pensar das 

espacialidades. Nele, atualiza-se e se desconstrói a discussão de uma 

contemplação filosófica do conceito, nos sentidos de um território do arquivo binário, 

tão contestada pelos filósofos da imagem de pensamento.  

Diante desse processo de movimentos, de linhas em seus limites e delimites, 

poderíamos aproximar ao conceito de território a outro, o de rosto: 

 
A cabeça está compreendida no corpo, mas não o rosto. O rosto é uma 
superfície: traços, linhas, rugas do rosto, rosto comprido, quadrado, 
triangular; o rosto é um mapa, mesmo se aplicado sobre um volume, 
envolvendo-o, mesmo se cercando e margeando cavidades que não 
existem mais senão como buracos. Mesmo humana, a cabeça não é 
forçosamente um rosto. O rosto só se produz quando a cabeça deixa de 
fazer parte do corpo, quando para de ser codificada pelo corpo, quando ela 
mesma para de ter um código corporal polívoco multidimensional-, quando o 

corpo, incluindo a cabeça, se encontra descodificado e deve ser 

sobrecodificado por algo que denominamos Rosto [...]. a máquina abstrata  
que irá produzir rosto. Mas a operação não para aí: a cabeça e seus 
elementos não serão rostificados sem que o corpo inteiro não o possa ser, 
não seja levado a sê-lo em um processo inevitável (DELEUZE; GUATTARI, 
1996, p. 35). 

 

Ao analisar a proposição de que “a cabeça está compreendida no corpo, mas 

não o rosto”, identificamos o sentido de corpo enquanto um processo de organismo 

com suas especificidades e funções predestinadas. O rosto fugiria a isto de maneira 

que, ao se desvencilhar da cabeça e seu corpo promoveria seu próprio movimento 
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de disfunção e (des)especificidades, não assumindo o papel de modelo ou imagem, 

mas em meio as suas diversas linhas de fuga na formação de rostos: quadrado, 

triangular, comprido, largo etc. Nisto, sobrecodificar-se-iam todas as partes  

descodificadas. É o que verificamos a partir das demarcações dos corpos textuais e 

seus modelos engessados.  

Nesse contexto, “o rosto só se produz quando a cabeça deixa de fazer parte 

do corpo”, e a crônica clariciana realiza esta ação de forma a forçar-se outro gênero 

dentro do próprio gênero, uma transmutação, sobrecodificando de todas as formas e 

partes de seu corpo. 

Desse modo, realiza o processo de “uma desterritorialização muito mais 

intensa, mesmo que mais lenta. Poder-se-ia dizer que é uma desterritorialização 

absoluta: deixa de ser relativa, porque faz sair a cabeça do estrato do organismo” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 39). 

 A crônica assumir-se-ia como rosto da crônica que nas linhas de 

desteritorialização de Clarice realizaria suas “máquinas abstratas de rostidade” 

textual. Realizaria o porvir, encaminhando-se na lingua(gem) do fora nas instâncias 

do a-subjetivo e no a-significante desse processo. 

Diante da apresentação dos movimentos conceituais deste capítulo teórico, 

direcionamos nosso debate às crônicas claricianas como aspecto mobilizador de 

nossa discussão, contendo o gênero crônica, até então ratificado pelo arquivo, como 

o território da literatura menor. Desse modo, inserido, consensualmente, num 

cotidiano definido pelo cronos, mas que, a nosso ver, em Clarice Lispector se 

desterritorializa ante todas as espacialidades desses axiomas em meio ao processo 

de “rostos concretos”; elaborando sua máquina abstrata de rostidade.  

Segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari, “a máquina abstrata de rostidade” 

produz as “combinações deformáveis de suas engrenagens” na instância de um 

rosto. Assim, pensaríamos como essas deformações operam-se nas crônicas de 

Clarice, como a concretização de seus rostos concretos realiza processos de 

desterritorialização, ou ainda, como se articula essa “lingua(gem) do fora” nas 

construções de suas poiésis cotidianas; como a cada “a-sintaxe” promovida pela 

autora abrem-se “pequenas novas liberdades”. 
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Escrever 

Escrever para jornal não é tão impossível: é leve, tem que ser leve, e até mesmo 

superficial: o leitor, em relação ao jornal, não tem nem vontade, nem tempo de 

aprofundar. Mas escrever o que se tornará depois um livro exige às vezes mais 

força do que aparentemente se tem. Sobretudo, quando se teve que inventar o 

próprio método de trabalho, como eu e muitos outros. Quando conscientemente, 

aos 13 anos de idade tomei posse da vontade de escrever – eu escrevia quando 

era criança, mas não tomava posse de um destino- quando tomei posse da 

vontade de escrever, vi-me de repente num vácuo. E nesse vácuo não havia quem 

pudesse me ajudar. Eu tinha que eu mesma me erguer de um nada, tinha eu 

mesma que me entender, eu mesma inventar por assim dizer a minha verdade. 

Comecei e nem se quer era pelo começo. Os papeis se juntavam um ao outro – o 

sentido se contradizia, o desespero de não poder era um obstáculo a mais para 

realmente não poder. A história interminável que então comecei a escrever 

(com muita influência de O lobo da estepe, de Herman Hesse), que pena eu não 

a ter conservado: rasguei. Desprezando todo um esforço quase sobre-humano 

de aprendizagem, de autoconhecimento. E tudo era feito em tal segredo. Eu não 

contava a ninguém, vivia aquela dor sozinha. Uma coisa eu já adivinhava: era 

preciso tentar escrever sempre, não esperar por um momento melhor, porque 

este simplesmente não vinha. Escrever sempre me foi difícil, embora tivesse 

partido do que se chama vocação. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter 

vocação e não ter talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. 
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2 UM TEMPO CLARICE DA CRÔNICA: OS DEVIRES 

2.1 O DEVIR-CLARICE 

 

 
Pois somos feitos de linhas.  

Não queremos apenas falar de linhas de escrita;  
estas se conjugam com outras linhas, linhas de 

vida,  
linhas de sorte ou de infortúnio,  

linhas que criam a variação da própria linha de 
escrita,  

linhas que estão entre as linhas escritas  
... que pertencem, entretanto,  

a todo mundo e a qualquer gênero. 
Deleuze e Guattari 

 
O devir não produz outra coisa senão ele próprio  

                                        (Deleuze e  
Guattari,1997 p. 18).  

  
 

 

O conceito de devir determina-se, segundo a filosofia de imagem e 

pensamento, em um “nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um 

modelo” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 8). E isso é algo evidenciado na trajetória da 

escritora Clarice Lispector.  

Durante a entrevista concedida a amiga Olga Borelli, Clarice chega a 

mencionar que o “escritor não é um ser passivo que se limita a recolher dados da 

realidade, mas deve estar no mundo como presença ativa, em construção com o que 

o cerca” (LISPECTOR apud BORELLO, 1981, p. 72).   

Numa atitude próxima, Deleuze e Guattari (1996, p. 66) introduzem a 

afirmativa de que seríamos “feitos de linhas” e não apenas de linhas de escrita, mas 

linhas de vida mutantes da própria linha de escrita, pertencentes a “todo mundo e a 

qualquer gênero”.  

Tais procedimentos são confirmados no percurso da autora. Clarice não 

imitou, não fez como, não se delimitou à representação de realidades, nem se 

conformou a um modelo. Nela, a medida de tempo exercia o seu próprio devir, um 

devir-Clarice.  

Para essa relação entre escrita e vida, ou ainda, devir, Gilles Deluze (2008, p. 

11) problematiza que “A escrita é inseparável do devir; ao escrever, estamos num 
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devir-mulher, num devir-animal ou vegetal, num devir-molécula, até num devir-

imperceptível. Esses devires encadeiam uns aos outros segundo uma linhagem 

muito particular”. 

Nesse ambiente de devires, percebemos uma habilidade de renovação e vida 

no qual assegura que: “Essa capacidade de me renovar toda à medida que o tempo 

passa é o que eu chamo de viver e escrever” (LISPECTOR, 1991, p. 99-100). 

E foi isso que aconteceu. Clarice Lispector foi mobilizada por diferentes 

trânsitos ao longo de sua vida que de certa maneira a deslocaram para a construção 

de sua imagem nômade e de estrangeira, enquanto um sentido apátrida daquela 

que transborda, margeia territórios de escrita. 

Nasceu em Tchetchelnick, na Ucrânia, de lá sua família se desloca ainda 

bebê, em meio à fuga das perseguições dos judeus, para o Brasil. Aqui, reside, 

primeiramente, na cidade de Maceió, Alagoas.  

Desde pequena, demonstrava interesse pela literatura, e antes dos sete anos 

inventou uma história que não acabava nunca. Essa informação foi oficializada na 

entrevista concedida ao jornalista Júlio Lerne no Programa Panorama da TV Cultura, 

em fevereiro de 1977: “eu comecei desde sempre, inventei uma história que não 

acabava nunca. É muito complicado pra explicar esta história, quando comecei a ler 

e escrever, comecei a escrever pequenas histórias” (TV CULTURA, 1977). Surge aí 

o primeiro dos devires: “escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em 

via de fazer-se” (DELEUZE, 2008, p. 11). 

Logo em seguida, em Recife, aos dez anos de idade, elabora uma peça em 

três atos, intitulada “Pobre menina rica”. Várias vezes a encaminhava ao Jornal 

Diário de Pernambuco, o qual possuía uma seção infantil.  

Porém, nunca foram aceitos seus textos, simplesmente, porque suas histórias 

não contiam a estrutura regular das narrativas: fatos e enredos. Mas estava 

desforme, no entre, em meio às sensações enquanto processo de modulação 

existente das narrativas: IN – DEVIR- DAS da escrita clariciana, IN-DE-VIDAS diante 

das sensações, ou ainda, INDEVIDAS pelo aspecto disforme do gênero conto. Em 

devir-Clarice diríamos. 

Aí se concretizava a-gramaticalidade, a a-sintaxe de sua escrita, 

desencadeando sua “literatura de afectos” perante a concepção deleuziana de que o 

afecto é um devir.   
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Para isso, confirmamos a dissociação do termo de um senso comum, 

realizando-se em Clarice de maneira diferencial: “Pois o afecto não é um sentimento 

pessoal, tampouco uma característica, ele é a efetuação de uma potência de 

Matilha, que subleva e faz vacilar o eu” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 21).  

Em uma perspectiva de escrita, escritora e literatura anômala: 

 
 

O anômalo não é nem indivíduo nem espécie, ele abriga apenas afectos, 
não comporta nem sentimentos familiares ou subjetivados, nem 
características específicas ou significativas. Tanto as ternuras quanto às 
classificações humanas lhe são estrangeiras [...] transborda, linear e no 
entanto múltipla, “inquieta”, fervilhante, marulhosa, espumante, estendendo-
se como uma doença infecciosa, esse horror sem nome (DELEUZE, 1997, 
p. 27). 

 

O anômalo não se abriga em espécies ou características específicas, muito 

mais as transborda, (des)subjetiva e (des)significa formas e estruturas determinadas. 

Nesse aspecto, escrita e escritora transbordam e multiplicam-se inquietantemente, 

num fervilhar marulhoso entre gêneros que atua infectando e “afectando” formas 

preestabelecidas. Tal qual, neste caso específico, os textos infantis da seção do 

jornal. Esta efetuação, potencialização, vacilação do eu, compõe-se mediante a 

própria ideia de que matilha estaria direcionada a uma expectativa do bando, do 

coletivo em que seus componentes constituem-se enquanto “manequins 

imaginários” caracterizados num processo de “entidades simbólicas” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p. 27).  

O devir-criança clariciano desempenharia tal papel lançando suas linhas de 

escrita como linhas de fuga à expectativa narrativa convencional da entidade do “era 

uma vez”, de modo a ocasionar o (des)formar da língua(gem), trazendo novas 

potências gramaticais e sintáticas “rastreadas” numa tensão da linguagem e seu 

(des)limite, delirando-a, trazendo a lingua(gem) a uma zona de morte, tensão, 

deslimite em que “todo desvio é um devir mortal. Não há linha reta, nem nas coisas 

nem na linguagem. A sintaxe é o conjunto  dos desvios necessários criados a cada 

vez para revelar a vida nas coisas” (DELEUZE, 1997, p. 12). 

Nessa proporção, de um desvio do revelar-se nas coisas, ao passar do 

tempo, numa atitude responsiva, elabora a crônica “Ainda Impossível”: 

 

Respondi que eu gostaria mesmo era de poder um dia afinal escrever uma 
história que começasse assim: “Era uma vez...” Para crianças? 
Perguntaram. Não, para adultos mesmo, respondia já distraída, ocupada em 
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me lembrar de minhas primeiras histórias aos setes anos, todas começando 
com “era uma vez”. Eu as enviava para a página infantil das quintas-feiras 
do jornal de Recife, e nenhuma, mas nenhuma mesmo, foi jamais publicada. 
E mesmo então era fácil de ver por quê? Nenhuma contava propriamente 
uma história com os fatos necessários a uma história. Eu lia as que eles 
publicavam, e todas relatavam um acontecimento. Mas se eles eram 
teimosos, eu também. Desde então, porém, eu havia mudado tanto, quem 
sabe agora já estava pronta para o verdadeiro “era uma vez”. Perguntei-me 
em seguida: e porque não começo? agora mesmo? Será simples, senti eu. 
E comecei. No entanto, ao ter escrito a primeira frase, vi imediatamente que 
ainda me era impossível. Eu havia escrito: “Era uma vez um pássaro, meu 
Deus” (LISPECTOR 1999, p. 406). 

 

A marca da impossibilidade determina a modalidade de seus graus de 

potências, de efetuação, a partir do índice de descontentamento na efetivação de 

“uma história com os fatos necessários a uma história”, com a aparição dos 

“manequins imaginários” ou suas “entidades simbólicas” narrativas. O “era uma vez 

um pássaro, meu Deus” determina um ensaio fracassado, impossível, diante da 

tentativa de fuga da ressignificação latente e disforme da escrita clariciana.  

A literatura do afecto determina-se em seu próprio velocímetro de potências e 

intensidades afetadas, nunca em forma de matilhas, mas “anomalamente”, de 

maneira a aumentar ou diminuir suas potências de ação diante dessas instâncias: 

 

A cada relação de movimento e repouso, de velocidade e de lentidão, que 
agrupa uma infinidade de partes, corresponde um grau de potência. Às 
relações que compõem um indivíduo, que o decompõem ou o modificam, 
correspondem intensidades que o afetam, aumentando ou diminuindo sua 
potência de agir, vindo das partes exteriores ou de suas próprias partes. Os 
afectos são devires (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 42). 

 

Observa-se, de maneira introdutória, a ocasião de uma “formação platô” 

diante da “lógica dos seus múltiplos lugares” (DELEUZE; GUATTARI 1995, p. 11) 

em que as fases de escrita entre a criança e o adulto dialogam perante suas 

intensidades afetadas e se agrupam nas “infinidades de partes”, anunciando a perda 

do fio condutor de uma determinação textual, das consistências das coisas, num 

contexto de intercruzamentos da obra clariciana entre seus tempos e gêneros 

continuamente. Porém, não cronológica, como veremos melhor noutro capítulo. 

 Daí, em cada estabelecimento desses movimentos e repousos, na presença 

das velocidades e lentidões das partes, surgiriam novas potências que se 

interseccionam, narrativamente: “não se trata de escrever lenta ou rapidamente, mas 

que a escrita, e todo o resto, sejam produção de velocidades e lentidões entre 

partículas” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 58). Constituem-se latitudes e longitudes 
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de escrita, sendo a primeira realizada de partes intensivas de capacidade e aquela 

por partes extensivas sob uma relação (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 42). 

Ambas se identificam na composição clariciana de afectos, ou ainda 

sensações. Longitude e latitude acompanham-na no próprio surgimento da 

personagem de seu primeiro livro: Joana. No ato da personagem apresentar a 

poesia ao pai, ou ainda, na elucidação do conceito de “Lalande”, configuram-se duas 

intensidades de uma literatura de sensações, como reforça o biógrafo Benjamin 

Moser (2009, p. 143) em sua publicação: 

 
 

Papai, inventei uma poesia. Como é o nome? Eu e o sol. Sem esperar muito 
recitou: – As galinhas que estão no quintal já comeram duas minhocas mas 
eu não vi. Sim? Que é que o sol tem a ver com a poesia? Ela olhou um 
segundo. Ele não compreendera... O sol está em cima das minhocas, papai, 
e eu fiz a poesia e não via as minhocas. Essa é a mesma criança que, em 
suas colaborações para a página infantil do Diário de Pernambuco, achava 
impossível escrever os contos com o “Era uma vez” que os editores 
esperavam. Em Perto do coração selvagem ela dá um exemplo da 
tendência da criança a usar palavras que evocam sensações, como a 
palavra “Lalande”, que ela inventa e então define: É como lágrimas de 
anjo... Lalande é também mar de madrugada, quando nenhum olhar viu a 
praia, quando o sol não nasceu [...]. 

 

Há um nonsense, uma fuga de sentido lógico, apenas as sensações se 

constituem diante desse processo de produção escritural, ora na construção da 

poesia de Joana, ora na elucidação do conceito de “Lalande”. Teríamos a latitude 

mediante a capacidade intensiva da semiótica do termo “Lalande”. E a longitudinal 

no próprio deslimite a ser (des)considerado no reconhecimento do poema. 

Ao seguir com essa natureza de uma construção de expressão, de uma 

“literatura anômala e de sensações” em si e do mundo, publica seu primeiro conto, 

“Triunfo”, na Revista Pan, em maio de 1940. Principia o seu trabalho como redatora 

e repórter da Agência Nacional, na qual dá início a uma carreira paralela à de 

jornalista.  

Outra vez, introduz sua concepção libertária, e literária errante, no desvio de 

um pensar literatura que subvertia e (sub)versava estruturas tradicionais dos 

gêneros narrativos do jornal.  
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Ao se deslocar para o Rio de Janeiro, casa-se com o colega de sala Maury 

Gurgel Valente, tornando-se esposa do cônsul. Advogada já formada, jornalista por 

vocação, como escritora é que Clarice se consagrará verdadeiramente. Nesse 

período, publica o seu primeiro livro, Perto do coração Selvagem. 

Por motivo da profissão do marido diplomata, do Ministério das Relações 

Exteriores, viaja para Nápoles. No período da Guerra Fria, trabalha como voluntária 

no Hospital da força Expedicionária Brasileira. Mora na Inglaterra, Estados Unidos e 

Suíça, onde nasce seu primeiro filho, Pedro. Logo em seguida, nasce Paulo, nos 

Estados unidos. Mas, em 1959, Clarice separa-se de Valente e retorna ao Rio de 

Janeiro com seus dois filhos. 

Chega a ser convidada para escrever em colunas femininas, discorrendo 

sobre beleza, vida doméstica, amor, moda e comportamento. Porém, a partir de sua 

perspectiva ideológica e desconstrutora, teme o comprometimento desta ação com o 

ofício de ficcionista. E a partir daí, passa a atuar enquanto ghost-writer, assumindo 

vários pseudônimos: Tereza Quadros, no Comício, Helen Palmer, no Correio da 

Manhã e Ilka Soares, no Diário da Noite: 

 
Sob este aspecto, a vida jornalista de Clarice Lispector ultrapassa, em 
tempo, a da sua própria ficção em Livro. Nela publica seu primeiro conto, 
“Triunfo”, em 1940, três anos antes de publicar o primeiro romance, Perto do 
Coração Selvagem, que surgiu em 1943. E nela publica sua última 
entrevista, em outubro de 1977, dois meses antes do seu falecimento 
(MOSER, 2009, p. 210). 
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Em 1967, Clarice introduz sua jornada como cronista no Jornal do Brasil, com 

uma coluna semanal publicada aos sábados, desfazendo-se do título de ghost-

writer. Logo de início, anuncia sua estranheza com a profissão ao declarar que “Na 

literatura de livros permaneço anônima e discreta. Nesta coluna, estou de algum 

modo me dando a conhecer” (LISPECTOR, 1999, p. 137).  

Concomitantemente, a escritora exercia ambas as funções:  

 

É importante frisar que o trabalho de Clarice Lispector em jornal não se deu 
em momento isolado na vida da escritora. Desde 1940, quando publicou o 
conto “Triunfo na revista Pan, até as entrevistas que realizou para outra 
revista, a Fatos e Fotos/Gente, em 1976 e 1977, a escritora marcou 
presença na imprensa brasileira, onde sua produção foi intensa... Em 
algumas fases a imprensa constitui até um único canal de divulgação, já que 
as editoras se recusavam a publicar seus contos e romances. Foi o que 
aconteceu por ocasião de sua colaboração na revista Senhor, que publicou 
alguns de seus contos antes de serem incluídos em Laços de Família 
(1960). Aliás, a partir da revista foi que os contos de Clarice ganharam 
maior prestígio e notoriedade (NUNES, 2006, p. 10). 

 

No Jornal do Brasil não fora diferente, contava com a ajuda do, então amigo, 

jornalista Alberto Dines, para a divulgação de seus escritos literários na mídia 

impressa. Assim, ocorria que muitos eram antes publicados em forma de crônicas. 

Desse modo, identificamos esta simultaneidade da perspectiva ficcional e 

jornalística como contribuintes, para a multiplicidade e trânsito do gênero crônica em 

suas publicações.  

É o que evidenciamos em “Escrever”: 

 

Escrever para jornal não é tão impossível: é leve, tem que ser leve, e até 
mesmo superficial: o leitor, em relação ao jornal, não tem nem vontade, nem 
tempo de aprofundar. Mas escrever o que se tornará depois um livro exige 
às vezes mais força do que aparentemente se tem. Sobretudo, quando se 
teve que inventar o próprio método de trabalho, como eu e muitos outros 
(LISPECTOR, 2009, p. 286). 

 

A escrita de Clarice, as suas crônicas, não se direcionam a um 

posicionamento de representação, de banalização da vida, ou mesmo de uma 

expectativa biográfica, como alguns chegam a estabelecer, mas no entre, entre as 

problematizações do próprio ato da experiência de escrita do jornal e da ficção. No 

experenciar, num “experimentar ambas as existências”, naquilo que é mais rico, 

misterioso e vivo, no próprio reinventar-se de si e do mundo; num ato de “fabulação 
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cotidiana” que coloca em xeque real e virtual. E ainda, daquilo sobre o que venha a 

ser escritor: 

 

O escritor vê e ouve nos interstícios da linguagem, nos desvios de 
linguagem. Não são interrupções do processo, mas paragens que dele 
fazem parte, como uma eternidade que só pode ser revelada no devir, uma 
paisagem que só aparece em movimento. Elas não estão fora da 
linguagem, elas são o seu fora. O escritor como vidente e ouvidor, finalidade 
da literatura: é a passagem da vida na linguagem que constitui as Ideias 
(DELEUZE, 1995, p.16). 

 

Suas “paragens” e “desvios” materializam-se na constatação de uma máscara 

do “disfarce banal”, num escamoteamento de cenas que se esvaziam e borram, 

sucessivamente, à luz de ações contínuas do novo dia, rascunhando o particular e o 

universal das existências. Diante daquilo a que se resigna um escritor: 

 

Seria preciso dizer que, no limite, um escritor escreve para os leitores, ou 
seja, “para uso de”, “dirigido a”. Um escritor escreve “para uso dos leitores”. 
Mas o escritor também escreve pelos não leitores, ou seja, “no lugar de” e 
não “para uso de”. Escreve-se pois “para uso de” e “no lugar de”...Quando 
se escreve, não se  trata de história privada... escrever não é assunto 
privado de alguém. É se lançar, realmente, em uma história universal e seja 
o romance ou a filosofia, e o isso quer dizer... Escrever é, necessariamente, 
forçar a linguagem, a sintaxe, porque a linguagem é a sintaxe, forçar a 
sintaxe até um certo limite, limite que se pode exprimir de várias maneiras. 
É tanto o limite que separa a linguagem do silêncio, quanto o limite que 
separa a linguagem da música, que separa a linguagem de algo que seria... 
o piar, o piar doloroso (DELEUZE,1998, vídeo). 

