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Resumo: A partir da noção de hecceidade proposta por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1997) 

propomos entender aqui que a poética é um entre-lugar, um acontecimento que escapa a si 

mesmo, não sendo fixado em um tempo único por um sentido transcendente inscrito 

verbalmente nem mesmo no ato de interpretação subjetivo. A hecceidade ocorre antes e 

posteriormente a sua performance, sendo assim um devir-imperceptível, como a experiência 

sensível de um corpo. Dessa maneira a poética seria um movimento aberrante, que segundo 

David Lapoujade (2015), é aquele que foge indefinidamente a captura da racionalidade, são 

movimentos indomáveis, porém compreensíveis afetivamente. Algumas poesias das escritoras 

Emily Dickinson e Alejandra Pizarnik serão lidas aqui através desse prisma, colocando o 

lirismo como conceito não de subjetividade da transcendência de um Eu, mas como a potência 

múltipla de uma multidão impetuosa sem rosto.  
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1. O lirismo com um nós do agora 

 

A word is dead 

When it is said, 

Some say. 

I say it just  

Begins to life 

That day.  

(DICKINSON, 2008, p.302). 

 

 

A poesia sempre foi associada a um conceito e enunciação conectado a um eu 

metafisico, abstrato, o chamado eu lírico. Tal entidade teria uma função discursiva na poesia: 

a de ligar o leitor a um sentido puro, originário ao qual palavras presentes no poema 

remeteriam. 
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Essa forma de interpretação, na leitura de Friedrich Nietzsche (2007), seria derivada do 

período clássico, mais precisamente na relação de dualidade entre a percepção estética 

apolínea vinculada à uma possibilidade de se aceder às formas perfeitas advindas das 

divindades através do sonho, que se configuraria como uma rememoração da realidade pura 

pré-existencial, uma arché de toda composição estética.  

Porém, para Nietzsche, no decorrer da história, teríamos esquecido de uma outra forma 

de percepção artística, oriunda de Dionísio, onde a criação estética seria uma forma de 

embriaguez e de entorpecimento, não pela elevação do indivíduo à uma esfera pura e divina, 

mas a se relacionar com a natureza, o corpo e às diversas manifestações de formas impuras 

que cercam o ser na imanência. 

Na leitura de Nietzsche (2007), a visão apolínea teria a tarefa de pensar a plasticidade 

do mundo, a beleza ou a noção de belo que seria um fenômeno que nos lembraria de que a 

vida é sempre muita mais do que aquilo que vemos, as formas nunca são somente formas em 

si, elas remeteriam a outras formas que antecedem aquelas que vemos. 

 Todos temos acesso a sensibilidade artística, pois se para se compreender a 

plasticidade é necessário sonhar, todo aquele que sonha partilha da sensibilidade artística: 

“Nós desfrutamos de uma compreensão imediata da figuração, todas as formas nos falam, não 

há nada que seja indiferente e inútil”. (NIETZSCHE, 2007, p. 25). 

Porém a percepção plástica do mundo colocando o sonho como um dispositivo de 

ascensão a sensibilidade não é suficiente, segundo Nietzsche, para se pensar a composição 

artística. Essa noção da arte como figuração ordenada de rememoração programada da arché 

limita o senso estético fazendo com que o artista e aquele que aprecia a arte tenham a 

pretensão ou a ousadia de reproduzir através de formas estanques as sensações dos indivíduos, 

ou seja, é como se ao mesmo tempo que a plasticidade apolínea permitisse conceber o senso 

estético como parte da vida ela dissociasse o caráter vivido da arte, para ser acessível a todos 

ele deve ser imutável, ordenado e metafisico. 

A transgressão de Nietzsche dessa concepção de plasticidade acontece quando ele 

operacionaliza a ideia dionisíaca de ritmo, se Apolo o deus da beleza e da plasticidade 

concede aos seres à possibilidade de conhecer o belo através do sonho, Dionísio oferece aos 

seres a condição de sentir a arte através da música.  
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Escutar todas as formas não significa abstrair da imanência o belo, mas partilhar sua 

experiência no agora. Por esse detalhe é que Dionísio é o deus da música e do ritmo, formas 

de composição artística que variam a percepção daquele que sente, uma música nunca é 

executada da mesma maneira duas vezes, e um ritmo varia, mesmo que presente em um 

poema, pela leitura e entonação daquele que o coloca em ação. 

A tentativa de retirar o vivido da arte na estética apolínea encontra seu confronto na 

composição musical dionisíaca: 

 

A música de Apolo era arquitetura dórica em sons, mas apenas em sons 

insinuados, como os que são próprios da cítara. Mantinha-se cautelosamente 

à distância aquele preciso elemento que, não sendo apolíneo, constitui o 

caráter da música dionisíaca e, portanto, da música em geral: a comovedora 

violência do som, a torrente unitária da melodia e o mundo absolutamente 

incomparável da harmonia. No ditirambo dionisíaco o homem é incitado à 

máxima intensificação de todas as suas capacidades simbólicas; algo jamais 

experimentado empenha-se em exteriorizar-se, a destruição do véu de Maia, 

o ser enquanto gênio da espécie, sim, da natureza. (...) um novo mundo de 

símbolos se faz necessário, todo simbolismo corporal, não apenas o 

simbolismo dos lábios, dos semblantes, das palavras, mas o conjunto inteiro, 

todos os gestos bailantes dos movimentos rítmicos. (NIETZSCHE, 2007, 

p.32). 

 

Não obstante, Dionísio é considerado o deus do teatro, tendo em vista o caráter 

intrinsicamente mutável e impossível de reprodução exata de uma peça duas ou mais vezes.  

A arte dionisíaca é então um conjunto de vetores, a palavra não basta, a música não 

basta, há uma relação imanente entre tudo aquilo que ocorre no instante da enunciação, na 

composição de uma obra, no gesto. 

Para Nietzsche existiria um diálogo entre a ausência de vontade apolínea na expressão 

artística que busca suspender a vida para uma beleza pura e a vontade desmedida dionisíaca 

que pretende a arte como uma experiência radicalmente sensorial, há uma transfiguração do 

artista em arte, da vida em arte, da arte em vida, nem ausência absoluta de vida nem vida em 

demasia, apenas um fluxo de imagens que se contempla sem cessar:  

 

Somente na medida em que o gênio, no ato da procriação artística se funde 

com o artista primordial do mundo, é eu ele sabe algo a respeito da perene 

essência da arte; pois naquele estado assemelha-se, miraculosamente, à