 
Dessa maneira, em Clarice, no seu devir, escrever torna-se o forçar a 

linguagem, a sintaxe, separá-la a até última tentativa do limite de silêncio, 

esgotando-a, desorganizando-a até não mais existir uma sintaxe e, 

consequentemente, obtermos a a-sintaxe de escrita.  

O cotidiano desencadeia sua a-sintaxe própria, (re)fazendo-se neste processo 

enquanto mola propulsora e combustível de linguagem que atualiza-se por 

esvaziamentos, silenciamentos e interstícios da representação do real. Configura-se 

como o cotidiano de um devir. Não delineando histórias particulares, mas 

sensações, afetações, percepções, as quais se multiplicam e revigoram-se nessa 

dinâmica, em movimentos do devir, num desalinhamento de diferenças e repetições.  

Ela acolhe na ponta da caneta, ou melhor, datilografa em sua máquina de escrever, 

a inscrição de acontecimentos, (re)conhecimentos entre possibilidades de vida e 

escrita. 
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2.2 O DEVIR-CRÔNICA 

 

É curiosa a sensação de escrever.  
Ao escrever não penso nem no leitor  

nem em mim: nessa hora sou – mas só de 
mim-  

sou as palavras propriamente ditas. 
Clarice Lispector 

 

 Os devires não são fenômenos de 
imitação,  

nem de assimilação,  
mas de dupla captura,  

de evolução não paralela,  
de núpcias entre dois reinos.  

(Deleuze e Guattari Diálogos, p. 8)   

  

   

Crônica: classificada, inicialmente, como gênero efêmero, sem muitas 

pretensões de vir a se perpetuar, elaborada no principio básico do registro do 

circunstancial de maneira a dessacralizar temas (con)sagrados. Narrativa curta e 

marginal. Desliza do jornal ao livro a cada dia (SÁ, 1987, p. 7). Resumidamente, esta 

é a descrição de Jorge de Sá sobre o gênero. 

Neste entre caminhos, estabelece-se em um “entre territórios” do literário ao 

jornalístico de maneira simbiótica, numa “núpcias entre dois reinos” e em “dupla 

captura” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 8).  

Embasado nos autores, poderíamos conceituá-la, aproximadamente, dessa 

forma, já que sua estrutura determina uma composição textual efêmera, tomada de 

uma ventilação típica de “linhas de fuga” em meio a um processo contínuo de 

(des)territorialização do gênero, diante da afirmação deleuziana de que "a linha de 

fuga é uma desterritorialização” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 47).  

Assim, a crônica ante essas circunstâncias, e como já mencionamos em 

Clarice a partir de seus “estilhaços textuais”, promove o seu movimento de devir, 

intensificadamente, em uma “espacialidade lisa” diante de suas potências de 

desterritorialização contínua: 
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No espaço liso, portanto, a linha é um vetor, uma direção e não uma 
dimensão ou uma determinação métrica. É um espaço construído graças às 
operações locais com mudanças de direção. Tais mudanças de direção 
podem ser devidas à natureza mesma do percurso, como entre os nômades 
do arquipélago (caso de um espaço liso “dirigido”); mas podem dever-se, 
todavia mais, à variabilidade do alvo ou do ponto a ser atingido, como entre 
os nômades do deserto, que vão em direção a uma vegetação local e 
temporária (espaço liso “não dirigido”). Dirigido ou não, e sobretudo no 
segundo caso, o espaço liso é direcional, e não dimensional ou métrico. O 
espaço liso é ocupado por acontecimentos ou hecceidades, muito mais do 
que por coisas formadas e percebidas. É um espaço de afectos, mais que 
de propriedades. É uma percepção háptica mas que óptica. Enquanto no 
espaço estriado as formas organizam uma matéria, no liso materiais 
assinalam forças ou lhes servem de sintonias. É um espaço intensivo, mais 
do que extensivo, de distâncias e não de medidas (DELEUZE; GUATTARI, 
1997, p. 185). 

 

As potências de desterritorialização efetuam suas linhas de fuga em vetores 

sem “preconcedimento” de uma “dimensão ou uma determinação métrica” do texto, 

conectam “mudanças de direção” entre o jornalístico e o ficcional. “Os nômades do 

arquipélago” desse espaço liso “dirigido”, os cronistas, configuram a “variabilidade do 

alvo ou do ponto a ser atingido”, indo desde a “direção a uma vegetação local” a 

uma “temporária”.  

Nestas, autora e crônica, definem as espacialidades de afectos, de devires e 

não de propriedades de nomenclaturas textuais e canais de propagação 

preestabelecidos. Ambas balizam forças e sintonias num espaço intensivo entre 

distâncias e não extensivo entre medidas.  

Em Clarice, essa “variabilidade de vegetações” no espaço liso da crônica 

denuncia-se desde a produção do ensaio até um texto frase, como em “O meu 

próprio mistério”: “Sou tão misteriosa que não me entendo” (LISPECTOR, 2009, p. 

116).  

Sua escrita media, nesse contexto, um âmbito de simbiose textual ocupado 

por acontecimentos e hecceidades e não por “coisas formadas e percebidas”. 

Segundo o dicionário Aurélio: “Simbiose, em biologia, é uma associação de 

dois seres vivos, duas plantas ou uma planta e um animal, na qual ambos os 

organismos recebem benefícios, mesmo que em proporções desiguais”.  

A autora incidiria nessa definição de modo despretensioso e marginal, 

absorvendo ambos os reinos, rizomaticamente, sem hierarquias.  

Gilles Deleuze (2005) estabelece o escritor como “um animal à espreita” Daí, 

pensaríamos na declaração desse animal clariciano, deslizando entre as 

espacialidades das vegetações locais às temporárias de seu texto. Nesses deslizes, 
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nos deparamos com o aparecimento de uma transitividade, de um hibridismo, de um 

entre gêneros o qual não assimila, capta ou imita, mas, ao mesmo tempo, declara 

“núpcias” simbioticamente entre o jornalístico e o literário. 

Todavia, nosso gênero efêmero não toma para si a maior parte no banquete 

desse casamento, ganhando apenas a mínima porção:  

 

Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe dessem o 
brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas [...] não é a 
dos que escrevem do alto da montanha, mas do simples rés-do-chão 
(CANDIDO, 1992, p.13).  

 

Nessa ocasião, conceber-se-ia a titulação de um “gênero menor”, porém não 

mais inferior, uma vez que realiza a apropriação do “miúdo” e mostra por meio dele 

sua grandeza, sua beleza e suas “singularidades insuspeitadas”: 

 

..., dirige-se a uma classe que tem preferência pelo jornal em que ela é 
publicada (só depois é que irá ou não integrar uma coletânea, geralmente 
organizada pelo próprio cronista), o que significa uma espécie de censura 
ou, pelo menos, de limitação: a ideologia do veículo corresponde ao 
interesse dos seus consumidores, direcionados pelos proprietários do 
periódico e/ou pelos editores-chefes de redação. Ocorre ainda no limite de 
espaço, uma vez que a página comporta várias matérias, o que impõe a 
cada uma delas um número restrito de aluda, obrigando o redator a explorar 
da maneira mais econômica possível o pequeno espaço de que dispõe. É 
dessa economia que nasce sua riqueza estrutural (SÁ, 1985, p. 8). 

  

Sua limitação de espaço concorre, simultaneamente, com sua “riqueza 

estrutural”, de maneira paradoxal, não se delimitando à dimensão do jornal. É nessa 

espacialidade, é dessa economia, que o gênero se agiganta de forma singular, numa 

“imanência escritural”, numa “potência menor”. Tal assertiva de sua menoridade 

ganha força na proposta de Deleuze e Guattari na conceituação de “menor”, ou 

ainda, de uma “literatura menor”.  

Nessa situação, os filósofos franceses problematizam o contexto da escritura 

de Franz Kafka, no livro Kafka por uma literatura menor, presenciando as mesmas 

“singularidades insuspeitadas” de uma escrita realizada a partir da língua menor 

judaica, (re)elaborando, subvertendo e (sub)versando toda a hegemonia da língua 

maior alemã.  

Assim, a crônica em sua instância de “gênero menor”, subverte a inscrição 

dos escritos do “alto da montanha” enquanto perspectiva maior e beletrista de uma 

literatura que se (con)sagra e é (con)sagrada. 
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 Como podemos observar: 

 

AO LINOTIPISTA 
 
Desculpe eu estar errando tanto na máquina. Primeiro é que minha mão 
direita foi queimada. Segundo, não sei por quê. 
Agora um pedido: não me corrija. A pontuação é a respiração da frase, e 
minha frase respira assim. E se você me achar esquisita, respeite também. 
Até eu fui obrigada a me respeitar. 
Escrever é uma maldição (LISPECTOR, 1999, p. 74). 

  

 

Nesse fragmento, ela (trans)borda estruturas, (sub)verte num outro verso de 

escrita, concretizando o devir-minoritário por meio de sua pontuação. Dessa 

maneira, constatamos a presença de sua a-gramaticalidade e a-sintaxe, deslizando 

na ocorrência da vírgula antes da conjunção “e”, a qual é justificada pela 

necessidade de “respiração da frase”. 

Identifica-se, nesse episódio, um processo de consentimento do erro na 

escrita clariciana no qual há no próprio ato do (des)culpar linhas do fugir/fora da 

culpa. A cronista assume seu direito ao “erro”, sancionando na expressão irônica do 

“não sei por quê” diante da verdadeira liberdade do poder de decidir, do ter direito 

aos erros, de uma “constituição dos próprios problemas” (DELEUZE, 1998, p. 4) . E, 

no último ato, veta sua correção na petição do “não me corrija” como a sua “palavra 

de ordem”. 

Tensionam-se no texto poéticas de uma errância, de uma errática, dos 

(des)limites da escrita as quais seriam infundadas e inconcebíveis a qualquer estado 

de controle linguístico e suas “palavras de ordem”.  

 

Chamamos palavras de ordem não uma categoria particular de enunciados 
explícitos (por exemplo, no imperativo), mas a relação de qualquer palavra 
ou de qualquer enunciado com pressupostos implícitos, ou seja, com atos 
de fala que se realizam no enunciado, e que podem se realizar apenas nele. 
As palavras de ordem não remetem, então, somente a comandos, mas a 
todos os atos que estão ligados aos enunciados por uma “obrigação social”. 
Não existe enunciado que não apresente esse vinculo, direta ou 
indiretamente. Uma pergunta, uma promessa, são palavras de ordem. A 
linguagem só pode ser definida pelo conjunto de palavras de ordem, 
pressupostos implícitos ou atos de fala que percorrem uma língua em um 
dado momento. A relação entre o enunciado e o ato é interior, imanente, 
mas não existe identidade. A relação é, antes, de redundância. A palavra de 
ordem é, em si mesma, redundância do ato e do enunciado (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, p. 16). 
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Em Mil platôs II (1995, p. 17), sobre o 20 de Novembro Postulados da 

Linguística, Gilles Deleuze problematiza, articula, a linguagem enquanto um 

processo de resistência aos dispositivos de controle e captura no qual o  devir-

majoritário da lingua(gem) padrão estabeleceria sua hegemonia em confronto com a 

perspectiva desregular e criativa do devir-minoritário. Assim, desvincula a linguagem 

dos aspectos formativos e comunicativos, restabelecendo-os em uma transmissão 

de palavras de ordem. 

A relação dessa “palavra de ordem” clariciana denuncia, enquanto devir-

minoritário, pressupostos implícitos dos atos de fala de cunho majoritário que nos 

imputa a lei do acerto em detrimento à do erro. Remetem-nos à contramão dos 

comandos e atos ligados aos enunciados de uma “obrigação social”.  

Porém, nela, esta “obrigação social”, torna-se prática de alteridade, 

autorrespeito e autorreconhecimento. Sua “singularidade e imanência textual” são 

evidenciadas na enunciação de sua constatação ante o maldito ato de escrever. 

Essa passagem reafirma a ocasião de uma “autora/escrita/crônica menor”. 

Exerce a equivalência de uma “língua(gem) menor” que em Clarice convida-nos a 

(re)atualizarmos, (re)pensarmos, (re)configurarmos sua “menoridade”, de maneira a: 

 

Subtrair e colocar em variação, diminuir e colocar em variação, é uma só e 
mesma operação. Não existe uma pobreza e uma sobrecarga que 
caracterizariam as línguas menores em relação a uma lingua maior ou 
padrão; há uma sobriedade, e uma variação que são como tratamento 
menor da língua padrão, um devir-minoritário da língua maior. O problema 
não é o de uma distinção entre língua maior e lingua menor, mas o de um 
devir. A questão não é a de se reterritorializar em um dialético ou um patuá, 
mas de desterritorializar a língua maior (DELEUZE, 1995, p. 51). 

 

 A problematização do termo não determina um aspecto do estabelecimento 

de hierarquias entre o maior ou menor, uma distinção, mas uma “singularidade” em 

que “subtrair e colocar em variação, diminuir e colocar em variação, é uma só e 

mesma operação” num desterritorializar da composição textual.  

Desterritorializar a língua maior não se determina enquanto inferior ou maior 

que ela, em tons menores, mas provinda de uma intensidade de nuances, de uma 

potencialidade, de uma variabilidade contínua, de um devir-minoritário. Um devir-

crônica. Um devir-Clarice. 

Conforme, explicita Deleuze (1997, p. 8): 
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Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja 
de justiça ou de verdade. Não há um termo do qual se parta, nem um ao 
qual se chegue ou ao qual se deva chegar. Tampouco dois termos 
intercambiantes. A pergunta “o que você devém?” é particularmente 
estúpida. Pois à medida que alguém se transforma, aquilo em que ele se 
transforma muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos 
de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não 
paralela, de núpcias entre dois reinos. 

 

Na crônica, também, “não há um termo do qual se parta, nem um ao qual se 

chegue ou ao qual se deva chegar, tampouco dois termos intercambiantes” do que 

se tenha mais ou menos de um gênero, de um tipo de autor, ou mesmo, a intenção 

de uma literalidade.  

Nela, à medida que “se transforma muda tanto quanto ele próprio”, modifica-

se de uma maneira a não mais recair sobre o preconcebido, realizando o devir-

minoritário do gênero e do autor.  

Na realização de uma linguagem da variação, do coloquial, de uma variação 

linguageira definida numa expressão de resistência, numa literatura de resistência.  

Cria-se um autor menor. Clarice é essa autora: 

 

Cada um deve encontrar a língua menor, dialeto ou antes idioleto, a partir 
da qual tornará menor sua própria língua maior. Essa é a força dos autores 
que chamamos “menores”, e que são os maiores, os únicos grandes: ter 
que conquistar sua própria língua, isto é, chegar a essa sobriedade no uso 
da língua maior, para colocá-la em estado de variação contínua (o contrário 
de um regionalismo). É em sua própria língua que se é bilíngue ou 
multilíngue. Conquistar a língua maior para nela traçar línguas menores 
ainda desconhecidas. Servir-se da língua menor para por em fuga a língua 
maior. O autor menor é o estrangeiro em sua própria língua (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, p. 51). 

 

 

Nesse desconstruir da lingua(gem) ante o romper da “língua maior”, diante 

desse ato da desterritorialização da crônica, cartografa-se a sanção de sua 

estrangeiridade e de seu devir-minoritário.  

Numa instância da língua do fora Deleuze (1996, p. 9), argumenta que: 

 

O problema do escrever: o escritor, como diz Proust, inventa na língua uma 
nova língua, uma língua de algum modo estrangeira. Ela traz à luz novas 
potências gramaticais e sintáticas. Arrasta a língua para fora de seus sulcos 
costumeiros, leva-a a delirar.  
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Clarice serve-se da “língua menor para por em fuga a língua a maior”, delira 

suas estruturas, perfurando os “enunciados de uma obrigação social” e suas 

“palavras de ordem” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15).  

Para isso, faz-se palavra, como declara na epígrafe: “sou as palavras 

propriamente ditas”, realizando-se em uso e em fluxo de um devir-minoritário. 

Necessita, também, de uma respiração, necessita de sua vírgula, e esta é a 

menoridade das crônicas, está no devir delas. Tal movimento é evidenciado na 

quebra do “uso majoritário” da língua diante de sua “expectativa social” e da “palavra 

de ordem”. Confirma-se na sua configuração em palavras. 

Clarice, como em toda as suas obras, (re)significa-se no “entre”, perpassa e 

agencia interstícios e limiares das “palavras de ordem” de sua escrita, 

operacionalizando-as em uma outra instância, em fendas e intercruzamentos de 

sequências temporais do real cotidiano e do ficcional narrativo, suspendendo neles o 

que há de figurativo e abstrato: 

 

ABSTRATO É O FIGURATIVO 
 
Tanto em pintura como em música e literatura, tantas vezes o que chamam 
de abstrato me parece apenas o figurativo de uma realidade mais delicada e 
mais difícil, menos visível a olho nu (LISPECTOR, 1999, p. 316). 

 

A “paragem” de sua escrita delimita a sintaxe, a linguagem, a um ponto de 

tensão do convencional representativo, oferecendo o abstrato da língua enquanto 

“recurso concreto”, como figurativo de uma realidade, não representativo, decalcado 

ou espelhado, mas em movências de uma cartografia de expressão de linguagens. 

Aí, nesse abstrato e figurativo, a escritora “vê e ouve nos interstícios” da 

língua(gem). Nesses abismos em que se despenca, desloca-se o senso e sentido 

comum já consumido. Comporta-se ao exterior de um Estado da língua 

preestabelecida, (con)figurada numa “máquina de guerra literária” ou ainda “máquina 

abstrata”.  

O conceito de “máquina de guerra” foi criado pelos franceses Deleuze e 

Guattarri (1995, p. 50) como uma forma de agenciamento do fora, exterior ao Estado 

e suas leis de controle:  

 

Definimos a “máquina de guerra” como um agenciamento linear construído 
sobre linhas de fuga. Nesse sentido, a máquina de guerra não tem, de 
forma alguma, a guerra como objeto; tem como objeto um espaço muito 
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especial, espaço liso, que ela compõe, ocupa e propaga. O nomadismo é 
precisamente essa combinação máquina de guerra-espaço liso. 

 

De maneira correlata, a prática menor de uma linguagem enquanto aspectos 

de uma a-sintática e a-gramatical no âmbito literário, estaria atrelada à expectativa 

da “máquina de guerra”, na qual a crônica clariciana atuaria como “espaço liso, que 

ela compõe, ocupa e propaga”.  

Na mesma proporção, que também se insere como “máquina Abstrata”: 

 
[...] operaram em agenciamentos concretos: definem-se pelo quarto aspecto 
de agenciamentos isto é pelas essas pontas de descodificação e 
desterritorialização. Traçam essas pontas; assim, abrem o agenciamento 
territorial para outra coisa, para agenciamentos de um outro tipo, para o 
molecular, o cósmico e constituem devires. Portanto, são sempre singulares 
e imanentes. Contrariamente ao que passam nos estratos, e também nos 
agenciamentos considerados sob seus outros aspectos as maquinas 
abstratas ignoram a forma e a substâncias. Por isso são abstratas, mas 
também é esse o sentido rigoroso do conceito de máquina. As máquinas 
excedem toda a mecânica. Opõem-se ao abstrato no seu sentido ordinário. 
As máquinas abstratas consistem em matérias não formadas e funções não 
formais [...] efetuam-se em formas e substâncias, com estado de liberdade 
variáveis (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 228). 

 

O “figurativo de uma realidade mais delicada e mais difícil, menos visível a 

olho nu”, define bem em Clarice seu caráter de “máquina abstrata” com suas “pontas 

de descodificação e desterritorialização” na crônica.  

Na constituição de seus devires são traçados agenciamentos territoriais que 

determinam outra coisa, um trânsito entre gêneros. A escrita clariciana da crônica 

ignora formas e substâncias. Desfazem a mecânica estrutural, consistindo em 

matérias e funções não formadas e formais: em “liberdade variáveis”. 

A partir de seus devires, a escrita clariciana entra, como menciona Deleuze, 

no “destaque da esfera do performativo”, elaborando um contexto de um teatro 

linguístico escritural que apresenta como consequências “a impossibilidade de 

conceber a língua como um código”, “a impossibilidade de definir uma semântica, 

uma sintaxe” e a “de manter a distinção língua-fala” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 

14).  

Encaminha seus leitores a entrega de um figurino do “performer” revestido 

naquele que irá atuar diante de seus cenários flutuantes e movediços. Nas linhas de 

escrita determinantes de um tempo não linear que se (de)forma e (des)forma diante 

da composição dos acontecimentos de suas personagens. Na expectativa de uma 

cena de escrita direcionada a um “entre-tempo”.  
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Nesse movimento, as linhas do tempo de escrita das crônicas claricianas 

atuam na fuga de um “cronos” deus do tempo ou de uma língua(gem) de caráter 

estrutural jornalístico para direcionarem-se a uma língua menor que “só comporta 

um mínimo de constante e de homogeneidade estruturais” (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p. 38). 

Em meio ao seu devir-crônica, estabelecem-se, pouco a pouco, linhas de fuga 

da constatação do cronos como marcador temporal, movendo-se em sentido de uma 

atemporalidade, de um tempo “do fora”. Direciona-se ao tempo do Aion, um devir-

tempo. 

Há a existência de dois planos de tempo: um cronológico, binário, e um o do 

devir, num campo das virtualidades, de potências. O plano temporal cronológico 

atuaria enquanto sistema histórico, de movimentos sucessores organizados entre os 

territórios do passado, presente e futuro, um tempo atual – dado.  

O do devir, o tempo de Aion, potencializa-se em um tempo de virtualidades no 

qual sua marcação não é sucessiva. O acontecimento é súbito, atualizado por um 

virtual repentino, intempestivo.  

O virtual é o espaço do devir em que as subjetividades se produzem em seu 

percurso. O mundo movimenta-se do ser tempo ao devir tempo.  

 
O virtual não se opõe ao real, mas apenas ao atual. O virtual possui uma 
realidade plena enquanto virtual... O virtual deve inclusive ser definido como 
uma estrita parte do objeto real – como se o objeto tivesse uma de suas 
partes no virtual, e aí mergulhasse como em uma dimensão objetiva (1990, 
p. 269). 

 

Clarice realiza um tempo do acontecimento. Aion em suas temporalidades 

em/de devir. O acontecimento “é coextensivo ao devir e o devir, por sua vez, é 

coextensivo à linguagem [...] o imediato está na linguagem” desdobrando a 

linguagem ao limite (DELEUZE, 1998, p. 9).  

Em Clarice, há a inscrição de um tempo passado no qual o virtual determina-

se. O acontecimento perpassa um campo de virtualidade em que, como esclarece o 

filósofo francês, “como se o objeto tivesse uma de suas partes no virtual, e aí 

mergulhasse como em uma dimensão objetiva”, mas não no passado e sim em devir 

acontecimento. 

A virtualidade intrínseca ao passado, ao tempo do acontecimento, ao tempo 

do “devir instante”, não manifesta uma cronologia, mas uma diferença e repetição 
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transformados, camuflados de passado. Não é o real acontecido, mas o seu 

“instante-já”, como ela chega afirmar: “Isso que te escrevi é um desenho eletrônico e 

não tem passado ou futuro: é simplesmente já” (LISPECTOR, 1994, p. 10). 

Virtualidade e realidade brincam entre si, trazendo o passado enquanto um devir-

instante ou devir-acontecimento como veremos ao longo deste trabalho em um 

capítulo específico.  

Nas crônicas claricianas, presenciamos o uso de máquinas de subjetividade, 

ou máquinas subjetivas, de uma nova sintaxe, de um não estilo, Clarice fere 

“palavras de ordem”, identificando a potência de um fazer e desfazer de lugares 

preconcebidos. Nelas estabelecem-se mapeamentos e cartografias de dialetos e 

línguas menores. Realizam-se, de maneira singular, imanentemente, o devir-tempo 

do Aion no qual a crônica atua entre as espacialidades do campo virtual e atual, 

simultaneamente, em seus instantes-já, em seu devir. 
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2.3 DEVIR-ESCRITA 

 

 

E nasci para escrever. A palavra é o meu 
domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância 

várias vocações que me chamavam ardentemente. 
Uma das vocações era escrever. E não sei por quê, 

foi esta que eu segui... 
E no entanto cada vez que eu vou escrever, 

é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é 
uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me 
renovar toda à medida que o tempo passa é o que 

eu chamo de viver e escrever. 
 

Clarice Lispector 
 

A produção de Clarice nas crônicas a atrai, como mencionamos 

anteriormente, para uma outra desmarcação linguística em “que não é uma outra 

língua, nem um dialeto regional redescoberto, mas um devir-outro da língua, uma 

minoração dessa língua maior, um delírio que a arrasta, uma linha de feitiçaria que 

foge ao sistema dominante” (DELEUZE, 19997, p. 15). 

Na linguagem clariciana, a técnica elabora a fuga do (con)sagrado, a língua 

desagrega-se da forma e conteúdo original para uma instância da (des)palavras, do 

(in)significante e seus (a)sígnicos.  

Nesse desfazer da língua em que Clarice se refaz. A escrita configura o devir: 

“Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que 

extravasa qualquer matéria visível ou vivida” (DELEUZE, 1997, p. 11).  

Assim, sua crônica não estabelece contrato com um ideário de uma 

representação de fatos ou acontecimentos, mas ultrapassa fronteiras do real. O seu 

perímetro do território da linguagem irrompe regularidades e normatizações. 

Coexistem real e irreal. 

A potência clariciana, a poiésis de sua linguagem, determina agenciamentos 

nos polos de propagação do coletivo e do individual entre o jornalístico e o ficcional, 

respectivamente, remetendo a uma produção de subjetividades distintas entre o 

público do jornal e o dos romance/contos. 

Ambos se intercruzam diante da base múltipla de sua linguagem, confirmando 

a caracterização do agenciamento por “uma multiplicidade que comporta muitos 

termos heterogêneos e que estabelece ligações, relações entre eles, através das 
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idades, sexos, reinos – de naturezas diferentes” (DELEUZE; GUATTARI, 1998, p. 

84). Age nas dimensões de uma multiplicidade constante e gradativa na medida em 

que são estabelecidas conexões. 

Desse modo, o devir-escrita da autora atualiza-se no rizoma, prolifera-se sem 

medidas, replicações, centros, origens, fronteiras ou alcances: “devir nunca é 

imitar... ele não reproduz nenhum grito de pássaro, ele produz um som eletrônico 

como um campo de intensidades ou uma onda de vibrações, uma variação contínua” 

(DELEUZE,1997, p. 42).  

A escritora se inscreve diante de uma espacialidade do que não está dado, 

concluído, fechado e elaborado, mas por vir. 

A sua escrita opera numa eterna procura, numa eterna tentativa da 

descoberta do seu próprio método e estilo, quando afirma que seu “modo ou este 

estilo, já foi chamado de várias coisas, mas não do que realmente e apenas é: uma 

procura humilde” (LISPECTOR, 1998, p. 114).   

Em uma entrevista concedida aos escritores Marina Colasanti e Affonso 

Romano de Sant’Anna no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, Clarice 

relata a elaboração de seu método de escrita: 

 
 [...] Eu tive que descobrir meu método sozinha. Não tinha conhecido 

escritores, não tinha nada. Por exemplo, de tarde no trabalho ou na 
faculdade, me ocorriam ideias e eu dizia: “Tá bem, amanhã de manhã eu 
escrevo”. Sem perceber ainda que, em mim, fundo e forma é uma coisa só. 
Já vem a frase feita. E assim, enquanto eu deixava “para manhã”, 
continuava o desespero toda manhã diante do papel em branco. E a ideia? 
Não tinha mais. Então, eu resolvi tomar nota de tudo o que me ocorria. E 
contei ao Lúcio Cardoso, que então conheci, que eu estava com um montão 
de notas assim, separadas, para um romance. E ele disse: “Depois faz 
sentido, uma está ligada à outra”. Aí eu fiz. Estas folhas “soltas” deram 
Perto do Coração Selvagem (COLASANTI; ROMANO, 2013, p. 213). 

 
Dessa maneira, percebemos que em Clarice o método de suas frações, de 

seus “estilhaços textuais”, atém-se a “um campo de intensidades” perante a 

multiplicidade de fragmentos e ante uma “onda de vibrações, uma variação contínua” 

elaborada rizomaticamente, um “escrever e seu caso de devir, sempre inacabado, 

sempre em via de fazer-se”. Entre o Uno e o múltiplo de suas notas que resultaram 

em livros.  

“Uma está ligada à outra” rizomaticamente em vários platôs. 

Nela, efetua-se um processo de libertação de uma origem de escrita e 

tradição literária: 
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Ao contrário, um método de tipo rizoma é obrigado a analisar a linguagem 
efetuando um descentramento sobre outras dimensões e outros registros. 
Uma língua não se fecha sobre si mesma senão em uma função de 
impotência (DELEUZE; GUATTARI, 2005, p. 15). 

 

A desterritorialização, o descentramento dos fragmentos, que mais tarde 

dariam conta da crônica clariciana, estão atrelados ao devir em suas várias 

dimensões (gêneros discursivos) e registros (ficcional/jornalístico). Eles articulam a 

língua(gem) num deslocar de território,  na transmutação de suas “folhas soltas”, no 

transporte do consagrado para o profano, no inominável e desestrutural, 

reelaborando e criando linhas de fuga a cada nova configuração do real: “As 

territorialidades são, pois, atravessadas, de um lado a outro, por linhas de fuga que 

dão prova da presença, nelas, de movimentos de desterritorialização e 

reterritorialização” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 69).  

Portanto, a escrita de Clarice delineia-se em linhas de fora, perpassando o 

convencional, o cotidiano e seu habitual, trazendo a ele todo desalinhamento de um 

real, ou realidade, verbalizando a linguagem poética numa poiésis cotidiana.  

A língua(gem) atua como criação diante de um princípio “fabular de sua 

expressão” no e do próprio cotidiano como uma simples “função de fabulação” 

oposta ao modelo tradicional (DELEUZE, 1990, p. 157), como ato criativo em que “a 

função fabuladora não consiste em imaginar nem em projetar um eu. Ela atinge 

sobretudo essas visões, eleva-se até esses devires ou potências” (DELEUZE, 2008, 

p. 13).  

Até quando narra a si mesma, Clarice o faz de maneira especial, inaugural, de 

forma a não realização de um projeto autobiográfico, mas se inscreve e circunscreve 

em seus personagens. Na sua escrita, prosa e poesia se interseccionam na 

realização de uma linguagem de/ou como criação.  

A partir daí, instaura sua literatura como ato de resistência, de criação que 

toma o fato de resistir como constituição de um processo estético no qual perfura a 

tradição, subvertendo o status quo da língua(gem), tensionando-a ao limite; 

gaguejando de maneira a promover o vibrátil das palavras, o murmurado, tornando-

se “gaga” na língua.  

Segundo Deleuze (2008, p. 123), a língua se confunde com a fala numa 

potência de bifurcação, variação e heterogênese da própria língua, efetuando o seu 

processo de estilo: 
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Eu acho o seguinte: para entender o que é um estilo, não se deve saber 
nada de linguística[...]  Para a linguística , uma língua é sempre um sistema 
de equilíbrio... Quando se escreve, sabe-se que uma língua é, na verdade, 
um sistema que está longe do equilíbrio, é um sistema em perpetuo 
desequilíbrio... Mas o que é um estilo de um grande autor?... um grande 
estilista não é um conservador da sintaxe. É um criador da sintaxe... Um 
grande estilista é alguém que cria em seu idioma uma língua estrangeira... 
Ao mesmo tempo que, sob o primeiro aspecto, a sintaxe passa por um 
tratamento deformador, contorcionista, mas necessário, que faz com que a 
língua na qual se escreve se torne uma língua estrangeira. O segundo 
aspecto, faz-se com que leve toda a linguagem até um tipo de limite. È o 
limite da música... cavar uma língua estrangeira na própria língua e levar 
toda a linguagem a uma espécie de limite musical. Ter um estilo é isso 
(DELEUZE; PARNET, 1998). 

 

Para o filósofo, uma obra é sempre uma nova sintaxe de um ato criativo e 

subversivo do autor. Assim, o estilo é determinado na audácia de sua linguagem, no 

desequilíbrio da língua que cria uma variável dentro da mesma, uma outra 

estrangeira e  gaga, balbuciante a qual se tensiona ao seu limite: “um grande 

estilista não é um conservador da sintaxe. É um criador da sintaxe... Um grande 

estilista é alguém que cria em seu idioma uma língua estrangeira”.  

O ato de criação faz a sintaxe incidir por um procedimento deformante, 

contorcionista, no qual a língua se inscreve numa língua estrangeira ou ainda, ao 

limite de uma espécie musical: 

 

Escrevo-te toda inteira e sinto um sabor em ser e o sabor-a-ti é abstrato 
como o instante. É também com o corpo todo que pinto os meus quadros e 
na tela fixo o incorpóreo, eu corpo-a-corpo comigo mesma. Não se 
compreende música: ouve-se. Ouve-me então com meu corpo inteiro. 
Quando vieres a me ler perguntarás por que não me restrinjo à pintura e às 
minhas exposições, já que escrevo tosco e sem ordem. É que agora sinto 
necessidade de palavras – e é novo para mim o que escrevo porque minha 
verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é a minha quarta 
dimensão. E eis que percebo que quero para mim o substrato vibrante da 
palavra repetida em canto gregoriano. Estou consciente de que tudo o que 
sei não posso dizer, só sei pintando ou pronunciando, sílabas cegas de 
sentido. E se tenho aqui que usar-te palavras, elas têm que fazer um 
sentido quase que só corpóreo, estou em luta com a vibração última. Para 
te dizer o meu substrato faço uma frase de palavras feitas apenas dos 
instantes-já (LISPECTOR, 1994, p. 12). 

 
A maneira de escrita “tosca e sem ordem” denuncia o aspecto deformante da 

língua(gem) clariciana, inserida num “substrato vibrante da palavra repetida em 

canto gregoriano”, que aponta para um aspecto de tensão da linguagem, de limite. 
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Denuncia uma repetição que comprova o aspecto de sua procura diante da tentativa 

de suas “sílabas cegas de sentido”. 

Nesse mesmo aspecto de sua variabilidade, de sua multiplicidade, de seu 

método gaguejante e rizomático, teríamos a demarcação daquilo que Deleuze institui 

como a prova do estilo. Diante disto Clarice relata: “Meu enleio vem de que um 

tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só: meu 

enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias (LISPECTOR, 

1999. p.11). 

Diante disso, Deleuze nos questiona se a composição de um livro não seria já 

uma questão de estilo: 

 
... será que a composição de um livro já não é uma questão de estilo? Acho 
que sim. A composição de um livro é algo que não se resolve previamente. 
Ela acontece ao mesmo tempo em que o livro é escrito. Por exemplo, vejo 
em livros que eu escrevi, se me permite citar o que eu fiz [...] Há dois livros 
meus que me parecem compostos. Sempre dei importância à composição. 
Penso em um livro chamado Lógica do sentido que é composto por séries. 
Para mim, é uma composição serial. E Mil Platôs é uma composição por 
platôs. Para mim, são duas composições musicais, sim. A composição é um 
elemento fundamental do estilo. (DELEUZE; PARNET, 1988). 

 

Dessa maneira, a composição da obra clariciana envereda uma história que é 

“feita de muitas histórias”, na multiplicidade de fragmentos e não num ato de 

“autoplágio” de suas crônicas, como veremos a seguir. 

Nesse ambiente de bifurcações, deslizes e deformações, inaugura uma 

literatura de desfazimentos de gêneros, minando e desmontando a própria estrutura 

composicional, (re)elabora sua própria sintaxe. Coloca, desse modo, em xeque os 

conceitos das espacialidades narrativas, trazendo (auto)metatexto, 

(auto)metalinguagem, (auto)metagênero e, consequentemente, uma 

(auto)metacrônica: 

 

 
COMO É QUE SE ESCREVE?  
Quando não estou escrevendo, eu simplesmente não sei como se escreve, 
E se não soasse infantil e falsa a pergunta das mais sinceras, eu escolheria 
um amigo escritor e lhe perguntaria: como é que se escreve? Por que, 
realmente, como é que se escreve? Que é que se diz? E como se diz como 
é que se começa? E que é que se faz com o papel em branco no 
defrontando tranquilo? Sei que a resposta, por mais que intrigue, é a única: 
escrevendo (LISPECTOR, p. 156). 
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Clarice indaga- nos a pensar sobre o gênero: “Como é que se escreve?” “Que 

é que se diz” na crônica? Muitos já escreveram sobre isto, teorizaram, criticaram. E 

qual será a resposta? O que será, de fato, este texto, a que público se destina? 

Clarice declara que só chegaremos à conclusão escrevendo. 

Ela consolida um uso da metalinguagem como ferramenta operacionalizadora 

de sua escrita em um aspecto de uma descontinuidade constante, promovendo e 

provocando no leitor a vivência das angústias, emoções e aflições suas e dos seus 

personagens. 

Muitos outros cronistas realizaram, ou concretizam, frequentemente, essas 

indagações. Elaboraram a construção de um movimento denominado como 

“metacrônica”. Dentre eles, temos os exemplos de Rubem Braga, Affonso Romano 

de Sant’Anna, Machado de Assis, tantos outros cronistas e, como evidenciamos 

nessa epígrafe, a própria Clarice Lispector. Conforme coloca-nos acima, um de seus 

escritores amigos, Affonso Romano de Sant’Anna, responde-nos como alguns 

materializaram suas metacrônicas: 

 

Machado de Assis dizia que o cronista é uma espécie de colibri que beija 
um assunto aqui outro ali. Drumond também usava metáforas assim 
descompromissadas para definir o cronista. Veríssimo dizia que o cronista é 
como uma galinha, bota seu ovo regularmente, e Carlos Eduardo Novaes 
define as crônicas como laranjas: podem ser doces ou azedas, e ser 
consumidas na poltrona de casa ou espremidas nas salas de aula 
(SANT’ANNA, 1997, p. 272). 

 

Todos os autores operam uma “função metalinguística”, consequentemente, 

materializam a metacrônica. Desse modo, a crítica, a reflexão e a teoria procedem 

em suas crônicas enquanto metalinguagem exercida.  

A metalinguagem conceitua-se enquanto linguagem sobre a linguagem em 

que determina na sua prática uma ação do discorrer, problematizar, sobre a própria 

língua: “é código ‘falando’ sobre o código... é linguagem “falando” de linguagem, é 

música “dizendo” sobre música, é literatura sobre literatura, é palavra da palavra” 

(CHALHUB, 2005, p. 32).  

Na língua portuguesa o prefixo “meta” advém do grego, significando, entre 

outros sentidos, “reflexão, teoria e crítica”. Daí a metacrônica posiciona-se diante de 

uma teoria, reflexão e crítica sobre ela mesma.  



69 
 

Sant’Anna (1997, p. 277), em umas de suas metacrônicas, reflete sobre a 

crônica, aproximando-a da arte de cozinhar e o bolo como produto final deste 

momento: “você fica ali mexendo e remexendo a massa do texto e das ideias e, de 

repente, percebe que o bolo deu ponto”.  

Nesse contexto, até Clarice teoriza e reflete sobre a construção do gênero, 

conjectura nas suas crônicas a produção de sua escrita e o ser cronista desta ação: 

 

Escrever para jornal não é tão impossível: é leve, tem que ser leve, e até 
mesmo superficial: o leitor, em relação a jornal, não tem nem vontade nem 
tempo de se aprofundar. Mas escrever o que se tornará depois um livro 
exige às vezes mais força do que aparentemente se tem (LISPECTOR, 
1999, p. 286). 

 
Com isso, observamos a comparação estabelecida entre a produção das 

espacialidades destinadas ao público do jornal e a de seus livros. A autora teoriza 

sobre o gênero diante de um contexto de instância efêmera na qual seu texto é 

reconduzido entre os lugares do jornalismo e do literário promovidos por/em sua 

escrita.  

Nesse deslocamento, observamos um caráter inatual, transtemporal, em que 

são lançados e que, para compreendermos, “é necessário considerar o espaço em 

que ela se insere. E esse espaço é ambíguo. Ela pertence à série jornalística e à 

série literária” (SANT’ANNA, 1997, p. 275). 

Nessa discussão, identifica-se uma relação das zonas de intensidade e 

propagação de escrita e público: “Escrever para jornal não é tão impossível: é leve, 

tem que ser leve, e até mesmo superficial”.  

A metacrônica aproxima-se do conceito deleuziano de rostidade, com suas 

zonas de intensidades metalinguísticas, desencadeando a escrita clariciana.  

Outra característica importante, aqui abordada, é a consolidação da 

metalinguagem como sendo uma ferramenta singular na construção de uma crítica 

da crônica através da própria crônica. Haja vista, o trato com um gênero, 

relativamente, novo no cenário literário brasileiro, pois tem um acervo teórico e 

crítico ainda em constante formação:  

 

Andei até pensando em escrever um longo texto sobre a teoria da crônica. 
Provavelmente nunca o farei, o que não é grave, mesmo porque me dei 
conta de que, volta e meia, ao fazer crônicas, teorizo e exibo, direta e 
indiretamente, a técnica que estou usando para seduzir o leitor e 
circunscrever o assunto (SANT’ANNA, 1997, p. 276). 
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Assim, por meio da afirmativa acima, enveredaremos pela discussão sobre a 

instabilidade da crônica na escrita clariciana, na qual seria “um apenas”. Ela 

direcionar-se-ia a um processo de desfazimentos deste “rosto” da crônica. Não 

entraria numa delimitação do gênero, nem tão pouco num sentimento de pertença, 

que poderia se confirmar, também, por meio de um trajeto de vida: “para escrever o 

aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós”. E na escrita 

como uma prática de devir e tentativa, como afirmava a escritora: “Nem tudo o que 

escrevo resulta numa realização, resulta mais numa tentativa” (LISPECTOR, 1999, 

p.143). 
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2.4 CLARICE: A MÁQUINA ABSTRATA DE ESCRITA  

A (TRANS)MUTAÇÃO DO GÊNERO CRÔNICA  

 

 NOTA 
 

Este livro reúne, em ordem cronológica, as 
contribuições de Clarice que apareceram aos 

sábados no Jornal do Brasi, de agosto de 1967 a 
dezembro de 1973. Julgamos que seria importante 

oferecer ao leitor esta visão geral, que de outra 
forma ficaria dispersa, destes textos que não se 
enquadram facilmente como crônicas, novelas, 
contos, pensamentos, anotações. Pelo período 
abrangido, em que foram escritos e publicados 
outros livros, é possível identificar o trânsito de 

situações e personagens entre o texto do jornal e 
estes livros. Há, até mesmo, novelas, contos que 

constam de outras publicações, mas que foram aqui 
mantidos para preservar a continuidade; foram 

subtraídas apenas as anotações que nos 
pareceram muito circunstanciais. 

 
Clarice Lispetor, A Descoberta do Mundo 

 

No livro Mil platôs I, Gilles Deluze e Félix Guattari afirmam que “um livro” não 

teria um sujeito nem objeto, porém seria realizado a partir de matérias, datas e 

velocidades diferentes. Assim, segundo os pensadores, articular-se-iam linhas de 

segmentaridade, estratificação e territorialidades em seus diversos movimentos de 

desestratificação e desterritorialização, constituindo agenciamentos que se 

conectam a outros em meio a um ambiente de multiplicidade: 

 

Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ou 
significante, não se buscará nada compreender num livro, perguntar-se-á o 
que com o que ele funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar 
intensidades, em que multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a sua 
[...] Um livro existe apenas pelo fora e no fora (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 12). 

 

Desse modo, as perguntas sobre como vêm a funcionar as conexões de um 

livro, por onde passam suas intensidades, como introduz suas multiplicidades e se 

metamorfoseiam, dialogam com o movimento estabelecido por Clarice durante o 

período de sua coluna no Jornal do Brasil, em seu livro A descoberta do mundo, na 

elaboração de suas crônicas: “destes textos que não se enquadram facilmente como 

crônicas, novelas, contos, pensamentos, anotações”.  
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Essa aproximação é legitimada nessa exposição da nota prévia na qual os 

escritos apresentam-se reunidos em ordem cronológica no período de agosto de 

1967 a dezembro de 1973, proporcionando ao leitor uma visão geral daqueles textos 

não emoldurados prontamente como crônicas. Como podemos, ainda, evidenciar na 

argumentação da própria Clarice no texto “Ser cronista”: “Crônica é um relato? É 

uma conversa? é o resumo de um estado de espírito? Não  sei [...]” (LISPECTOR, 

2009, p. 112). 

Nossa aproximação ao posicionamento deleuziano confirma-se na 

observação dos múltiplos movimentos de desestratificação e desterritorialização dos 

gêneros textuais elaborados pela autora, estabelecendo uma conexão de 

agenciamentos que se intercruzam no livro a partir das suas diversas intensidades, 

velocidades, multiplicidades e transmutações; colocando em xeque suas 

composições ao se metamorfosearem na crônica.  

Assim, realizam nesse deslize “o fora do livro”, uma vez que não são 

decalcados um funcionamento composicional específico, direto, como prefacia a 

nota: “não se enquadram facilmente como crônicas”. 

À primeira vista, é concebida a possibilidade de um “trânsito de situações e 

personagens”, como articula a nota, entre as publicações direcionadas entre as 

espacialidades do jornal e dos livros.  

Nesse entrelaçamento, o livro, e suas compilações, expõem-se em forma de 

“máquina literária”, deliberando a configuração de uma outra “máquina de guerra”5 

que se posiciona exterior a uma nomenclatura genérica. Daí, agenciam-se suas 

linhas de fuga sobre o enquadramento da estrutura textual crônica, ou vice-versa.  

Nesse contexto, são proferidas linhas de segmentaridade e estratificação na 

escrita clariciana, mobilizando as territorialidades textuais em diversos gêneros os 

quais se metamorfoseiam na expectativa da estrutura jornalística direta ou 

indiretamente.  

Desestratificam-se e desterritorializam-se, constituindo agenciamentos 

conectados a outros meios e canais numa multiplicidade de ambientes de escrita da 

autora. Esses deslizes resultarão na construção de uma “máquina abstrata”, 

compondo, ocupando e propagando a desterritorialização existencial do texto: 

                                                           
5
 Para isto, no capítulo “Tratado de Nomadologia: A máquina de Guerra”, Deleuze e Guattari (1997, p. 

24) alegam que “a forma de exterioridade da máquina de guerra faz com esta só exista nas suas 
próprias metamorfoses”. 
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[...] desestratificada, desterritorializada por si mesma, a máquina abstrata 
não tem forma em si mesma (muito menos substância) e não distingue em 
si conteúdo e expressão, ainda que presida fora de si a essa distinção e a 
distribua nos estratos, nos domínios e territórios. Uma máquina abstrata em 
si não é mais física ou corpórea do que semiótica, ela é diagramática 
(ignora ainda mais a distinção do artificial e do natural). Opera por matéria, e 
não por substância; por função, e não por forma. As substâncias, as formas, 
são de expressão “ou” de conteúdo. Mas as funções não estão já formadas 
“semioticamente”, e as matérias não estão ainda “fisicamente” formadas. A 
máquina abstrata é a pura Função-Matéria – o diagrama, 
independentemente das formas e das substâncias, das expressões e dos 
conteúdos que irá repartir (DELEUZE, 1995, p. 99). 

 

Desse modo, a compilação de textos diante de sua diversidade, multiplicidade 

de estruturas, comportar-se-ia como “máquinas abstratas” em que de maneira a se 

metamorfosearem não determinariam uma forma em si mesma (muito menos 

substância), mas antes estariam ligadas a um contexto semiótico de seus territórios 

existenciais.  

Com isto, não distingue em si “conteúdo e expressão”, embora presida fora de 

si essa distinção do texto e a alastre nos estratos composicionais, ou ainda no 

(des)territorializar de seus domínios de atuação. 

O procedimento seria o de um trânsito de expectativas semióticas em que os 

gêneros seriam (re)visitados a partir de suas “funções” e determinados num contexto 

da “matéria” da crônica clariciana sem sofrerem uma mudança em sua substância e 

sua  forma: “A máquina abstrata é a pura Função-Matéria – o diagrama, 

independentemente das formas e das substâncias, das expressões e dos conteúdos 

que irá repartir”. 

Daí a escritora provocar em sua escrita uma instância de repartições, de 

fragmentações textuais, que se deslocam dos territórios existenciais da coluna do 

jornal até o livro, estratificando-se em outros textos e desterritorializando suas 

funções.  

A escrita “diagrama ou máquina abstrata” em Clarice define sua potência de 

Literatura de Espaço Liso em blocos de desestratificações e criação em que “as 

máquinas abstratas consistem em matérias não formadas e funções não formais” 

(DELEUZE, 1997, p. 227). 

A partir daí, poderíamos promover um “Plano de consistência” clariciano de 

variação contínua que constataria na autora a incidência de uma escrita de Platôs. 



74 
 

Neles cada um resignaria uma máquina abstrata, um “platô de variação” contínua de 

conteúdo e expressão. 

Assim, a vasta circulação textual da autora entre as espacialidades do 

jornalístico e do ficcional intensificam a ocorrência deste “platô de variação”. Desse 

modo, esse acontecimento tem chamado a atenção de alguns pesquisadores, como 

a professora Walnice Nogueira Galvão. Para ela esse fenômeno se configuraria 

como uma atividade de “transmigração autointertextual”. Desse modo, 

 

Observa-se no conjunto da obra de Clarice Lispector um curioso fenômeno 
bastante peculiar a que se poderia chamar de transmigração 
autointertextual... pretende-se apenas indicar que seus textos são dotados 
de mobilidade e que o leitor pode reencontrá-los onde menos espera. Uma 
crônica já publicada vai reaparecer integrada a um conto posterior1 
(GALVÃO, 1996, p. 11). 

 

A problematização de Walnice Galvão tangencia nosso diálogo com a 

perspectiva deleuziana, em relação à relevância da existência de uma mobilidade 

dos textos no qual ocorreria um processo de reprodução ou redução de fragmentos, 

considerando o conceito de “diagrama” como aspecto independente de formas e 

substâncias resultantes na expressão de conteúdos que se refazem a partir da 

crônica:  

 
 

Um trecho de romance ressurge como um conto independente. Um conto 
muda de título e é reeditado em outra reunião de contos. Um texto volta 
reduzido a fragmentos, ou vários fragmentos se amalgamam para constituir 
um texto mais longo. Um livro se transforma em dois livros (GALVÃO, 1996, 
p. 11). 

  

Porém, verificamos nesse conceito elaborado por Galvão uma certa limitação 

direcionada ao aspecto de “transmigração autointertextual”, pois a ocorrência de 

multiplicidades, metamorfoses e desestratificações textuais  deflagra a ocorrência de 

“máquinas abstratas” que se produzem e desterritorializam continuamente na 

expectativa do método de um “livro rizomático” configurado em Clarice Lispector. 

 A partir disso, discordaríamos de que esse processo de transmigração estaria 

voltado, delimitado, unicamente, a um aspecto de deslocamento e de uma 

mobilidade intertextual.   

Nele a linguagem se efetua diante de um descentrar sobre as dimensões do 

texto e seus registros de propagação num “princípio de multiplicidade”: 
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As multiplicidades são rizomáticas e denunciam as pseudomultiplicidades 
arborescentes ... Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas 
somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer 
sem que mude de natureza... Nós não temos unidades de medida, mas 
somente multiplicidades ou variedades de medida. A noção de unidade 
aparece unicamente quando se produz numa multiplicidade uma tomada de 
poder pelo significante... A unidade sempre opera no seio de uma dimensão 
vazia suplementar àquela do sistema considerado (sobrecodificação). Mas 
acontece, justamente, que um rizoma, ou multiplicidade, não se deixa 
sobrecodificar, nem jamais dispõe de dimensão suplementar ao número de 
suas linhas, quer dizer, à multiplicidade de números ligados a estas linhas. .. 
As multiplicidades se definem pelo fora: pela linha abstrata, linha de fuga ou 
desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se 
conectarem às outras. O plano de consistência (grade) é o fora de todas as 
multiplicidades (DELEUZE, 1995, p. 17). 

  

A confirmação de que as multiplicidades definem-se pelo fora, direciona-nos 

às linhas abstratas de fuga e desterritorialização da escrita clariciana nas quais 

alteram a natureza do texto e se conectam a outras. O plano de consistência (grade) 

é o fora de todas as multiplicidades (DELEUZE, 1995, p. 17). 

É a multiplicidade da escrita de Clarice que determina a possibilidade de um 

ensaio vir a se (re)configurar como crônica, é a quebra com dessa grade.  

Antoine Compagnon declara: 

 

O gênero como taxinomia, permite ao profissional classificar as obras, mas 
sua pertinência teórica não é essa: é a de funcionar como um esquema de 
recepção, uma competência do leitor, confirmada e/ou contestada por todo 
texto novo num processo dinâmico (COMPAGNON, 2010, p. 158). 

 

 A desterritorialização desse encarceramento textual do gênero como 

taxinomia mobiliza suas crônicas sem uma (pré)certificação do gênero: “escrever 

nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam 

regiões ainda por vir” (DELEUZE, 1995, p. 13). Daí surgiria a afirmativa de Clarice: 

“talvez seja isso as palavras me antecedem e ultrapassam, elas me tentam e 

modificam” (LISPECTOR, 1997, p. 30). 

Para isto, a autora justifica: 

 

Vou parar aqui, pois estou cavalgando depressa demais no cavalo de 
Francisco e se não tomar cuidado hoje mesmo começa o primeiro capítulo 
de mais um filho: um romance. O ruim é que dou com antecedência 
razoável minhas crônicas, e estas saem publicadas num sábado de 
madruga, como um pão quente saindo do forno, talvez o céu tenha nuvens 
vermelhas, a lua esteja fininha e eu já terei também outra leva de 
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sentimentos, nos meus mais fatais altos e baixos (LISPECTOR, 2009, p. 
25). 

 

São declaradas suas “regiões ainda por vir” que desembocam em futuros 

livros. A expectativa do platô, do aspecto rizomático de sua escrita delimita essa 

reincidência de textos. Em sua “A explicação que não se explica”, percebemos a 

confirmação desse sentido multiplicador, enquanto ritornelo: “A repetição me é 

agradável, e a repetição acontecendo no mesmo lugar terminar cavando pouco a 

pouco, cantilena enjoada, diz alguma coisa”. 

Percebemos a constituição do aspecto de uma “escrita do ritornelo”.  O 

conceito deleuziano de ritornelo é estabelecido enquanto uma cantiga que se repete 

continuamente ao longo do seu processo, num repetir pela diferença que conferiria à 

autora a instância de devir: “No ritornelo o que volta é a potência de fazer música, a 

potência de fazer e desfazer lugares” (DELEUZE, platôs 4, p. 39). Com isso, 

confirmaríamos sua ação de reincidência textual a partir dos fragmentos da crônica 

num aspecto deliberativo de puro “devir-escrita”. 

E não como uma ação de “autoplágio” defendido por Thais Torres Souza 

intitulado Clarice Lispector: uma plagiadora de si mesma – republicação nas crônicas 

do Jornal do Brasil (1967-1973), orientada pela professora Yudith Rosenbaum: 

 

Apesar desta particularidade da obra de Clarice Lispector como cronista, 
nosso principal interesse neste trabalho é o fato de que, através dos 
estudos das crônicas reunidas em A Descoberta do Mundo, é possível 
compreender como ocorre aquilo que a própria autora nomeia como um 
plágio de si mesma (SOUZA, 2008, p. 5). 

 

A nosso ver, mesmo diante de sua eventual colocação em carta ao seu filho 

Paulo, na qual alega a pretensão de um casual plágio, “O plágio de si, faz parte de 

um projeto literário da escritora, consciente ou não” (GOTLIB, 1995, p. 317).  

Entretanto, para Edgar César Nolasco a escrita clariciana se inscreve a cada 

livro numa reescrita a busca da linguagem do impossível, representando uma 

desconstrução a cada obra: 

 

Cada um é sua própria origem, seu próprio rascunho e sua própria cópia, 
mesmo que apresentem traços de uma grafia posterior – o que não é 
problema, porque a cópia, a mais verdadeira, seria sempre uma reescrita. 
Diferentes, também, porque a enunciação produzida é sempre outra, é 
sempre aquela que convém ao leitor [...]. porque é nas entrelinhas dos 
fragmentos que se produz uma rede de citações que por conseguinte, 
produz outros textos que, por sua vez, produzem outras leituras até o infinito 
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do trabalho da leitura e da escrita, que nada mais são que recortes, 
colagens, reescritas e releituras (NOLASCO, 2001, p. 253). 

 

Instaura-se, como articula Nolasco, muito mais uma “potência de escrita” em 

que se define sempre uma nova enunciação nas entrelinhas dos fragmentos, 

deliberando a cópia como uma reescrita constante a qual (re)faz em efeito de 

ritornelo a cada a cada nova colocação e reelaboração de seus fragmentos: 

“produzem outras leituras até o infinito do trabalho da leitura e da escrita, que nada 

mais são que recortes, colagens, reescritas e releituras”. Pré-fabricados nas 

madrugadas de muitos sábados. 

Nisso, teríamos ainda uma confabulação dos fragmentos em um aspecto de 

cotexto e do contexto no qual o leitor atuaria de maneira significativa: 

      

O papel do leitor se desloca de simples consumidor para o de colaborador 
da produção (con)textual: ao participar do ato de produção sua recepção de 
leitor/autor (produtor) ai se presentifica moldando a enunciação (escrita) e 
gerando sentidos. O próprio conceito de texto muda sensivelmente porque 
cada vez mais, falar de texto é buscar o processo, o contexto e a situação 
enunciativa em que ele se constrói enquanto tal, o que nos permite observar 
que o lugar, ou posição do autor (e até mesmo do leitor) está sendo 
repensado (HUTCHEON, 1991, p. 30). 

     

Daí a aproximação dos autores ao conceito do ritornelo como algo que se 

(re)faz a partir de seus contextos, cotextos e leitores numa perspectiva sempre 

múltipla, como em uma “bricolagem semiótica”. Assim, nesse devir, cada sujeito e 

texto refazem seus sentidos e significados. Sua realidade, sua concretização é que 

dará a cor à bricolagem que realiza. Ela consegue estabelecer por meio de sua 

“palavra de ordem” esquizofrênica não uma (re)produção de imagens, mas uma 

(de)formação em que vai brincando e  bricolando. Essa ação deflagra existências e 

produções de devires em seus livros. O movimento de “ritornelo textual” em que os 

contos se estruturam, concretizam-se em devires de livros e crônicas, agenciando os 

(des)limites dos gêneros e suas estruturas. 

Esse debate aproxima-se e problematiza a delimitação e a elaboração dos 

gêneros do discurso realizada por Tzvetan Todorov na Origem dos gêneros. 

 Nessa discussão, em seu livro sobre Os gêneros do discurso, Todorov (1980, 

p. 32) menciona Maurice Blanchot, referenciando o escritor moderno Hermann Broch 

a partir da menção de que “ele experimentou, como muitos outros escritores do 

nosso tempo, essa pressão impetuosa da literatura, que já não tolera a distinção dos 

gêneros e quer ultrapassar os limites”.  
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Todos os três autores, Todorov, Broch e Blanchot, margeiam a proposição da 

ampla discussão a respeito de uma marcação, delimitação e/ou desaparição dos 

gêneros. Delimitam, ou não, a dificuldade na definição dos gêneros dentro da 

literatura, que ocorreria, especificamente, como uma recusa ao se territorializar um 

lugar ou determinar formas literárias, como se estas, ao longo do tempo, estivessem 

se “transmutando”, não ocorrendo, dessa maneira, uma essência: 

 
Um livro já não pertence a um gênero, todo livro revela da única literatura, 
como se essa já detivesse, na sua generalidade, os segredos e as formas 
que lhe permitem por si só dar ao que se escreve a realidade do livro. Tudo 
se passaria pois, como se, tendo sido os gêneros anulados, a literatura se 
firmasse só por si, brilhasse inteira única na claridade misteriosa que 
propaga e que cada criação literária lhe reenvia, multiplicando-a como se 
não houvesse uma ’essência’ da literatura (BLANCHOT, 2005, p. 243). 

 

Na verdade, cada criação literária se “desterritorializaria” e “reterritorializaria-

se”, continuamente, multiplicando-se numa outra; o que de fato aconteceria seria 

nada mais do que a revisitação, um trânsito entre eles, uma espécie de hibridação 

dos gêneros, uma fuga à “essência da literatura” em questão.  

Eles estariam sempre se revestindo em um outro já existente, uma vez que 

seu reconhecimento diria “respeito tanto à matéria linguística quanto à ideologia 

historicamente circunscrita da sociedade” (TODOROV, 1978, p. 24). Ainda a 

despeito disso, afirma o autor:  

 

Se admitirmos a existência do discurso (no plural), a nossa questão sobre a 
especialidade literária deveria ser assim reformulada: será que há regras 
próprias para todas as instâncias da literatura (identificadas intuitivamente) e 
só para elas? Mas, colocadas desta forma, a questão só pode ter, parece-
me, uma resposta negativa. Já lembrei numerosos exemplos que 
testemunham o facto de haver propriedades “literárias” fora da literatura (do 
jogo de palavras e da advinha à meditação filosófica, passando pela 
reportagem jornalística ou pela narrativa de viagens); assim encontramo-nos 
perante a impossibilidade de descobrir um denominador comum para todas 
as produções literárias (a menos que seja a própria utilização da linguagem) 
(TODOROV, 1978, p. 24).  

    

Daí os “horizontes de expectativa” na sociedade que determinariam a quebra 

das regularidades desses gêneros diante da “impossibilidade de descobrir um 

denominador comum para todas as produções literárias” e, consequentemente, 

influenciariam a transitividade dos mesmos. Supostamente, não poderíamos definir 

com exatidão sua forma ou lugar de propagação diante da vasta circulação 

contemporânea.  
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3 ROSTIDADES EM TRÂNSITO: O DESFAZIMENTO DO CORPO DA CRÔNICA 
 

 
Tenho várias caras, 

 uma é quase bonita, 
 outra quase feia,  

sou o quê, um quase tudo. 
 

Clarice Lispector 
 

Segundo os pensadores Gilles Deleuze e Félix Guattari (p. 32), “os rostos não 

são primeiramente individuais, eles definem zonas de frequência ou de 

probabilidade”. Essa declaração aproxima-se e confirma-se na epígrafe de Clarice 

em sua alusão a ter “várias caras” nas diferentes zonas de probabilidade, e 

frequência, de “um quase bonita”, “quase feia” e “um quase tudo”, ou ainda, ao 

declarar em entrevista que a escolha da máscara seria um das primeiras ações da 

atividade humana. 

Nesse ambiente de constâncias e propagações, o rosto seria um dispositivo, 

uma espécie de “semiótica mista” em que dois eixos se encontrariam: o da 

significância e o da subjetivação. Este primeiro alojaria sua consciência, suas 

redundâncias, paixões, numa instância de um buraco negro, e aquele último 

inscreveria seus signos numa espécie de muro branco.  

Teríamos, assim, o rosto como um esboço dessa intersecção, um artifício de 

aglutinação, de combinação, um ponto de intercruzamentos deste buraco 

negro/muro branco por ele constituído. Nesse âmbito de subjetivações e 

significâncias, o rosto destinar-se-ia enquanto zonas de frequência em que o 

significante ricocheteia a tela do muro das subjetivações: 

 
 

É certo que o significante não constrói sozinho o muro que lhe é necessário; 
é certo que a subjetividade não escava sozinha seu buraco. Mas tampouco 
estão completamente prontos os rostos concretos que poderíamos nos 
atribuir. Os rostos concretos nascem de uma máquina abstrata de rostidade, 
que irá produzi-los ao mesmo tempo que der ao significante seu muro 
branco, á subjetividade seu buraco negro. O sistema buraco negro-muro 
branco não seria então já um rosto, seria a máquina abstrata que o produz, 
segundo as combinações deformáveis de suas engrenagens (DELEUZE; 
GUATTARI, 1993, p. 33). 

 

 

Nesse gesto, surge a “máquina abstrata de rostidade”, atuando enquanto 

dispositivo político entre o significante e a subjetividade; criando uma nova 
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semiótica; direcionando o rosto a produções conforme suas “combinações 

deformáveis de suas engrenagens”; sem supor significantes ou sujeitos prévios.  

Portanto, comportar-se-ia como elemento de uma política de agenciamento 

despótico e autoritário, operando não por semelhanças e sim por ordem de razões, 

sem assumir um posicionamento de espelho, cópias ou modelos, mas numa 

instância de sobrecodificação sob o decodificado. Seria uma atitude de 

descorporificação, o desfazer dos corpos a partir do rosto. Como articulam Deleuze 

e Guattari (1995, p. 35): 

 

A cabeça está compreendida no corpo, mas não o rosto. O rosto é uma 
superfície: traços, linhas, rugas do rosto, rosto comprido, quadrado, 
triangular; o rosto é um mapa, mesmo se aplicado sobre um volume, 
envolvendo-o, mesmo se cercando e margeando cavidades que não 
existem mais senão como buracos. Mesmo humana, a cabeça não é 
forçosamente um rosto. O rosto só se produz quando a cabeça deixa de 
fazer parte do corpo, quando para de ser codificada pelo corpo, quando ela 
mesma para de ter um código corporal polívoco multidimensional- quando o 
corpo, incluindo a cabeça, se encontra descodificado e deve ser 
sobrecodificado por algo que denominaremos Rosto. 

 

A definição de que “o rosto só se produz quando a cabeça deixa de fazer 

parte do corpo, quando para de ser codificada pelo corpo”, abarca a concepção de 

rosto. Por essas linhas de expressão, poderíamos definir a escrita clariciana como 

uma “máquina abstrata de rostidade”, moderada pelo caráter de uma autora que 

desestabiliza, desfaz, desorganiza a estrutura do “corpo” dos gêneros em suas 

obras. Ocasiona aquilo convencionalizado em nossa discussão como um processo 

de “sobrecodificação” de gêneros. Uma máquina abstrata do rosto da crônica. 

  Para isso, observemos o conceito elaborado pelos filósofos franceses a partir 

da relação estabelecida entre a escritora e seus gêneros: 

 
 

O rosto não é um invólucro exterior àquele que fala, que pensa ou que 
sente. A forma do significante na linguagem, suas próprias unidades 
continuariam indeterminadas se o eventual ouvinte não guiasse suas 
escolhas pelo rosto daquele que fala (“veja ele parece irritado [...]”, “ele não 
poderia ter dito isso [...]” Uma criança, uma mulher, uma mãe de família, um 
homem, um pai, um chefe, um professor primário, um policial, não falam 
uma língua em geral, mas uma língua cujos traços significantes são 
indexados nos traços de rostidade específicos. Os rostos não são 
primeiramente individuais, eles definem zonas de frequência  ou de 
probabilidade, delimitam um campo que neutraliza antecipadamente as 
expressões e conexões rebeldes às significações conformes. O rosto 
constrói o muro do qual o significante necessita ricochetear, constitui o muro 
do significante, o quadro, ou a tela. O rosto escava o buraco que a 
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subjetivação necessita atravessar, constitui o buraco negro da subjetividade 
como consciência ou a paixão, a câmera, o terceiro olho. 

 

O rosto definiria, dessa forma ou em suas formas, “zonas de frequência ou de 

probabilidade”, como aqueles que, determinadamente, definiram a crônica enquanto 

um gênero fixo realizadora de relatos, denúncias ou representações históricas e 

sociais. A constância em que a estrutura composicional do gênero, as suas 

características enunciativas, o seu estilo, os lugares de circulação e seus públicos de 

leitores, escavariam subjetividades a partir. Estes seriam os “traços significantes” do 

rosto do cronista ou mesmo da crônica, “indexados nos traços de rostidade 

específicos”. 

 

3.1 OS ROSTOS DA CRÔNICA: SEUS TEMPOS E ESPAÇOS 

 

Inicialmente, para respaldar nossa argumentação sobre o desfazimento do 

rosto da crônica em Clarice Lispector, problematizaremos uma articulação entre a 

origem (seus tempos) e a constituição do gênero nos entremeios do literário e do 

linguístico (seus espaços), concebendo nesse trânsito um processo de 

metamorfoses temporais e estruturais ocasionados e arquitetados. 

Coincidentemente, com sua característica de “um arcabouço transitório”, a 

origem da crônica também não se alicerça em um ponto firme, muito menos em uma 

centralidade, mas ao que se sabem ocorrem várias definições de como teria surgido. 

A partir disso, problematizaremos e conduziremos nossa discussão. 

Historicamente, as primeiras crônicas teriam nascido na Inglaterra e 

supostamente batizadas de anglo-saxon chronicle. Datariam, inicialmente, de 891 e 

teriam sido escritas até 1154, em: 

 
[...] um conjunto de nove manuscritos que mostram a história do 
estabelecimento do povo anglo saxão nas Ilhas britânicas. O último desses 
manuscritos se intitula Manuscritos de Peterborugh. A mesma intenção de 
registro da história de um povo ocorreu em Portugal em 1418 a mando do 
rei D. Duarte. Fernão Lopes iniciou as Crônicas de D. Pedro I, D. Fernando 
e D. João I (COSTA; OLIVEIRA 2010, p. 188). 

 
 

Nesse momento, teriam, até então, um comportamento de registro 

documental histórico, marcando a conquista das novas terras. Fato observado, 

também, pela circunstância da carta de Pero Vaz de Caminha ao el-rei D. Manuel, 
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em que, pela primeira vez, nossa paisagem brasileira seria tomada pela pena de um 

cronista.  

Dentro dessa situação, a crônica, a carta de Caminha, surge como nosso 

primeiro documento de registro, a nossa certidão de nascimento. Todavia, na escrita 

desta observamos, ainda, os primeiros passos rumo ao termo literário. O 

reconhecimento de um período de gestação da nossa literatura no texto da crônica: 

a carta de Pero Vaz de Caminha. Nesta, foram descritas as novas terras 

conquistadas e habitadas pelos índios. Expõe Jorge de Sá: 

 

[...] criação de um cronista no melhor sentido literário do termo, pois ele 
recria com engenho e arte tudo o que ele registra no contato direto com os 
índios e seus costumes [...]. Não é gratuitamente, portanto, que ele conta a 
el-rei detalhes aparentemente insignificantes (SÁ, 1985, p. 5-6). 

 

Tudo explicitado de maneira direta, reproduzindo os fatos mais efêmeros para 

que, assim, pudessem adquirir certa concretude a partir do ponto de vista de seu 

narrador: “e daqui mandou o capitão a Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias que 

fossem em terra e levassem aqueles dois homens e os deixassem ir com seu arco e 

setas” (CAMINHA apud SÁ, 1985, p. 6). Caminha inaugura “o registro 

circunstancial”, princípio básico da crônica. 

Segundo Geraldo Galvão Ferraz, a princípio, o gênero seria originário da 

França com o surgimento da imprensa, produzido, especificamente, por um modelo 

francês de 1799 do Journal de Débats, em que seus textos sugeriam uma crítica dos 

acontecimentos do dia (FERRAZ, 2007, p. 39). 

Nesse período, a estrutura direcionava-se às notas de rodapé, porém ao 

chegarem ao Brasil, no século XIX, de imediato sofreram alterações, libertando-se 

dos eventuais recantos de página aos encantos do texto. Leves no estilo e nos 

“recursos expressivos da poesia e da ficção” (FERRAZ, 2007, p. 39). 

O idealizador dessa modificação foi João Paulo Emilio Cristóvão dos Santos 

Coelho Barreto, mais conhecido por Paulo Barreto: jornalista, cronista e tradutor. De 

1881 até 1921, a crônica era, unicamente, uma seção informativa de rodapé, onde 

se poderia publicar poemas em prosa, pequenos ensaios, artigos e contos, 

noticiando seus leitores dos acontecimentos diários dentro do folhetim.  

Contudo, a partir da figura de Paulo Barreto, a impressa brasileira sofre 

algumas mudanças, inserindo-se em um novo tipo de jornalismo. João do Rio, um 
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dos onze pseudônimos de Barreto, promove uma nova maneira de se pensar a 

profissão. Estabelece uma nova sintaxe, conduzindo seus contemporâneos a uma 

nova mentalidade de vivência e linguagem profissional.  

Há, nesta ação, um direcionamento cada vez mais literário, chegando até a 

construção de personagens ficcionais nos quais se estreitavam com os limites do 

conto: 

  

Com essa modificação, João do Rio consagrou-se como o cronista 
mundano por excelência, dando à crônica uma roupagem mais “literária, 
que, tempos depois, será enriquecida por Rubem Braga: em vez do simples 
registro formal, o comentário de acontecimentos que tanto poderiam ser do 
conhecimento público como apenas do imaginário do cronista, tudo 
examinado pelo ângulo subjetivo da interpretação, ou melhor, pelo ângulo 
da recriação do real (SÁ, 1985, p. 9). 

 

Desde sua introdução, muitos foram os processos de recriação, subjetividade 

e imaginários autorais. Nesse aspecto, Antonio Candido afirma que, diante da “boa 

história” no Brasil poderíamos classificá-la sob muitos aspectos um gênero brasileiro 

devido “a naturalidade com que se aclimatou aqui e a originalidade com que aqui se 

desenvolveu” (CANDIDO, 1992, p.15).  

Dessa forma, a crônica parte no movimento dos desejos de seus autores e 

leitores. Ela se (re)elabora a partir dos seus contextos históricos, sociais e humanos.  

A partir desse movimento, evidenciamos a transformação de sua estrutura 

composicional, redimensionando-se do texto de rodapé ao “corpo do texto” 

propriamente dito. Além disso, destaca-se a própria natureza heterogênea dos 

gêneros sempre alicerçados na variedade das atividades desenvolvidas nos 

diferentes cotidianos, nos quais cada um denunciaria um repertório discursivo e, 

consequentemente, o gênero reatualizado. 

Tal sucessão repercute na afirmativa de Massaud Moisés (1978), em sua 

obra Dicionário de Termos Literários, quando resigna o conceito de crônica num 

movimento de transmutação, decorrente do período do cristianismo, estabelecendo 

uma enumeração de acontecimentos, registros, sem comprovações ou 

comprometimentos interpretativos. 

Ao contrário do exposto por Massaud Moisés em relação à era Cristã e a 

favor daquilo afirmado pela proposta bakhtiniana, a modernidade não delimita uma 

regularidade da estrutura composicional, da temática ou mesmo do estilo da crônica. 
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A sua natureza híbrida e seu processo heterogêneo confirmam-se até a 

contemporaneidade. 

Sobretudo, é nesse contexto, que ela se (re)estabelece em meio aos 

aspectos discursivos e sociais, posicionando-se, e confirmando-se, como atividade 

histórico-social sempre presente. E, consequentemente, atualiza as características 

de forma e conteúdo, lançando-as a um cotidiano perpassado pelo contexto histórico 

e ficcional,  

 

O cronista busca nos flagrantes do cotidiano o tema para a sua crônica. 
Desde as datas festivas (Dia da mãe, Dia da sogra, Natal, páscoa) até os 
pequenos acontecimentos como o calo, a dor de dente, a árvore que 
cortaram em determinada rua, o velho, as crianças são temas para um a 
crônica (MELLO, 2005, p. 81).  

 

A cumplicidade entre leitor e autor seria o desencadeador das regras desse 

jogo textual entre presente e passado, literário e o jornalístico. A composição híbrida 

define toda a complexidade de sua estrutura, recaindo sobre seu aspecto 

heterogêneo e singular de sua composição, contexto e público.  

O que incide de mais forte no aspecto jornalístico, eventualmente, descartaria 

o teor literário?  Para tanto, recordamos Antonio Candido, em seu livro Literatura e 

Sociedade, articulando que:  

 

Mas, justamente porque é uma comunicação expressiva, a arte pressupõe 
algo diferente e mais amplo do que as vivências do artista. Estas seriam 
nela tudo, se fosse possível o solipsismo; mas na medida em que o artista 
recorre ao arsenal comum da civilização para os temas e formas da obra, e 
na medida em que ambos se moldam sempre ao público, atual ou 
prefigurado (como alguém para quem se exprime algo), é impossível deixar 
de incluir na sua explicação todos os elementos do processo comunicativo, 
que é integrador e bitransitivo por excelência (CANDIDO, 1992, p. 32). 

 

Nessa ocorre uma elaboração de subjetividades, tanto de seus leitores, do 

gênero, como dos escritores, partindo de seus contextos e necessidades 

constatadas “na medida em que o artista recorre ao arsenal comum da civilização 

para os temas e formas da obra, e na medida em que ambos se moldam sempre ao 

público”. Ao longo dos anos e de seus espaços, a crônica se (re)atualizou atendendo 

às necessidades específicas e circunstanciais tanto de seus autores como de seu 

público. Algo presenciado no contexto de (trans)formação social, ideológica, histórica 

e linguística.  
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A maneira como foi conduzida, (trans)temporalmente, leva-nos a realçar sua 

conotação social, porém não exclusivamente representativa, espraiando-se em seus 

três andamentos de difusão artística/literária: autor, obra, público. 

 Neste espaço de um “entre territórios” do autor/obra/público, a escritura 

clariciana dispara seus fluxos de escrita, agenciando subjetividades leitoras. 

Intercala, afeta, sua narrativa de acontecimentos com o universo lírico cotidiano, 

construindo sua proposta de ambientação na crônica.  

Demonstra-se, nesse trâmite, o entremeio do gênero, o interstício, essa fenda 

do “entre”. A ocasião enriquece e rompe paradigmas estruturais por preservar ainda 

a informalidade característica e, assim, desalterar o íntimo da literatura: “fazendo 

que ela não se dissolva de todo ou depressa demais no contexto, mas ganhe relevo, 

permitindo que o leitor a sinta na força dos seus valores próprios” (CANDIDO, 1992, 

p. 15).  

Dessa maneira, o texto não se disporá à realização do “discurso de um sujeito 

imutável e pleno”, mas em processo, inserindo-se em seus contextos sócio 

históricos.  

A escritura e a produção textual contemplam antes um complexo de 

multiplicidades e exterioridades sígnicas e nomenclaturais: “O texto é o lugar da 

escritura, um lugar onde o sujeito se arrisca numa situação de crítica radical, e não o 

produto acabado de um sujeito pleno” (PERRONE-MOISÉS, 1993, p. 49). 
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3.2 UM ENTRE GÊNERO 

 

Porque ninguém me prende mais. 
Clarice Lispector 

 

De um modo geral, podemos identificar nas obras de Clarice a cartografia de 

uma “escritura do deslize”, uma transfiguração, uma desconfiguração, um “entre 

gêneros” e territórios não demarcados. É o que se firma na escrita de seu livro Água 

Viva e (con)firma quando nos coloca que: “Inútil querer me classificar: eu 

simplesmente escapulo não deixando, gênero não me pega mais [...]” (LISPECTOR, 

1994, p. 13). 

Essa posição definiria não só sua “escritura do deslize”, mas (re)afirmaria sua 

movimentação entre os gêneros. Nesta seara, observemos a carta do jornalista 

Alberto dines em ocasião do lançamento do livro:  

 

Clarice, 

           Li o seu livro de um jato só (Água viva). Sem parar. É curioso, pois sem 

nenhum “plot” ele tem um suspense próprio, transmite grande carga de uma 

ansiedade pelo que de bonito você vai dizer no parágrafo seguinte. Sabemos que 

não há um desfecho mas corremos até o fim em busca dele. E então é aquele 

suspiro final. 

            Acho-o maravilhoso. É um contato com o bonito-puro. E isto dito por 

mim tão pouco abstrato, tão “operacional” mesmo na minha atividade como 

escritor, é muito significativo. Você venceu o enredo, libertou-se do incidente, 

do evento, do acontecimento. Mas mesmo sem estes o livro prende e se enovela 

porque dentro da abstração há uma série de vivências muito nítidas e muito 

lindas. A gente vai encontrando a todo instante situações-pensamento e vai se 

identificando com elas como se o livro tivesse personagens, incidentes, tudo. Eu 

pessoalmente me liguei a uma dúzia deles. 

            É menos um livro-carta e, muito mais, um livro música. Acho que você 

escreveu uma sinfonia. É o mesmo uso do tema principal desdobrando-se, 
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escorrendo até se transformar em novos temas que, por sua vez, vão variando, 

etc. etc. 

            O Gustav Mahler está muito em voga, não? Mas apesar do modismo 

mahleriano tenho tido um especial prazer em descobrir essas coisas só minhas 

nas obras dele. Você certamente o conhece, mas deve cultivá-lo porque se 

parecem nesta ansiedade elevada à condição de harmonia. 

            E aí acho que posso responder à sua pergunta fundamental: o livro está 

terminado? Está. Definitivamente. Mas na mesma medida em que um movimento 

de uma sinfonia se contém em si mesmo. Ou, na mesma medida em que uma 

sinfonia de Beethoven ou do próprio Mahler dispensam as outras. O seu Água-

viva, assim como os movimentos e as sinfonias “funcionam” individualmente, tem 

sua vida própria. Mas também podem pedir uma continuação. (Aqui entra a 

minha furiosa imaginação e onipotência te sugerindo dois outros movimentos: 

quem sabe um sobre encontro-desencontro, mezzo-vivace e, depois, um outro 

andante-maestoso, final?) 

            O importante, porém, é isto: você concebeu e produziu algo exatamente 

bonito. E terminado. 

            Abraço 

Dines 

 

Ao depararmo-nos com a carta de Alberto Dines, sobre o livro Água Viva, 

respaldamos nossa argumentação, evidenciando que este seria “menos um livro-

carta e, muito mais, um livro-música”6. Nesse sentido, evidencia-se a escrita da 

autora neste interstício, neste “entre gêneros”, instaurados na carta e na música 

como livro, em que, de maneira similar, teríamos a inscrição de uma escrita sinfônica 

na configuração de um estilo clariciano.  

O discurso enunciado em Água Viva não desestabiliza apenas a 

gramaticalização textual, mas as classes dos componentes estruturais do conto à 

                                                           
6
 Disponível em: <http://www.claricelispector.com.br/carta_albertoDines.aspx>. Acesso em: 

http://www.claricelispector.com.br/carta_albertoDines.aspx
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crônica, como também as temporalidades da própria sequência narrativa ao vencer 

o enredo e seu desfecho, libertar-se do incidente, do evento e seus acontecimentos, 

em uma urdidura textual idiossincrática de uma análise assintética.  

Com isso, os diversos escritos claricianos demonstram-na entre suas várias 

facetas: desde a jornalista à escritora, da estudante de direito à mãe/mulher de 

diplomata, da conferencista à ensaísta de vanguarda.  

Delineia-se o processo de um desfazimento dos rostos, de rostidades em 

trânsito. Destarte, a discussão de um procedimento de desrrostificação de sua 

escrita e dos eventuais “gêneros” a que se propõe desconstruir.  

Os conceitos deleuzianos transitam entre as espacialidades de uma 

multiplicidade e o estabelecimento de suas conexões, a partir de uma “teoria das 

multiplicidades” em que o devir se processaria a cada conceito e se remeteria a 

outros. Permitiria o encadeamento das zonas de vizinhança definidas por uma 

“inseparabilidade de um número finito de componentes heterogêneos percorridos 

por um ponto em sobrevôo absoluto, a velocidade infinita”. 

Nessa instância, torna-se pertinente a proposta de uma aproximação entre 

Clarice e Deleuze no tocante à condução da mobilidade de ambas as escritas, uma 

cartografia paralela entre as colagens dos textos de Clarice na crônica com os de 

Deleuze na filosofia. 

Para Deleuze, a filosofia não se limita a um campo de representação ou 

contemplação de conceitual, mas enquanto espaço criativo, de potências.  Nunca 

estaria delimitado a uma tarefa de cópias ou reflexões sobre fatos. Ela estaria 

diretamente ligada a uma ação criativa, em fluxos. Clarice opera a escrita de suas 

obras, em especial nas crônicas, de maneira muito próxima ao filósofo francês. 

Assim, como todos os filósofos, Deleuze não copia os pensadores, mas 

(re)cria. Clarice não configura em sua obra uma representação do real, de 

acontecimentos ou de seus fatos, mas cria também a partir deles seu espaço real 

ficcional ou o que conceituaríamos de uma ficção real.  

Nesse âmbito, instaura-se o campo de multiplicidade intercruzadas em que o 

real é a matéria-prima de sua ficção e a ficção do real, extraindo outra coisa que não 

a representação destas; mas uma “vontade de potência” (Nietzsche). Um entre 

lugares. E estes adquirem uma potência de “uma velocidade infinita”, uma poiésis, 

na qual o real e o irreal se intercruzam a partir de suas zonas de vizinhança e no 

limiar de suas diferenças.  
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De modo similar, Deleuze instaura-se entre as fendas do discurso filosófico e 

suas imagens, numa filosofia da imagem do pensamento, diante de uma poética, de 

uma criação filosófica entre recursos do literário, estabelecida no entre fronteiras, 

naquilo proposto de “não existe conteúdo novo sem expressão nova: a expressão 

arrasta o conteúdo”. A expressão arrastaria um novo estilo, uma nova escrita, e isso 

encontramos nos dois escritores: um não-estilo e um devir-escrita. 

No ano de 1963, Clarice é convidada para realizar uma palestra sobre a 

temática da vanguarda na literatura brasileira, no XI Congresso Bienal do Instituto 

Internacional de Literatura Ibero-Americana, realizado no período de 29 a 31 de 

agosto na Universidade do Texas. Ela aceita o convite e realiza o ensaio: 

 

DE UMA CONFERÊNCIA NO TEXAS 
 
... De início pareceu-me desagradável: seria, por assim dizer, como uma 
pessoa referir-se a si própria como sendo Antônio ou Maria. Depois a 
experiência revelou-se menos má: chamar-se a si mesmo pelo nome que os 
outros nos dão, soa como uma convocação de alistamento. Do momento 
em que eu mesma me chamei, senti-me com algum encanto 
inesperadamente alistada. Alistada, sim, bastante confusa (LISPECTOR, 
1999, p. 118). 

 

Apenas parte do texto do ensaio “Sobre o conceito de Vanguarda” foi 

adaptado à crônica, grande parte do debate foi problematizado apenas no texto 

original. Clarice apresentou o conceito de vanguarda e posicionou-se em relação a 

algumas reflexões sobre o escritor contemporâneo, o melancolismo e a tradição da 

literatura brasileira.  

Em seguida, no ano de 1975, a escritora participa do primeiro congresso 

Mundial de Bruxaria, realizado em Bogotá: 

... contou com a participação de especialistas das áreas de antropologia, 
psicologia, sociologia, astrologia, ufologia, bruxaria e hipnose, Entre eles um 
nome parecia chamar a atenção: o da escritora brasileira Clarice Lispector. 
Ao ser perguntada, anos mais tarde, sobre sua inusitada participação no 
Congresso, Clarice limitou-se a responder: Isso foi um crítico, não me 
lembro de que país, que disse que eu usava as palavras não como escritora 
mas como bruxa (MANZO; MONTEIRO, 2005, p. 119). 

 

Assim, as incidências, a diluição dos conceitos na obra deleuziana e 

clariciana inserem-se sobre a expectativa de uma nova redimensão do olhar: do 

olhar sobre conceitos, sobre os gêneros, sobre seus contextos. Torna-os inaugurais 

a cada (re)ocorrência.  
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Nessa situação, Deleuze assegura a repetição do texto como a não 

constatação da identidade, mas a afirmação de uma diferença. A liberação do 

convencional na instituição de um novo significado, o reavivamento na relação entre 

conceitos e “rostos”, contextos e sentidos, como um processo de imanência. 
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4 POIÉSIS DO COTIDIANO, UMA ESCRITA PARA A VIDA 

 

EXERCÍCIO 
É curiosa esta experiência de escrever mais leve e 

para muitos,  
eu que escrevia “minhas coisas” para poucos.  

Está sendo agradável a sensação. 
Aliás, 

 tenho me convivido muito ultimamente 
 e descobri com surpresa que sou suportável,  

às vezes até agradável de ser. 
Bem. Nem sempre. 

 
   Clarice Lispector, A descoberta do mundo.   

 

 

A crônica em Clarice Lispector determina um conceito de poiésis como um 

produzir que (de)forma e (des)forma o texto e suas convenções de escrita, um 

fabricar que (des)engendra; uma criação que (des)organiza e (des)ordena 

expectativas e “instaura uma realidade nova, um ser”7. Um espaço atualizado 

continuamente no interior da escrita, inaugurando um olhar sobre o cotidiano com 

crueza e sem um princípio de atualidade. 

Não há nela a obrigação de uma ordenação temporal mediada por uma 

linearidade, mas um ato criativo, de uma potência, de ação (re)criadora, de uma 

“potência poiésis”, realizando um novo conceito de crônica.  

Na afirmação de Affonso Romano de Santana: “Clarice não é cronista no 

sentido oficial do termo, como dizia Guimarães Rosa, ‘ela escreve para a vida’. As 

crônicas dela eram realizadas a partir de fragmentos de sensações produzidos 

durante o dia e que transfigurava em crônicas”8. Ela mesma afirmava que ser 

cronista possuía um mistério que não entendia: 

 

Mas ser cronista tem um mistério que não entendo... sinto-me tão perto de 
quem me lê.. Prometo aos meus leitores que serei mais feliz e assim eu os 
farei, pelo menos por um instante, mais felizes... Sim Otávio Bonfim, 
escrever para um jornal é uma grande experiência que agora renovo e ser 
jornalista, como fui e como sou hoje, é uma grande profissão. O contato 
com o outro ser através da palavra escrita é uma glória... E escrever é um 
divinizador do ser humano. Eu amo quem tem paciência de esperar por mim 

                                                           
7
 NUNES, Benedito. Passagem para o poético: filosofia e poesia em Heidegger. São Paulo: Ática, 

1989. p. 20. 
8
 Declaração realizada por Affonso Romano de Sant’Anna, durante sua participação no Festival 

Literário de Natal (FLIN), no dia 07 de novembro de 2015, ao ser questionado sobre sua visão da 
Clarice cronista (gravação). 
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e pela minha voz que sai através da palavra escrita. Sinto-me de repente 
tão responsável . Porque se sempre eu souber usar a palavra – embora às 
vezes gaguejando – então sou uma criminosa se não disser, mesmo  de um 
modo sem jeito, o que quereis ouvir de mim. O que será que querem ouvir 
de mim? Tenho o instrumento na mão e não sei tocá-lo, eis a questão. Que 
nunca será resolvida. Por falta de coragem? Devo por contenção ao meu 
amor, devo fingir que não sinto o que sinto: amor pelos outros? 
(LISPECTOR, 1999, p. 95). 

 

Diante do mistério de ser cronista em meio a sua não oficialidade, a autora 

direciona-nos a um movimento criativo, declarando a necessidade de (re)pensamos 

a sua narrativa próxima ao termo de uma “poiésis de sentimentos”, nessa 

expectativa da escrita como divinizadora do ser.  

Nesse contexto, remetemo-nos às configurações de um projeto de escrita que 

se apropria de uma lingua(gem) ao limite, a um “gaguejar”: 

 

Não é mais o personagem que é gago de fala, é o escritor que se torna 
gago da língua: ele faz gaguejar a língua enquanto tal. Uma linguagem 
afetiva, intensiva, e não mais uma afecção daquele que fala. Uma tal 
operação poética [...] Nesse caso, a língua só se confunde com a fala 
quando se trata de uma fala muito especial, fala poética, que efetua toda a 
potência de bifurcação e de variação, de heterogênese e de modulação 
própria da língua (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 123). 

 

Nesse caso, a língua confunde-se com a fala, efetuando uma potência de 

variação, de heterogeneidade do discurso e uma nova modulação na língua do 

cronista numa “linguagem afetiva, intensiva”: “Eu amo quem tem paciência de 

esperar por mim e pela minha voz que sai através da palavra escrita”. Elabora a fala 

poética de uma escritora que modula a si mesma na espera daquilo que seus 

leitores querem ouvir. 

 Esse “gaguejar” murmurado tensiona a produção da lingua(gem) de uma 

“poiésis cotidiana” , direcionando-a ao abismo, mîse-an-bine, em meio às ruinas e 

desastres  do cotidiano, diante do que problematiza Maurice Blanchot ao afirmar 

que: “Quando tudo está dito, aquilo que resta para dizer é o desastre, ruína de 

palavra, desfalecimento pela escritura, rumor que murmura [...] aquilo que resta sem 

resto (BLANCHOT, 1987, p. 26). 

Configura-se na escrita clariciana algo de residual, de, como anuncia 

Blanchot, um “resta sem restos” de um cotidiano que se renova e transfigura o ser a 

cada cena, ou ainda, ativando agenciamentos coletivos de rostos e enunciações, 
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nas quais a literatura não seria “negócio de uma individualidade, mas o negócio de 

um povo” (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 67).  

Verificamos o posicionamento de uma escritora que mobiliza seu olhar para a 

existência de uma performance, de um trânsito de personas de sua escrita para vida, 

ou ainda, vislumbrando sua potência poiésis ao articular como: 

                              

É curiosa esta experiência de escrever mais leve e para muitos, eu que 
escrevia “minhas coisas” para poucos. Está sendo agradável a sensação. 
Aliás, tenho me convivido muito ultimamente e descobri com surpresa que 
sou suportável, às vezes até agradável de ser. Bem. Nem sempre 
(LISPECTOR, 1999, p. 232). 

 
 

Ao dialogarmos com o trecho da crônica “Exercício”, que, de certa forma, 

postula seu novo posicionamento literário frente ao gênero romance, identificamos, 

mais uma vez, o surgimento de uma linguagem fracassada, arruinada, de uma 

linguagem ao abismo, ao desastre, em processo de (re)construção, em exercício de 

fato.  

Observamos a confissão curiosa e agradável da experiência de se “escrever 

mais leve e para muitos”, ela que, até então, escrevia suas coisas “para poucos”, 

reconhece-se diante de um novo rosto de escritora que transita entre o “suportável” 

e o “nem sempre”. Esse posicionamento aproxima a cronista do conceito elaborado 

por Deleuze: 

 
 

É verdade, enfim [...] Seria preciso dizer que, no limite, um escritor escreve 
para os leitores, ou seja, “para uso de” “dirigido a”. Um escritor escreve para 
os leitores, ou seja, ”no lugar de”. Artaud escreveu páginas que todo mundo 
conhece. “Escrevo pelos analfabetos, pelos idiotas” ”Faulkner escreve pelos 
idiotas. Ou seja, não para os idiotas, os analfabetos, para que os idiotas e 
analfabetos o leiam, mas no lugar dos analfabetos e dos idiotas. “Escrevo 
no lugar dos selvagens, escrevo no lugar dos bichos”. O que isso quer 
dizer? Por que se diz uma coisa dessas? “Escrevo no lugar dos analfabetos, 
dos idiotas, dos bichos”. É isso que se faz, literalmente, quando se escreve. 
Quando se escreve, não se trata de história privada. São realmente uns 
imbecis. É a abominação, a mediocridade literária de todas as épocas, mas, 
em particular, atualmente, que se faz com que se acredite que para fazer 
um romance, basta uma historinha privada, sua historinha privada, sua avó 
que morreu de câncer, sua história de amor, e então se faz um romance. É 
uma vergonha dizer coisas desse tipo. Escrever não é assunto privado de 
alguém. É se lançar, realmente, em uma história universal e seja o romance 
ou a filosófica, e o que quer dizer [...] (PARTNER, 1988). 

 

Clarice não escreve “uma historinha privada”, mas sensações, processos de 

agenciamentos e subjetividades coletivas. Não reproduz um cotidiano, mas 
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possibilidades de cotidianos. Não recria o real, mas uma poiésis cotidiana. Algo que 

podemos observar na crônica de “A descoberta do mundo”: 

 
 
O que eu quero contar é tão delicado quanto a própria vida. E eu queria 
poder usar a delicadeza que também tenho em mim ao lado da grossura de 
camponesa que é o que me salva. Quando criança, e depois adolescentes, 
fui precoce em muitas coisas. Em sentir um ambiente, por exemplo, em 
aprender a atmosfera íntima de uma pessoa. Por outro lado, longe de 
precoce, estava em incrível atraso em relação a outras coisas importantes. 
Continuo aliás atrasada em muitos terrenos. Nada posso fazer: parece que 
há em mim um lado infantil que não cresce jamais (LISPECTOR, 1999, p. 
143). 

 

O projeto literário da crônica clariciana encabeça, dessa maneira, a 

(re)construção do mundo, A descoberta do mundo, diante desse “lado infantil que 

não cresce jamais”, em “atraso em relação a outras coisas importantes”, porém 

ávido por apre(e)nder “a atmosfera íntima de uma pessoa“, o delicado da vida no 

qual se pode efervescer  “a grossura de uma camponesa”. Ou ainda, quando 

menciona em “As três experiências”: “que para escrever o aprendizado é a própria 

vida se vivendo em nós e ao redor de nós”.  

Nas crônicas a criação ou recriação; lança-nos, “realmente, em uma história 

universal e seja o romance ou a filosófica, e o que quer dizer [...]” (DELEUZE, 1988), 

renova-se a todo tempo aquilo que Clarice chamava de “viver e escrever”. 

Então, o que atrairia Clarice Lispector no trânsito de sua crônica? A 

irrealidade do realismo ou o impossível real?  

Maurice Blanchot afirma que “Em sua fuga, o texto – sob a atração do real 

impossível – avança, deixando para trás partes de si, lacunas, buracos, rasgos”.  

Para o autor, o real seria imprevisível, inapreensível, em meio a linhas de 

fugas de qualquer mediatização lógica, o real seria sempre este “impossível real”, 

algo que se evanesceria no momento de sua apreensão. Talvez, seja por isso, 

Clarice escreva esse cotidiano “ficcionalizante” que lacuna, esburaca e rasga o 

cotidiano, ou mesmo, o gênero em questão, como uma oportunidade, tentativas de 

introduzir em sua escrita a oxigenação deste “impossível real”.  

A partir dessa discussão traduz, em uma de suas crônicas, o trecho do artigo 

de Strurthers Burt sobre a irrealidade do realismo: 

 

Existe essa coisa como realismo no escrever, ou em outra espécie de arte, 
e o realismo em arte é possível? Não será a palavra “realismo” em arte 
possível? Não será a palavra “realismo” em si mesma uma contradição 
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quando aplicada a qualquer forma de arte, qualquer forma de expressão 
humana consciente e controlada? Pode dizer também que essa palavra 
está em contradição quando aplicada mesmo na sua suposta descrição de 
fatos numa coluna de jornal ou uma reportagem. O que é arte? Será a 
expressão humana consciente, controlada, e dirigida em todas as suas 
miríades de manifestações, em nível alto ou baixo, movimentado ou parado, 
com ou sem valor, permanentemente ou efêmero? E o que é realismo Esta 
é uma pergunta grande, porque o que nós estamos perguntando é o que é a 
vida? (LISPECTOR, 1999, p.70). 

 

Essa contradição do conceito de “realismo” definiria um cotidiano de uma 

“suposta descrição de fatos, de uma cronologia de uma coluna de jornal ou uma 

reportagem”, que, ao se realizar, esvaneceria ao contato com a realidade, como 

argumenta Blanchot.  

Porém, a potência poiésis da escrita inventiva clariciana quebra, fissura, todo 

um sentido lógico de temporalização cronológica. O ficcional e o inventivo dão fôlego 

à ocorrência deste impossível real. 

Incluindo a crônica num trânsito de rostos e máscaras em jogo, Clarice 

Lispector redimensiona, como faz em todas as suas obras, os lugares do gênero. 

Posicionamentos dionisíacos, constantes de subjetividades vertiginosas, invadem o 

espaço que seria consagrado a Cronos, descategorizando-o com elementos incertos 

e indeterminados: 

 

Se nos contos e romances, o mistério de uma narrativa envolve o leitor num 
processo quase que iniciático, nas crônicas esse mistério vai aos poucos 
sendo desvendado, revelando o mundo pessoal e subjetivo da autora 
enigmática... Sua tentativa de transcender o cotidiano revela-se em 
personagens na iminência de um milagre, uma explosão ou uma singela 
descoberta. Todos suscetíveis aos acontecimentos do dia a dia. Vidas que 
se perdem e se encontram em labirintos formados por uma linguagem 
única, meticulosamente estruturada. E é por essa linguagem que Clarice 
Lispector constrói uma obra de caráter tão profundo quanto universal... A 
subjetividade impera nas crônicas de Clarice, onde o factual parece importar 
menos do que o seu exercício ficcional e autobiográfico (PAIXÃO, 2009)

9
. 

 

Em sua crônica, intitulada “Máquina escrevendo”10, ela assim se manifesta a 

respeito desse deslocamento: “Vamos falar a verdade: isto aqui não é crônica coisa 

nenhuma. Isto é apenas. Não entra em gênero. Gêneros não me interessam mais”. 

 O problema delineado na citação acima coloca em questão a estrutura, a 

incorporeidade textual, a forma hegemônica do gênero, provocando um regime de 

                                                           
9
 Texto contido na orelha do livro A descoberta do mundo, de Clarice Lispector. Rio de Janeiro: 

Rocco, 2009. 
10

 Lispector (2004, p.157). 
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associações com processos de subjetivação encontrados no conceito de rostidade11 

deleuziano: 

      

A cabeça está compreendida no corpo, mas não o rosto. O rosto é uma 
superfície: traços, linhas, rugas do rosto, rosto comprido, quadrado, 
triangular; o rosto é um mapa, mesmo se aplicado sobre um volume, 
envolvendo-o, mesmo se cercado e margeando cavidades que não existem 
mais senão como buracos. Mesmo humana, a cabeça deixa de fazer parte 
do corpo, quando para de ser codificada pelo corpo, quando ela mesma 
para de ter um código corporal polívoco multidimensional – quando o corpo, 
incluindo a cabeça, se encontra descodificado e deve ser sobre-codificado 
por algo que denominaremos Rosto (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 35). 

 

 

Assim, Clarice faz da crônica uma máquina abstrata de rostidade, 

escavando-a, até levá-la a uma impiedosa opacidade, não parando “de traçar uma 

linha de desterritorialização absoluta”12. 

 A crônica seria um território fechado numa instância jornalística. Clarice 

rompe, nesse aspecto: “na literatura de livros permaneço anônima e discreta. Nesta 

coluna, estou de algum modo me dando a conhecer”, com isso limita e fissura a 

expectativa de um rosto reconhecido nessa matéria que podem ser definidos como 

rostos elementares13. Estaríamos concernentes ao que se poderia chamar de rostos 

do autor e do leitor jornalísticos? Vemos como ela se posiciona de modo a produzir 

indagações sobre a definição desses sujeitos, da crônica mesma e do ser cronista14: 

 

 
Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade 
eu deveria conversar a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da 
crônica. Mas quero ver se consigo tatear sozinha no assunto e ver se chego 
a entender. Crônica é um relato? É uma conversa? É o resumo de um 
estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal 
do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. Quando combinei com o 
jornal escrever aqui aos sábados, logo em seguida morri de medo. Um 

                                                           
11

Deleuze e Guattari (1996, p. 32) referem-se ao conceito de rosto, de rostidade como algo não 
individual: “Os rostos não são primeiramente individuais, eles definem zonas de frequência ou de 
probabilidade, delimitam um campo que neutraliza antecipadamente as expressões e conexões 
rebeldes às significações conformes. Do mesmo modo, a forma de subjetividade, consciência ou 
paixão, permaneceria absolutamente vazia se os rostos não formassem lugares de ressonância que 
selecionam o real mental ou sentido, tornando-o antecipadamente conforme a realidade dominante. O 
rosto é, ele mesmo, redundância. E faz ele mesmo redundância com as redundâncias de significância 
ou frequência,  e também com as de ressonância ou de subjetividade. O rosto constrói o muro do qual 
o significante necessita para ricochetear, constitui o muro do significante, o quadro ou a tela. O rosto 
escava o buraco de que a subjetivação necessita para atravessar, constitui o buraco negro da 
subjetividade como consciência ou paixão, a câmera, o terceiro olho”. 
12

 Ib., p.40. 
13

 Ib., p. 44. 
14

 “Ser cronista”. LISPECTOR, op. cit., 1999, p. 112. 



100 
 

amigo que tem voz forte, convincente e carinhosa, praticamente intimou-me 
a não ter medo. Disse: escreva qualquer coisa que lhe passe pela cabeça, 
mesmo tolice, porque coisas sérias você já escreveu, e todos os seus 
leitores hão de entender que sua crônica semanal é um modo honesto de 
ganhar dinheiro. No entanto, por uma questão de honestidade para com o 
jornal, que é bom, eu não quis escrever tolices (LISPECTOR, 1999, p. 112). 

 
 
 

A produção social do rosto no meio jornalístico recebe um investimento 

crítico, deslocando os agenciamentos de poder nele instituídos, introduzindo nestes 

a relação dos rostos desfeitos com a noção de persona e de máscaras.  

Tal vertente corrói o discurso da crônica desfigurando retratos sociais, rostos, 

quadros referenciais. Conforme podemos notar na crônica “Romance”, em que se 

observa o sentido dessas desconfigurações no pensamento da autora, esquivo a um 

encarceramento das formas ou à pressão de um emolduramento15: 

 

Ficaria mais atraente se eu o tornasse mais atraente. Usando, por exemplo, 
algumas das coisas que emolduram uma vida ou uma coisa ou romance ou 
um personagem. É perfeitamente lícito tornar atraente, só que há o perigo 
de um quadro se tornar quadro porque a moldura o fez quadro. Para ler, é 
claro, prefiro o atraente, me cansa menos, me arrasta mais, me delimita e 
me contorna. Para escrever, porém, tenho que prescindir. A experiência 
vale a pena, mesmo que seja apenas para quem escreveu (LISPECTOR, 
1999, p. 20). 

  

Cartografa-se nas crônicas de Clarice a desterritorialização do cotidiano 

mediante uma perspectiva poética “sem emolduramento”. E é isso, que de certa 

forma, a torna atraente. Como podemos perceber, a perfuração do cotidiano, a partir 

de um processo de experiência de sua escrita, propicia uma discussão sobre o papel 

desconstrutor da autora no gênero: “Para escrever, porém, tenho que prescindir. A 

experiência vale a pena, mesmo que seja apenas para quem escreveu”.  

Tudo isso efetua sua potência de escrita, trazendo um novo olhar sobre a 

crônica e seu cotidiano. E, é nesse instante que se revela sua “poiésis cotidiana”, no 

instante de um tempo da crônica de afetos e afectos inscritos para a vida. Daí 

recordamos Gilles Deleuze quando afirma que: “Escrever não é certamente impor 

uma forma (de expressão)”.                                                                                     

 .  

  

                                                           
15

 Op. cit., 1999b, p. 20. 
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ANÁLISE DAS CRÔNICAS 

 

BANHOS DE MAR 

 

Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de 

mar. E nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda, 

Recife. 

Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes do 

sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa 

de madrugada e pegar o bonde vazio que nos levaria para Olinda ainda na 

escuridão? 

De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em expectativa. E 

de puro alvoroço, eu acordava às quatro e pouco da madrugada e despertava o 

resto da família. Vestíamos depressa e saíamos em jejum. Porque meu pai 

acreditava que assim devia ser: em jejum. 

Saíamos por uma rua toda escura, recebendo a brisa da pré-madrugada. E 

esperávamos o bonde. Até que lá de longe ouvíamos o seu barulho se 

aproximando. Eu me sentava bem na ponta do banco: e minha felicidade 

começava. Atravessar a cidade escura me dava algo que jamais tive de novo. No 

bonde mesmo o tempo começava a clarear e uma luz trêmula de sol escondido 

nos banhava e banhava o mundo. (As luzes evidenciam uma temporalidade no 

registro do acontecimento do se fazer dia, enclarecer)  

Eu olhava tudo: as poucas pessoas na rua, a passagem pelo campo com os bichos-

de-pé :”Olhe um porco de verdade!” gritei uma vez, e a frase de 

deslumbramento ficou sendo uma das brincadeiras de minha família, que de vez 

em quando me dizia rindo: “Olhe um porco de verdade.” 

Passávamos por cavalos belos que esperavam de pé pelo amanhecer. 
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Eu não sei da infância alheia. Mas essa viagem diária me tornava uma criança 

completa de alegria. E me serviu como promessa de felicidade para ao futuro. 

Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me agarrava, dentro de uma 

infância muito feliz, a essa ilha encantada que era a viagem diária (o cotidiano 

como viagem diária). 

No bonde mesmo começava a amanhecer. Meu coração batia forte ao nos 

aproximarmos de Olinda. Finalmente saltávamos e íamos andando para as 

cabinas pisando em terreno já de areia misturada com plantas. Mudávamos de 

roupa nas cabinas. E nunca um corpo desabrochou como o meu quando eu saía da 

cabina e sabia o que me esperava. 

O mar de Olinda era muito perigoso. Davam-se alguns passos em fundo raso e 

de repente caía-se num fundo de dois metros, de calculo. 

Outras pessoas também acreditavam tomar banho de mar quando o sol nascia. 

Havia um salva-vidas que, por uma ninharia de dinheiro, levava as senhoras para 

o banho: abria os dois braços, e as senhoras, em cada um dos braços, agarravam 

o banhista para lutar contra as ondas fortíssimas do mar. 

O cheiro do mar me invadia e me embriagava. As algas boiavam. Oh, bem sei que 

não estou transmitindo o que significavam como vida pura esses banhos em 

jejum, como o sol se levantando pálido ainda no horizonte. Bem sei que estou tão 

emocionada que não consigo escrever. O mar de Olinda era muito iodado e 

salgado. E eu fazia o que no futuro sempre iria fazer: com as mãos em concha, 

eu as mergulhava nas águas, e trazia um pouco do mar até minha boca: eu bebia 

diariamente o mar, de tal modo queria me unir a ele. 

Não demorávamos muito. O sol já se levantara todo, e meu pai tinha que 

trabalhar cedo. Mudávamos de roupa, e a roupa ficava impregnada de sal. Meus 

cabelos salgados me colavam na cabeça. 
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Então esperávamos, ao vento, a vinda do bonde para Recife. No bonde a brisa ia 

secando meus cabelos duros de sal. Eu às vezes lambia meu braço para sentir 

sua grossura de sal e iodo. 

Chegávamos em casa e só então tomávamos café. E quando eu me lembrava de 

que no dia seguinte o mar se repetiria para mim, eu ficava séria de tanta 

ventura e aventura.(aspecto filosófico Heráclito) 

Meu pai acreditava que não se devia tomar logo banho de água doce: o mar devia 

ficar em nossa pele por algumas horas. Era contra a minha vontade que eu 

tomava um chuveiro que me deixava límpida e sem o mar. 

A quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade? Como sentir com a 

frescura da inocência o sol vermelho se levantar? Nunca mais? 

Nunca mais. 

Nunca. 
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4.1 A PAISAGEM IMAGINÁRIA DO BANHO DE MAR E SEUS CRISTAIS 

 

A conotação desconstrutora, desterritorializante, da escritura clariciana, acena 

para uma potência de estilo na qual sua obra rompe com os territórios de imagens 

preestabelecidas numa dinâmica entre os seus “objetos reais” cotidianos, as 

imagens virtuais e o gênero, borrando-os na tinta do atual, e, consequentemente, 

reconstruindo-os, intercruzadamente, com a “paisagem imaginária” de sua poiésis e 

virtualidade narrativa: 

 
 

No limite, o imaginário é uma imagem virtual que se afixa no objeto real e, 
inversamente, para constituir um cristal de inconsciente. Não basta que o 
objeto real, a paisagem real, evoque imagens semelhantes ou vizinhas; é 
preciso que ele extraia sua própria imagem virtual, ao mesmo tempo em que 
esta, como paisagem imaginária, se engaja no real seguindo um circuito 
onde cada um dos dois termos persegue o outro, intercambia-se com o 
outro (DELEUZE, 1997, p. 83). 

 
Neste cenário do imaginário clariciano, a crônica “Banhos de mar” é 

tensionada a partir de suas “imagens virtuais” no decorrer de todo o percurso da 

“temporada de banho em Olinda”.  

Nela, observamos a ativação do “cristal inconsciente” enquanto conceito 

atuante no processo de uma inversalidade afixa entre as “imagens virtuais” e o 

“objeto real”.  

Verificamos as lembranças da autora numa sequência dos acontecimentos do 

“objeto real” de um banho de mar, extraindo suas “imagens virtuais” desde a hora de 

ir dormir, o acordar a família, o pegar o bonde de madrugada, a passagem das 

pessoas pela rua, o atravessar a cidade, até a espera do amanhecer diante da 

escuridão antes do banho de mar.  

Tudo intercambiado num circuito dos modos de temporalidade do Aion e do 

Cronos, simultaneamente, entre o não tempo e o tempo, o não pulsado e o pulsado 

(DELEUZE; GUATTARI, 1998 p. 49).  Constituídos por suas “imagens-tempo”: 

 

O que o cristal revela ou faz ver é o fundamento oculto do tempo, quer dizer, 
sua diferenciação em dois jorros, o dos presentes que passam e o dos 
passados que se conservam. De uma só vez o tempo faz passar o presente 
e conserva em si o passado. Há portanto duas imagens-tempo possíveis, 
uma fundada no passado, outra no presente. Ambas são complexas e 
valem para o conjunto do tempo... O passado não se confunde com a 
existência mental das imagens – lembranças que o atualizam em nós. E no 
tempo que ele se conserva: é o elemento virtual em que penetramos para 
procurar a ”lembrança pura” que vai se atualizar em uma “imagem-
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lembrança”. E esta não teria sinal algum do passado, se não fosse no 
passado que tivéssemos ido procurar seu germe (DELEUZE, 1990, p. 121). 

 
 

Assim, o tempo na crônica perpassa o passado, mantendo em si um presente 

de “lembranças puras”, atualizadas em suas imagens, em suas “imagens-

lembranças”, nas quais o “passado não se confunde com a existência mental”, mas, 

ao contrário, atualizam-se em Clarice a partir do seu “cristal inconsciente” no seu 

ambiente de virtualidades: 

 

Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos 
de mar. E nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em 
Olinda, Recife. 
Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes 
do sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair 
de casa de madrugada e pegar o bonde vazio que nos levaria para Olinda 
ainda na escuridão? 
De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em 
expectativa. E de puro alvoroço, eu acordava às quatro e pouco da 
madrugada e despertava o resto da família. 

 

As lembranças nesse contexto remeteriam a uma recordação que existe por 

si, sem temporalidades prévias ou posteriores. Estaria numa instância do “já-aí”, 

acontecendo a partir de um devir-criança que se realiza na escrita da autora.  

Desse modo, as “lembranças puras” do banho de mar, as sensações da 

felicidade de um “presente inaudito” concretizados na saída pela madrugada das 

ruas de Olinda, atualizam-se em suas imagens, em suas “imagens-lembranças” da 

família e na “imagem-tempo” rasurada até o nascer do sol, naquele instante dado em 

que “o próprio presente não existe a não ser como um passado infinitamente 

contraído que se constitui na ponta extrema do já-aí” (DELEUZE, 1990, p. 122). 

Contundentemente, Deleuze e Guattari (1988, p. 269) alegam que o “virtual”, 

caracterizado nessa ponta extrema do “já-aí”, não seria uma atitude binária 

direcionada ao real, mas uma ação inversa ao atual em que “objeto real” e as 

imagens-virtual (re)faziam-se.  

O virtual tem sua realidade integral enquanto tal, determinada apenas como 

“uma estrita parte do objeto real”. Da mesma forma, o objeto possui uma de suas 

partes no virtual: 
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Meu pai acreditava que não se devia tomar logo banho de água doce: o mar 
devia ficar em nossa pele por algumas horas. Era contra a minha vontade 
que eu tomava um chuveiro que me deixava límpida e sem o mar. 
A quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade? 

 

O contragosto do chuveiro, a água límpida do mar se esvaindo de seu corpo 

no mesmo momento que as sensações de senti-la na pele durante horas, definem a 

presença de um instante “já-aí” prestes a desvanecer em sua “lembrança-imagem”. 

Aí, operam-se as duas realidades presentes entre o real e o virtual.  

As paisagens imaginárias, virtuais, e seu objeto, alternam-se em meio à 

perspectiva de um (des)limite na própria instância da imagem-tempo, cujas pontas 

do passado e do presente se multiplicam e intercruzam. É o que constamos nesta 

indagação: “a quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade?”.  

Nesse ponto, essencialmente, o “presente puro não pertence menos ao 

tempo do que o passado puro” (DELEUZE, 1990, p. 128). As duas realidades se 

colidem diante de uma mesma “imagem-cristal”: “pode ter muitos elementos 

distintos, sua irredutibilidade consistindo na unidade indivisível de uma imagem atual 

e de ‘sua’ imagem virtual” (DELEUZE, 1990, p. 105). 

A tela narrativa descreve uma poiésis cotidiana vivenciada na escrita da 

autora num devir-criança: “Eu não sei da infância alheia. Mas essa viagem diária me 

tornava uma criança completa de alegria”.   

Nessa atitude, agencia, metamorfoseia fluxos de uma poiésis cotidiana na 

qual somos afetados, contagiados e arremessados nos orifícios de um devir da 

porosidade delineada por sua tela.  

Esse contexto mobiliza seus leitores a uma espacialidade temporal e 

deslizante, realizada por meio de cenas coloquiais deflagradas em um ambiente de 

metamorfoses, de devires e numa instância de fugacidade de seus “átomos de 

instantes” (LISPECTOR, 1994, p.13).  

Proliferam-se e multiplicam-se em matéria ressignificada, “desocularizada” da 

ótica banalizadora cotidiana nas suas imagens-cristal:  

 
O que constitui a imagem-cristal é a operação mais fundamental do tempo: 
uma vez que o passado não se constitui depois do presente que ele foi, mas 
ao mesmo tempo, é preciso que o tempo se desdobre a cada instante em 
presente e passado, que diferem um do outro em natureza, ou, o que dá no 
mesmo, desdobre o presente em duas direções heterogêneas das quais 
uma se lança para o futuro e a outra cai no passado. É preciso que o tempo 
se cinda em dois jatos dessimétricos, um dos quais faz passar todo o 
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presente, e outro conserva todo o passado. O tempo consiste nessa cisão, é 
ela, é ele que se vê no cristal (DELEUZE, 1990, p. 108-109). 

 

Clarice apropria-se de seu objeto real, das imagens, dos ruídos diários, 

esvaziando-os na linha temporal, criando neles o desdobramento do “presente em 

duas direções heterogêneas das quais uma se lança para o futuro e a outra cai no 

passado”. Cinde, nesse contexto, as impossibilidades do rigor textual, possibilitando 

sua potência criativa nas linhas do rosto da crônica: 

  

Meus cabelos salgados me colavam na cabeça. 
Então esperávamos, ao vento, a vinda do bonde para Recife. No bonde a 
brisa ia secando meus cabelos duros de sal. Eu às vezes lambia meu braço 
para sentir sua grossura de sal e iodo. 
Chegávamos em casa e só então tomávamos café. E quando eu me 
lembrava de que no dia seguinte o mar se repetiria para mim, eu ficava séria 
de tanta ventura e aventura. 

 

Observa-se, marcadamente, o tempo dos acontecimentos de instantes 

presentes em suas relações com o passado e o futuro sequencialmente: 

“Chegávamos em casa e só então tomávamos café. E quando eu me lembrava de 

que no dia seguinte o mar se repetiria para mim, eu ficava séria de tanta ventura e 

aventura” . 

Opera, nesse trâmite, a realização de uma “teoria da multiplicidade” cotidiana 

a qual desloca o acontecimento de sua instância ordinária habitual, de sua 

petrificação, de sua regularidade estática para as múltiplas cenas interpretativas de 

sentidos, contágios e afetos entre o banho de mar e seu corpo.  

A multiplicidade, nesse caso, acarreta, tanto em Deleuze como em Clarice, 

novos estilos, é um criar o impossível de possibilidades, novas maneiras de reflexão 

sobre a filosofia e a crônica. 

 Ambos os autores propõem-nos ponderar o novo sem retomar o já pensado, 

ensaiam uma produção incessante e provocativa da invenção de conceitos e 

cotidianos.  

O novo, o virtual, reúne-se e se espraia aos devires de um presente do 

acontecimento: porção única e múltipla simultaneamente num processo de rostidade 

que se multiplica e se diferencia em múltiplas tonalidades de imagens: 

 

Meu coração batia forte ao nos aproximarmos de Olinda. Finalmente 
saltávamos e íamos andando para as cabinas pisando em terreno já de 
areia misturada com plantas. Mudávamos de roupa nas cabinas. E nunca 
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um corpo desabrochou como o meu quando eu saía da cabina e sabia o 
que me esperava (LISPECTOR, 1999, p. 169). 

 

A partir daí, o acontecimento (re)habita a própria linguagem (DELEUZE, 1998, 

p. 186). Propõe-nos o significar do novo contido no próprio acontecer, sem retomar o 

já estabelecido daquela ação de entrar nas cabinas ou pisar na “areia misturada com 

plantas”.  

A cronista inaugura um novo olhar, um novo afeto do sentir, enseja nele uma 

fábrica de imagens reinventadas pela ótica de uma criança, configurando-as no 

brincar de um devir, de um presente infinito, anacrônico de seu descrever, revisitado 

e reinaugurado, de modo inatual, por meio das suas pinturas textuais. Algo 

perpetuado ao longo de todo um trajeto de espera no encontro com o mar.  

A escrita impregna-se de uma poeticidade de um “gaguejar” do olhar, de um 

estrábico, desregular, de um “inocular” de beleza, alegria e encantamento como 

chega a afirmar: “Eu me agarrava, dentro de uma infância muito feliz, a essa ilha 

encantada que era a viagem diária”.  

Consequentemente, a partir desses processos de subjetivação, operam-se 

“máquinas abstratas de rostidade”: “segundo as combinações deformáveis de suas 

engrenagens [...] quando não a esperamos, nos meandros de um adormecimento, 

de um estado crepuscular” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 33). 

O corpo textual se sobrecodifica desfazendo o “rosto” e a paisagem na 

crônica clariciana: 

 

Ora a máquina abstrata, por ser de rostidade, irá rebater os fluxos sobre 
significâncias e subjetivações, sobre nós de arborescência e buracos da 
abolição; ora, ao contrário, por operar uma verdadeira “desrostificação”, 
libera de algum modo cabeças pesquisadoras que desfazem em sua 
passagem os estratos, que atravessam os muros de significância e 
iluminam buracos de subjetividade, abatem as arvores em prol de 
verdadeiros rizomas, e conduzem os fluxos em linhas de desterritorialização 
positiva ou de fuga criadora. Não há mais estratos organizados 
concentricamente, não há mais buracos negros em torno dos quais as 
linhas se enrolam para margeá-los, não há mais muros onde se agarram 
dicotomias, as binariedades, os valores bipolares. Não há mais um rosto 
que faz redundância com uma paisagem, um quadro, uma pequena frase 
musical, e onde perpetuamente um faz pensar no outro, na superfície 
unificada do muro ou no redemoinho do buraco negro. Mas cada traço, 
liberado de rostidade faz rizoma com um traço liberado de paisageidade... 
os traços de um rosto entram em multiplicidade real (DELEUZE; 
GUATTARI, 1996, p. 61). 
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Não existe uma unidade em relação a seu encontro marcado com o banho de 

mar. “Heraclitianamente”, não era a mesma menina, nem o mesmo percurso, nem o 

mesmo mar, pois tudo era tomado de uma magia e encantamento no decorrer de 

seus múltiplos “acontecer”, nas sensações decorridas em todos os instantes prévios.  

Os (re)conhecimentos produzidos misturavam-se e se conectam sempre, de 

modo a formar uma história sem fim, uma história de um devir: “lembrava de que no 

dia seguinte o mar se repetiria para mim”.  

Efetiva-se uma “crônica Rizoma” elaborada por imagens-cristal com suas 

várias partes proliferando-se sem determinação de um centro ou fim. A imagem-

cristal é determinada por muitos “elementos distintos”, irredutivelmente, “consistindo 

na unidade indivisível de uma imagem atual e de sua “imagem virtual” (DELEUZE, 

1990, p. 105). Não num tempo do cronos, mas crônico. Como uma não 

temporalização, espalhada em suas múltiplas conexões e descritas de maneira não 

hierárquica revelada apenas pela emoção estabelecida por cada imagem:  

 

[...] um significante ou um sujeito prévios. A ordem é completamente 
diferente: agenciamento concreto de poder despótico e autoritário –
desencadeamento da máquina abstrata de rostidade, muro branco-buraco 
negro – instalação da nova semiótica de significância e de subjetivação, 
nessa superfície esburacada (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 50). 

 

Nessa narrativa, a sequenciação dos fatos cede lugar a uma repetição do “já 

posto”, do “encontro” com o novo mar. Nessa “repetição” o acontecimento realiza 

sua “diferença” numa produção criativa de um eterno (re)encontro, de um 

(re)aprendizado vivido e (re)iniciado, (re)significação da vida e de seu mundo. 

A crônica “Banho de mar” instala-se como uma nova semiótica de 

significância e de subjetivação diante da multiplicidade de suas imagens lisas e 

deslizantes de um “todo banho” fragmentado e gerador de transformações e 

agenciamentos enunciativos de novos contextos:  

 
 
Passamos dos comandos explícitos às palavras de ordem como 
pressupostos implícitos; das palavras de ordem aos atos imanentes ou 
transformações incorpóreas que eles expressam; depois, aos 
agenciamentos de enunciação dos quais eles são as variáveis. Quando 
essas variáveis se relacionam de determinado modo em um dado momento, 
os agenciamentos se reúnem em um regime de signos ou máquina 
semiótica (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 24). 
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Um caleidoscópio de acontecimentos refletidos no pensamento da autora num 

tempo “Aion-criança” em que toda sua criação perpassa a atualização das fronteiras 

do virtual e sua virtualidade no sentimento “de um presente inaudito em sair de casa 

de madrugada e pegar o bonde vazio” que a levaria para Olinda ainda na escuridão 

e as lembranças de todo percurso: 

 

E não é o mesmo tempo, a mesma temporalidade. Aion, que é o tempo 
indefinido do acontecimento, a linha flutuante que só conhece velocidades, 
e ao mesmo tempo não para de dividir o que acontece num já-aí é um 
ainda-não-aí, um tarde-de-mais e um cedo-demais simultâneos, um algo 
que ao mesmo tempo vai passar e acaba de se passar. E, Cronos, ao 
contrário, o tempo da medida, que fixa as coisas e as pessoas, desenvolve 

uma forma e determina um sujeito. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 48). 
 

Nesse ato de “atualização”, o “acontecimento” é instaurado, porém não se 

restaura. A “virtualização” opera como a passagem do “atual” para o “virtual”, em que 

sua atualidade é estabelecida na crônica como o próprio devir: 

 

Acho que escrever é um devir alguma coisa. Mas também não se escreve 
pelo simples ato de escrever. Acho que se escreve porque algo da vida 
passa em nós. Qualquer coisa. Escreve-se para a vida. É isso. Nós nos 
tornamos alguma coisa. Escrever é devir. É devir o que bem entender 
(PANERT, 1988). 

A literatura e o ato de escrever têm a ver com a vida. Mas a vida é algo mais 

do que pessoal. Na literatura, tudo o que traz algo da vida pessoal do escritor, é por 

natureza desagradável. É lamentável, pois o impede de ver sempre o remete para 

seu pequeno caso particular” (o vídeo do abecedário) 

Porém, em Clarice não há um caso particular a um “devir-criança” 

metamorfoseado em sua crônica enquanto uma “lembrança-cristal”: “há um devir-

criança, mas que não é a infância dele”. Há um agenciamento enunciativo coletivo 

de infância que “é a infância do mundo”. Nela, “a tarefa é outra: devir criança através 

do ato de escrever, ir em direção à infância do mundo e restaurar essa infância. Eis 

as tarefas da Literatura” (o vídeo do abecedário)  

A quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade? Como sentir com 

a frescura da inocência o sol vermelho se levantar? 

 
 
O devir é uma antimemória. Sem dúvida há uma memória molecular, mas 
como fator de integração a um sistema molar ou majoritário. A lembrança 
tem sempre uma função de reterritorialização. Ao contrário, um vetor de 
desterritorialização não é absolutamente indeterminado, mas diretamente 
conectado nos níveis moleculares, e tanto mais conectado quanto mais 
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desterritorializado: é a desteritorialização que faz “manter-se” juntos os 
componentes moleculares. Opõe-se desse ponto de vista um bloco de 
infância, ou um devir-criança, à lembrança de infância : “uma” criança 
molecular é produzida ..."uma” criança coexiste conosco, numa zona de 
vizinhança ou num bloco de devir, numa linha de desterritorialização que 
nos arrasta a ambos – contrariamente à criança que fomos, da qual nos 
lembramos ou que fantasmamos, a criança molar da qual o adulto é o 
futuro...                                                                                                                                                                                                          
Cada vez que empregamos a palavra “lembrança”... foi, portanto, 
erroneamente, queríamos dizer “devir”, diríamos devir (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997, p. 92). 

 

A lembrança de infância movimenta afectos nos quais a criança Clarice 

pondera as variáveis de sua situação: “A quem devo pedir que na minha vida se 

repita a felicidade?”. Assim, “o passado não sucede o presente que não e mais, ele 

coexiste com o presente que ele foi” (DELEUZE, 1990, p. 106). O que de fato ocorre, 

como explicita Deleuze, seria a instância de um devir-acontecimento. 

O acordar do leitor para as sensibilidades do cotidiano é uma da nuances do 

artifício narrativo da autora. Sua imagem-cristal reelabora, concomitantemente, a 

indivisibilidade entre imagens do atual e do virtual (DELEUZE, 1990, p. 105). Desse 

modo, sua poiésis compõe um cenário de real criativo, provocando afecções 

contínuas. 

Clarice elabora, inaugura uma espécie de “filosofia cotidiana da purificação” 

de suas lembranças, mas não agenciada pelo mar, muito mais pelo movimento de 

seus cristais os quais se proliferam como fluxos de desejos e de felicidades em que, 

de uma ponta a outra, passado e presente coexistem. Na crônica “Banhos de mar”, a 

sequência cronológica dos trajetos da viagem até a praia de Olinda ou as efetuações 

de um presente e passado virtual, lançam-se para uma eternidade de um devir-

tempo e seus acontecimentos, da Clarice-criança a Clarice-mulher, direcionando 

agenciamentos maquínicos dos corpos num “regime de signos ou máquina 

semiótica” da lembrança (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 24). 
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Restos do carnaval 

Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a 

minha infância e para as quartas feiras de cinzas nas ruas mortas onde 

esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com um véu 

cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se 

segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se 

aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se enfim o 

mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e 

praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes 

humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. 

Carnaval era meu, meu. 

No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile 

infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação deixavam-me ficar até 

umas 11 horas da noite à porta do pé de escada do sobrado onde morávamos, 

olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava então e 

economizava-as com avareza para durarem os três dias: um lança-perfume e um 

saco de confete. Ah, está se tornando difícil escrever. Porque sinto como ficarei 

de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu 

era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. 

E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário porque vinha 

de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também 

fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado 

falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo 

interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas 

com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para 

mim. 

Não me fantasiavam: no meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém 

em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma de minhas 

irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e 

tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante três dias 

por ano. Nesses três dias, ainda, minha irmã acedia ao meu sonho intenso de ser 
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uma moça - eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável - e pintava 

minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Então 

eu me sentia bonita e feminina, eu escapava da meninice. 

Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia 

acreditar que tanto me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a 

mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no 

figurino Rosa. Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, 

com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu 

assistia pouco a pouco à fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas 

o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das 

fantasias mais belas que jamais vira. 

Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado: sobrou papel crepom, e 

muito. E a mãe de minha amiga – talvez atendendo a meu apelo mudo, ao meu 

mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel – 

resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de 

material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu teria o que sempre 

quisera: ia ser outra que não eu mesma. 

 Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão 

ocupada: minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo, embaixo da 

fantasia usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia se derretesse pelo 

menos estaríamos de algum modo vestidas - à idéia de uma chuva que de repente 

nos deixasse, nos nossos pudores femininos de oito anos, de combinação na rua, 

morríamos previamente de vergonha - mas ah! Deus nos ajudaria! não choveria! 

Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli 

com alguma dor meu orgulho, que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o 

destino me dava de esmola. 

Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão 

melancólico? De manhã cedo no domingo eu já estava de cabelos enrolados para 

que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam, de tanta 

ansiedade. Enfim, enfim! Chegaram três horas da tarde: com cuidado para não 

rasgar o papel, eu me vesti de rosa. 

Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No 

entanto essa não posso sequer entender agora: o jogo de dados de um destino é 
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irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, 

ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge - minha mãe de súbito 

piorou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me 

comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa – mas o 

rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida 

infantil – fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes 

e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. 

Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e 

pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E, como nas histórias que eu 

havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora 

desencantada; não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até 

a rua e ali de pé eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios 

encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre 

mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu 

morria. 

Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela é porque 

tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava 

um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim e, numa mistura de 

carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos, já lisos, de 

confete: por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu 

então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me 

havia reconhecido: eu era, sim, uma rosa. 
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4.2 A POTÊNCIA FALSANTE DOS RESTOS DE CARNAVAL 

  

Suponhamos que eu seja uma criatura forte, 
o que não é verdade. 

Suponhamos que ao tomar uma resolução 
eu a mantenha, 

o que não é verdade. 
Suponhamos que eu escreva um dia alguma 

coisa que desnude um pouco a alma humana, o 
que não é verdade. 

Suponhamos que eu tenha sempre o rosto 
sério que eu vislumbro de repente no espelho ao 

lavar as mãos, 
o que não é verdade. .. 

Suponhamos que eu tenha menos defeitos 
graves do que tenho, 

O que não é verdade. 
 

Clarice Lispector  

  

Um dos textos do livro Imagem-tempo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, 

menciona o conceito de As potências do falso. Nesse conceito, de texto homônimo, 

menciona que o grande problema de toda representação humana, da ciência, 

inclusive do realismo, da liberdade, das artes, seria o de construir uma repercussão 

da procura por um homem verdadeiro, por um “homem verídico”. 

Um homem em busca da verdade. Assim, Deleuze (1990, p. 161) 

problematiza o surgimento de outra narrativa, a falsificante: 

  

... um novo estatuto da narração: a narração deixa de ser verídica, quer 
dizer,  de aspirar à verdade, para se fazer essencialmente falsificante. Não é 
de modo algum “cada um com sua verdade”, uma variabilidade que se 
referiria ao conteúdo. É uma potência do falso que substitui, e destrona a 
forma do verdadeiro pois ela afirma a simultaneidade de presentes 
incompossíveis, ou a coexistência de passados não-necessariamente 
verdadeiros. A descrição cristalina atingia já a indiscernibilidade do real e do 
imaginário, mas a narração falsificante que lhe corresponde vai um pouco 
adiante e coloca no presente diferenças inexplicáveis; no passado, 
alternativas indecidíveis entre o verdadeiro e o falso. O homem verídico 
morre, todo modelo de verdade se desmorona, em favor da nova narração. 

  

No termo da relação da linguagem, Deleuze nos lança a problematizar a ideia 

de que o verídico nunca o é, porque ele estaria sempre em processo de modificação, 

em metamorfoses, deixando sempre se desterritorializar. Daí sua alegação de que: 
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”O homem verídico morre, todo modelo de verdade se desmorona, em favor da nova 

narração”. 

Desse modo, como a literatura se colocaria em questão da narrativa do 

homem? Penso que por meio de sua “potência do falso”: 

  

[...] a potência do falso só existe sob o aspecto de uma série de potências, 
que estão sempre se remetendo e penetrando umas às outras. Tanto que 
assim que os investigadores, as testemunhas, os heróis inocentes ou 
culpados participarão da mesma potência do falso, cujos graus eles 
encarnarão, a cada etapa da narração. Mesmo o homem verídico acaba 
compreendendo que nunca deixou de mentir (DELEUZE, 1990, p. 164). 

  

Neste debate, recordamos o conto de Clarice Lispector sobre o “Devaneio e 

embriaguez de uma rapariga portuguesa”, da obra Laços de Família, publicada nos 

anos 1960, na qual a autora assume um processo de patriotismo português: 

 

Só acordou com o marido a voltar do trabalho e a entrar pelo quarto 
adentro. Não quis jantar nem sair dos seus cuidados, dormiu de novo: o 
homem lá que se regalasse com as sobras do almoço [...] pouco se lhe 
importava se hoje era dia dele tratar os negócios na cidade... Mas quando 
ele se inclinou para beijá-la, sua leveza crepitou como folha seca: – E o que 
tens? pergunta-lhe o homem atônito, a ensaiar imediatamente carinho mais 
eficaz. Obstinada, ela não saberia responder, estava tão rasa e princesa 
que não tinha sequer onde se lhe buscar uma resposta. Zangou-se: – Ai 
que não me maces! não me venhas a rondar como um galo velho! Ele 
pareceu pensar melhor e declarou: – Ó rapariga, estás doente. Ela aceitou 
surpreendida, lisonjeada. Durante o dia inteiro ficou-se na cama, a ouvir a 
casa tão silenciosa sem o bulício dos miúdos, sem o homem que hoje 
comeria seus cozidos pela cidade. Durante o dia inteiro ficou-se à cama 

(LISPECTOR, 1998, p. 11). 
  

Desse modo, evidencia-se na narrativa clariciana a configuração da 

enunciação de uma verdadeira patrícia, realizando a incorporação sem o ranço de 

uma gramaticalização brasileira de sua narrativa. 

Provoca-se, a partir disso, na literatura, agenciamentos de enunciações 

coletivas que, como Gilles Deleuze afirma, articulam o produto da enunciação do 

outro, “a narrativa falsante e falsificante” se depararia ainda como uma narrativa 

selvagem, enquanto “singularidades selvagens” de suas personagens, enquanto 

(es)(ins)criptoras de seu próprio destino de mulher. 
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Assim, ao tomar partido de sua inscrição lusitana, Clarice incorpora toda a 

cultura de Portugal, toda uma vivência do cotidiano de uma mulher europeia, no 

processo de rostificação da própria narrativa. 

Desse modo, identificamos nela a constituição de uma narrativa falsificante: 

“A narração não é mais uma narração verídica que se encadeia com descrições 

reais (sensório-motoras). É a um só tempo que a descrição se torna seu próprio 

objeto, que a narração se torna temporal e falsificante” (DELEUZE, 1990, p. 162).  

Assim, como “o falsário torna-se o próprio personagem” no tempo de 

descrição de seu objeto (DELEUZE, 1990, p. 162), Clarice metamorfoseia-se na 

falsária, na falsificante. Para isso, cabe ressaltar que protagoniza, por vezes, em 

suas narrativas, a elaboração de uma “Literatura Anômala”, diferencial, de caráter 

tensional em relação à narrativa verídica, de maneira a se desfazer da instância 

dicotômica do verdadeiro e do falso, diante da não procura de uma narrativa verídica 

e suas orquestrações. É o que identificamos no texto “Mentir, pensar”: 

 

O pior de mentir é que cria falsa verdade. (Não, não é tão óbvio como 
parece, não é um truísmo: sei que estou dizendo uma coisa e que apenas 
não sei dizê-la do modo certo, imposição muito limitadora.) O que é mesmo 
que eu estava tentando pensar? Talvez isso: se a mentira fosse apenas a 
negação da verdade, então este seria um dos modos, por negação, de 
provar a verdade. Mas a pior mentira é a mentira criadora. 
  

O termo “mentira criadora” revela-se em sua crônica como o posicionamento 

de uma potência do falso, em que o próprio ato de pensar se colocaria enquanto 

instância falsária e falsante, pois se “fosse apenas a negação da verdade, então 

este seria um dos modos, por negação, de provar a verdade”. 

Coloca-se aí em debate, em xeque, a própria concepção cartesiana do 

“penso, logo existo”, em que tal pensamento deveria estar sempre concebido diante 

de uma perspectiva de verdade que respaldasse tal ação. E “mentir” seria, então, 

uma “anomalia do movimento” de se pensar... “seria um dos modos, por negação, de 

provar a verdade”. 

Nessa perspectiva, aproximamo-nos da discussão das práticas de estudo do 

cinema problematizadas por Deleuze em Imagem-tempo, ao assumirmos a 

existência da variabilidade dos movimentos narrativos na dinâmica literária 

clariciana: 
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Então, o movimento pode tender a zero, a personagem ou o próprio plano 
permanecer fixo: redescoberta do plano fixo. Mas não é isso que conta, pois 
o movimento pode igualmente se tornar exagerado, ser incessante, tornar-
se movimento do mundo, movimento browniano, arrastar-se, cruzar-se, 
assumir uma multiplicidade de movimentos de escalas diferentes. O que 
conta é que as anomalias de movimento se tornam o essencial ao invés de 
serem acidentais ou eventuais (DELEUZE, 1990, p. 157). 
 

 Na autora, as “anomalias do movimento narrativo” contornam o essencial e 

(re)descobrem o “plano fixo” e o “modo certo” de um gênero e seus territórios 

existenciais, (re)pensando-se diante de uma “potência falsante” que estremecem 

verdadeiro e falso de maneira anômala, singular, transgressora e resistente. 

Portanto, recriadora de um cotidiano e suas sequências narrativas. 

Diante disso é que “Mentir e pensar” desterritorializam-se, simultaneamente, 

nesse “movimento do mundo”, assumindo multiplicidades subjetivas a partir da 

escrita clariciana. 

Numa inscrição de um “arrastar-se, cruzar-se”, na admissão dos movimentos 

das “diferentes escalas” de seus personagens. Como é o caso da narrativa da 

“Rapariga loira”, que desnaturaliza movimentos de um encarceramento pátrio, 

agenciando fatos acidentais e eventuais diários em que a crônica atua 

anomalamente. 

Figura e configura por si só a ocorrência da naturalização de uma  

nacionalidade enquanto “potência do falso” de uma “descrição cristalina”: 

 

cristalina a descrição que vale por seu objeto, que o substitui, cria-o e 
apaga-o a um só tempo,... e sempre está dando lugar a outras descrições 
que contradizem, deslocam ou modificam as precedentes. Agora é a própria 
descrição que constitui o único objeto decomposto, multiplicado (DELEUZE, 
1990, p. 158).  
 

Nele a “descrição cristalina” apreende toda a sua indiscernibilidade, entre o 

real e o imaginário, lançando a alternativa de uma narração falsificante que 

disponibiliza “no presente diferenças inexplicáveis; no passado, alternativas 

indecidíveis entre o verdadeiro e o falso” (DELEUZE, 1990, p. 161) 

Diante do conceito de “Potência do Falso”, Deleuze cria dois regimes de 

imagens diferenciados, são eles: o regime orgânico e o cristalino. Entre eles ocorrem 

um diferencial a partir das “situações sensório-motoras”, ou seja, das descrições 

reais, em que ele estabelece enquanto “regime cinético” para o primeiro e “regime 
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crônico” para o segundo. Dependem de dois tipos de imagem: imagem-movimento e 

imagem-tempo. 

Lembramos, ainda, que esse procedimento atendeu, primeiramente, uma 

perspectiva direcionada ao cinema efetivada pelo autor. E, dessa maneira, 

redirecionamos a um aspecto narrativo literário enquanto fator, potência semiótica. 

Deleuze estabelece a “descrição do Orgânico” como pressuposto de uma 

descrição estabelecida num sistema de independência com o seu objeto, com o 

mundo e a realidade, não importando suas relações com os cenários e seus 

exteriores. Primeiramente, vale-se se o seu meio é descrito numa realidade 

preexistente, de maneira representativa. 

Daí, encontramos a “descrição cristalina” de maneira adversa ao orgânico, 

estabelecendo-se numa instância determinada pelo valor de seu objeto, 

substituindo-o, recriando-o e apagando-o. Situa-se como uma “descrição pura” de 

situações sonoras e visuais em que não se relaciona com a extensão motora. Nela, 

real e atual, real e imaginário, são diferenciados. Porém, indiscerníveis. Efetuam-se 

entre si. 

Diante de tudo, verificamos nas narrativas claricianas a aproximação ao tipo 

de “descrição cristalina”, atuando nas suas construções poéticas e nas 

musicalidades textuais. Como diria o filósofo francês: realizando o seu estilo. 

Nas crônicas de Clarice potência do falso é capaz de fabular ali onde não há 

elementos para fabulação. (In)voluntariamente, Clarice desenvolve essa poética, 

essa potência, é como se produzisse linhas de fuga dessa questão do “verdadeiro” 

para fabular onde o realismo não se sublinharia, sustentaria, como se estivesse 

arquejante, ofegante, e surgissem essas formas, essas espacialidades, numa 

maneira de oxigenação desse sentimento de uma narrativa verídica. 

Assim, a literatura clariciana insere-se nesse “movimento anômalo”, enquanto 

literatura anômala; o que se tornaria uma “falta”, nela se desconstrói enquanto 

“essencial”, como “devir-falsante”, pulsante, e não mas “acidentais” ou “eventuais” 

como construção de modalidades  necessárias à verdade ou à representação desta 

e seus cotidianos. 

Diante dessa situação, observa-se o papel do trabalho involuntário do escritor 

que, ao escrever, e escrevendo, elabora e inventa seus personagens num estado de 

coisas, chegando até a ultrapassar os limites do ato dessa representação do 

“homem verídico”; parte de uma instância do por vir, ainda por desistir, 
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desestruturando a relação desse homem com a ideia de verdade plena e sua 

mimesis. 

Se, pensaríamos, de fato, a narração fosse a de toda essência, toda literatura, 

toda filosofia, não haveria nada depois disso. O que é o homem verídico? O homem 

verídico é aquele que está enquadrado, normatizado, controlado, engessado em 

suas estruturas. 

O que atenderia isso? Que arte promoveria isso? Que homem verídico seria 

este? Não é a nomeação do homem verídico que é a meta desta discussão, mas a 

capacidade do escritor, no caso Clarice, de desencadear processos que remetam ao 

novo também, reconfigurando e atualizando os papéis, num “por vir” e não a de uma 

discussão de verossimilhança. 

Assim, Deleuze dizia que a literatura estaria longe de ser uma rememoração, 

um relato, uma constatação. Como realizam metalinguagem de um signo que vai 

sendo deslocado? Escrever literatura não seria escrever sobre algo, seja esse algo 

uma fala precedente, divina, a fala de um Deus, ou podemos dizer, a palavra do 

senhor? 

Não é escrever. Escrever literatura é escrever com o próprio vazio da 

linguagem, forjá-la, silenciá-la, trazê-la à penumbra, deslocá-la nas entrelinhas, 

assombreá-la, como fala Lispector: “Tudo que aqui escrevo é forjado no meu silêncio 

e na penumbra”. 

Escrever tem relação com o próprio escrever, relaciona-se ao ato de 

potencializar e problematizar ações. Em sua crônica do dia 04 de março, “A máquina 

está crescendo”, encontramos: 

 

O homem foi programado por Deus para resolver problemas. Mas começou 
a criá-los em vez de resolvê-los. A máquina foi programada pelo homem 
para resolver os problemas que ele criou. Mas ela, a máquina, está 
começando também a criar problemas que desorientam e engolem o 
homem. A máquina continua crescendo, Está enorme. A ponto de que 
talvez o homem deixe de ser uma organização humana, E como perfeição 
de ser criado, só existirá a máquina. Deus criou um problema para si 
próprio. Ele terminará destruindo a máquina e recomeçando pela ignorância 
do homem diante da maçã. Ou o homem será um triste antepassado da 
máquina; melhor o mistério do paraíso (LISPECTOR, 1999, p. 275). 

  

“O homem foi programado por Deus para resolver problemas. Mas começou a 

criá-los em vez de resolvê-los”. Nesse fragmento, há a declaração da (im)potência 
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do escritor, do próprio homem. Muitos não possuem essa relação com o próprio 

escrever, não deixam “de ser uma organização humana”. 

Para Deleuze, o escritor não escreve se baseando em filosofias, na sua 

história pessoal, ou na de seu povo, ou a de profecias, o escritor não escreve sobre 

seus pensamentos e nem sobre seu passado. Mas em devir, a partir de afectos. 

Escreve para os analfabetos, para os idiotas, configurando a própria crítica da 

escrita ligada a uma tradição, ao beletrismo, a esta palavra da escrita que retruca a 

fala e a escrita divina de Deus. De uma metafísica e seus transcendentalismos. 

Aí, se instaura em Clarice a aparição do conceito deleuziano de um 

“empirismo transcendental” realizado não mais fora do mundo, mas experenciado 

nele a partir de sua escrita, não representativamente, mas de maneira falsante, 

como potência do falso (DELEUZE, 1988, p. 186). 

Nesta discussão, a autora apresenta-nos sua crônica intitulada como “Restos 

de carnaval”. Nela, a expressão narrativa, aproxima-se de “Banhos de mar” na qual 

a escritora adulta relembra sua infância nas ruas de Recife durante o carnaval: 

   

                           Restos de carnaval 
 

Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou 
para a minha infância e para as quartas feiras de cinzas nas ruas mortas 
onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata 
com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão 
extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. 
E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que 
me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em 
grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife enfim 
explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim 
cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era 
meu, meu. 

  

O acontecimento narrado contrasta duas potências: a da felicidade do 

carnaval e a da tristeza de uma mãe doente. Para isso, Deleuze relembra, em sua 

entrevista do abecedário, a ocorrência de um conceito de Spinoza de resistência e 

vida: 

 

Evitemos as paixões tristes e vivamos com alegria para ter o máximo de 
nossa potência; fugir da resignação, da má-consistência, da culpa e de 
todos os afectos tristes... são os textos mais extraordinariamente 
carregados de afectos em Spinoza... a alegria é tudo capaz de preencher 
uma potência. Sente alegria quando preenche, quando efetua uma de suas 
potências. Voltemos aos nossos exemplos: eu conquisto, por menor que 
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seja, um pedaço de cor. Entro um pouco na cor. Pode imaginar a alegria 
que isto representa? Preencher uma potência é isso, efetuar uma Potência. 
Mas o que é equívoco é a palavra “potência”. E o que é tristeza? É quando 
estou separado de uma potência da qual eu me achava capaz, estando 
certo ou errado. “Eu poderia ter feito aquilo, mas as circunstâncias... não era 
permitido, etc.” É aí que ocorre a tristeza. Qualquer tristeza resulta de um 
poder sobre mim (PARNET, 1988). 

  

A crônica expressa um aspecto emocional bastante conflituoso para uma 

menina de apenas oito anos de idade entre a concorrência das potências da alegria 

e tristeza, diante da enunciação do carnaval e a instabilidade da saúde de sua mãe: 

“Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com 

remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria”. 

Aqui, nesse fragmento verificamos como Clarice gagueja sua linguagem, 

tensionando-a por meio de sua narrativa aos limites e deslimites da felicidade e da 

tristeza:  “Não, não... para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas... como 

explicar a agitação íntima que me tomava?... Como se vozes humanas enfim 

cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu, 

meu”. 

A repetição das palavras entoa todo o contraste de sentimentos entre morte e 

vida, tristeza e alegria: “Não, não”, “era meu, meu”. Duas potências que se 

confrontavam em um mesmo coração de criança. 

Ao observamos a forma como a escritora inicia seu texto, identificamos de 

imediato a expectativa de uma negatividade demarcada pelo “não” como um aspecto 

de resigno, um contraponto narrativo, uma linha de fuga revestida em fantasia da 

“potência falsante” de uma realidade de dor e ausência da mãe. 

Diante disso, problematiza-se a visão filosófica: “Evitemos as paixões tristes e 

vivamos com alegria para ter o máximo de nossa potência; fugir da resignação, da 

má-consistência, da culpa e de todos os afectos tristes”. 

Há na crônica uma carga emocional muito forte, expressa pelo conflito 

experenciado pela menina na alegria da “agitação íntima” do carnaval e a doença da 

mãe diante “da culpa e de todos os afectos tristes” e a busca da alegria para 

completar a potência da felicidade. 

O “não, não” resigna um contraponto em meio à fuga de uma “narrativa 

verídica” descrita em “imagens orgânicas”, em nuances mínimas das potências de 

tristeza e morte, no desbotar de uma quarta-feira de cinzas. 



124 
 

De outra forma, sua “potência falsante” revelaria a festa íntima aberta em seu 

coração, na descrição cristalina do desabrochar de um botão grande de rosa 

escarlate em meio aos tons máximos dos batuques das marchinhas de carnaval e 

muitos confetes. Em potências máximas de alegria e vida determinadas pela 

narração falsificante da quebra de um sistema de julgamentos (DELEUZE, 1990, p. 

163) 

Aí a “fantasia de uma rosa” encaminha-se na mesma perspectiva a de um 

“homem de areia freudiano”: recalcando sua realidade. O momento de devaneio 

elabora um acontecimento virtual, puro, com o fato com o qual não quer ter contato. 

Elabora pouco a pouco sua narrativa cristalina: 

 

... implica um desmoronamento dos esquemas sensório-motores. As 
situações sensório-motoras deram lugar a situações óticas e sonoras puras 
à quais as personagens, que se tornavam videntes, já não podem ou 
querem reagir, pois precisam, muito, conseguir “enxergar” o que há na 
situação (DELEUZE, 1990, p. 163).  
 

O desmoronamento dos esquemas sensório-motores, ou seja, da descrição 

do real, cede lugar à fantasia de muitas cores e sons em festa carnavalesca. O fato 

de a menina estar à “porta do pé de escada do sobrado” denuncia uma zona 

fronteiriça entre os mundos do real e do imaginário, entre os territórios do verdadeiro 

e o falso e nas limitações das ruas de Recife e o sobrado em que morava. “O espaço 

cristalizado” do carnaval define para a menina “paisagens alucinatórias” e sedutoras 

de uma erótica da felicidade (DELEUZE, 1990, p. 155). 

Diante disso, as máscaras se inserem como objetos falsantes. Confirmam a 

face oculta, o mistério de cada ser, ou ainda, enquanto particularidade simbólica de 

vidas duplas que se permitem naquele momento: 

  

E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário porque 
vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano 
também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se 
um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável 
com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes 
encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os 
mascarados, pois, era essencial para mim. 
 

 Enxergava na situação que queria fazer e o permitido para aquela 

circunstância: “Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já 
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perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora: o jogo de dados de um 

destino é irracional? É impiedoso”. 

As ações tornam-se lentas e impiedosas: 

 

Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser 
tão melancólico? De manhã cedo no domingo eu já estava de cabelos 
enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos 
não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, enfim! Chegaram três horas da 
tarde: com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa 
(LISPECTOR, 1999, p. 84). 

 

Há um movimento em que as descrições cristalinas são prolongadas diante 

da crise de ações de “minutos que não passam”, diante da não ocorrência de um 

tempo cronológico, mas um tempo crônico, não cronológico, produzindo o falso: 

 
Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela é 
porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para 
mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim e, 
numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus 
cabelos, já lisos, de confete: por um instante ficamos nos defrontando, 
sorrindo, sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo 
resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido: eu era, sim, uma 
rosa (LISPECTOR, 1999, p. 85). 
 

 O tempo crônico possibilita a realização de um “tempo puro”, de um instante 

que reconduz fantasias na máscara de “um rapaz de doze anos” e de “uma 

mulherzinha de oito”, no desabrochar de sensualidades, e as crises da verdade. 

Elabora-se um momento de fabulação, uma “fábula dos resquícios”, dos 

restos, dos resíduos, daquilo que sobrou de uma experiência da ínfima felicidade de 

um momento de confetes e salvação da realidade: “naquele carnaval, pois, pela 

primeira vez na vida eu teria o que sempre quisera: ia ser outra que não eu mesma”. 

Assim, a fantasia representa a marcação de um tempo do devaneio, um não 

tempo, uma potência do falso que se realiza para a menina como um ato de 

fugacidade. 

 A partir daí, ela se reveste no carnaval enquanto sua potência de vida tecida 

nas linhas de fuga de sua realidade e nisso testa a virtualidade de acontecimentos 

puros confeccionados na fantasia de menina-mulher, desabrochando em rosa: 

 

Nesses três dias, ainda, minha irmã acedia ao meu sonho intenso de ser 
uma moça – eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável – e 
pintava minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas 
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minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina, eu escapava da 
meninice.  

  

A potência de escrita clariciana coloca-se a partir de uma afecção, de um 

devir-felicidade em oposição ao de tristeza. Clarice é a rosa que desabrolha aos 

poucos em forma de uma mocinha-mulher, ao parir dos tons fortes de seu batom e 

ruge. Daí a afirmação de Deleuze: “eu conquisto, por menor que seja, um pedaço de 

cor. Entro um pouco na cor”. E a menina se alocou em todo o arco-íris do carnaval. 

As diferenças inexplicáveis, entre sua “fome de sentir êxtase” e o remorso do 

estado grave de sua mãe, “desbotavam” e “coloriam” a menina-mulher de apenas 

oito anos que se redescobria na erótica das máscaras humanas como rosa diante 

das alternativas indecidíveis da realidade e do virtual. Dessa maneira, confirma-se 

em Clarice o estatuto da narrativa falsificante de “uma potência do falso que 

substitui, e destrona a forma do verdadeiro” (DELEUZE, 1990, p. 161). 
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5 MAIS UM (SUB)STRATOS 

 

Os principais estratos que aprisionam o homem são 
os organismos,  

mas também a significância e a interpretação, 
a subjetivação e a sujeição.  

São todos esses estratos em conjunto 
 que nos separam do plano de consistência e da 

máquina abstrata,  
aí onde não existe mais regime de signos,  

mas onde a linha de fuga efetua sua própria 
positividade potencial, 

 e a desterritorialização, 
 sua potência absoluta. 

  
(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 94) 

 

 

Penso que tecer o fim instiga sempre (re)começos. Para isso, ofereço mais 

um (sub)estrato, um não estrato, um entre-estratos, enquanto proposta clariciana de 

“uma isca da não-palavra”.  Enquanto possibilidade de um devir em forma de 

desestratificação. Nisso, os pensadores franceses determinam que: 

 
Os estratos são fenômenos de espessamento no Corpo da Terra têm uma 
grande mobilidade. Um estrato é sempre capaz de servir de substrato a 
outro, ou de repercutir um outro... A estratificação é como a criação do 
mundo a partir do caos, uma criação contínua, renovada [..]. (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997, p. 216). 

 

A partir da existência deles, os filósofos argumentam que “Os principais 

estratos que aprisionam o homem são os organismos”. Porém, para tanto, afirma-se 

ainda que “é necessário guardar o suficiente do organismo para que ele se 

recomponha a cada aurora” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 23).   

A cada gênero Clarice guardou sua reserva mínima de organismos e o fez 

ressurgir sempre em uma nova aurora na qual seus fenômenos de espessamento 

definiam-se em novas estruturas, em novos substratos, em entre-gêneros, não 

palavras, a-gramaticalidades e ainda numa outra forma de escrita.  

Assim, argumentava que seria “Inútil querer me classificar: eu simplesmente 

escapulo não deixando, gênero não me pega mais”. Assim, construía sua crônica 

enquanto “máquina abstrata de rostidade” por meio de suas várias combinações, 

construindo a deformação da sua engrenagem maior: a crônica tradicional. 
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A partir dessa atitude de desfazimentos, supõem-se a elaboração de 

intensidades inconstantes e desterritorializações de medidas à maneira de um 

agrimensor, no limite e no desterritorializar do organismo. 

Dessa maneira, a escrita clariciana definiria, por assim dizer, um “empirismo 

transcendental”, que determinaria “a descoberta da experiência do mundo”, A 

descoberta do mundo, numa experiência da escrita e de suas crônicas, tensionando 

a lingua(gem) aos seus limites, ou, ainda a um esgotamento: 

 

A forma transcendental de uma faculdade confunde-se com seu exercício 
disjunto, superior ou transcendente. Transcendente não significa 
absolutamente que a faculdade se dirija a objetos fora do mundo, mas, ao 
contrario, que ela apreenda no mundo o que the concerne exclusivamente, 
e que a faz nascer no mundo (DELEUZE, 1988, p. 186). 

 

E Clarice o fez, percebeu o e no mundo o que, exclusivamente, a fazia nascer 

nele: sua escrita. E foi a partir de suas experiências que elas (re)vertiam vida, 

poesia, cotidianidade. A máquina abstrata em que a rostidade perfurava o 

representativo, o modular, exigindo dela sua própria (re)invenção, sua própria 

semiótica.  

Sua literatura se instaura num processo narrativo de esgotamentos, seja da 

linguagem, de seus personagens, do cotidiano ou do tempo. Nela, observam-se a 

descrição de acontecimentos num processo de leitura em que a construção cênica 

detalha a inscrição das palavras e o enredo começa a se desenrolar num “instante 

já”, num tempo devir, num Aion. 

O rosto de suas crônicas não desempenham um modelo ou imagem, muito 

mais descobrem as cabeças dos organismos, multiplicando-se em processos de 

rostidades contínuas que exige deles uma invenção semiótica. Os pensadores 

franceses da “imagem de pensamento” alegam que: 

 

[...] desfazer o organismo nunca foi matar-se, mas abrir o corpo a conexões 
que supõem todo um agenciamento, circuitos, conjunções, superposições e 
limiares, passagens e distribuições de intensidade, territórios e 
desterritorializações medidas à maneira de um agrimensor. No limite, 
desfazer o organismo cola no corpo e dela também não é fácil desfazer-se. 
E quanto ao sujeito, como fazer para nos descolar dos pontos de 
subjetivação que nos fixam, que nos pregam numa realidade dominante? 
[...] não é seguramente nem mais nem menos difícil do que arrancar o corpo 
do organismo (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 22). 
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O agenciamento de Clarice na literatura se inscrevia no abrir desse corpo a 

novas conexões a descobertas do mundo em suas multiplicidades e intensidades, 

desfuncionalizando todos os órgãos e circuitos específicos na maneira de se pensar 

o ato de escrever, os gêneros e seus leitores. “Desfazer o organismo”, buscando 

nele o mais delicado da vida, suas singularidades, o seu anômalo, sua desordem, o 

seu devir: “limiares, passagens e distribuições de intensidade, territórios e 

desterritorializações medidas à maneira de um agrimensor”.  

 
Ao correr da máquina 
 
[...] Acrescento não quero contar nem a mim mesma certas coisas. Sinto 
que sei umas verdades. Mas não sei se as entenderia mentalmente. E 
preciso madurecer um pouco mais para me achegar a essas verdades. Que 
já pressinto. Mas as verdades não têm palavras. Verdades ou verdade? 
Não, nem pensem que vou falar em Deus: é um segredo só meu [...]  Se 
vocês pensam que vou recopiar o que estou escrevendo ou corrigir este 
texto, estão enganados. Vai é assim mesmo. Só que lerei para corrigir erros 
datilográficos. A propósito de uma pessoa de quem estou me lembrando 
agora e que usa uma pontuação completamente diferente da minha, digo 
que a pontuação é a respiração da frase. Acho que já disse uma vez. 
Escrevo à medida do meu fôlego. Estarei sendo hermética? Porque parece 
que em jornal se tem de ser terrivelmente explícito. Sou explícita? Pouco se 
me dá. Agora vou interromper para acender um cigarro. Talvez volte à 
máquina ou talvez pare por aqui mesmo.  Voltei [...] (LISPECTOR, 1999, p. 
341). 
 

 Na entrevista do Abecedário, Deleuze afirma que a atividade de escrever não 

se estabelece com dimensões de problemas pessoais de cada um, mas a “literatura 

e o ato de escrever têm a ver com a vida. A vida é algo mais que pessoal”.  

Assim, escrever é mostrar a vida, o mundo, é o exercer de um devir, um ato 

de afecção:  

 

Acho que escrever é um devir alguma coisa. Mas também não se escreve 
pelo simples ato de escrever. Acho que se escreve porque algo na vida 
passa em nós. Qualquer coisa. Escreve-se para a vida. É isso. Nós nos 
tornamos alguma coisa. Escrever é devir. É devir o que bem entende... 
(PARTNER, 1988). 

 

 Clarice desempenhou esse devir, transformou-se até mesmo em sua 

perspectiva de aceitação do próprio texto da crônica. Acompanhamos um processo 

de certa gradação, proferindo o ato de escrever como uma maldição, uma salvação 

e logo em seguida reconhecendo-se como amor; sendo amada. 

Revela-se, nesse movimento, a sua velocidade na intensidade da proposta de 

uma “escrita da tentativa”, da “experiência”, do laboratorial e sua alteridade em 
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direção à vida, mas como um estrato “capaz de servir de substrato a outro” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 94).  

Delineia-se em seus “textos jornalísticos”, a “confabulação” da autopoiese 

cotidiana concretizada em sua “máquina abstrata de rostidade”. Porém, não 

realizada a partir do particular, do pessoal, mas direcionada à expectativa de uma 

multiplicidade da vida e da escrita entoados numa cantiga de “ritornelo” da diferença 

pela repetição.  

 

Adeus, vou-me embora! 
 
Sou uma colunista feliz. Escrevi nove livros que fizeram muitas pessoas me 
amar de longe. Mas ser cronista tem um mistério que não entendo: é que os 
cronistas, pelo menos os do Rio, são muito amados. E escrever a espécie 
de crônica aos sábados tem me trazido mais amor ainda. Sinto-me tão perto 
de quem me lê. E feliz por escrever para os jornais que me infundem 
respeito.  
 
Clarice Lispector 
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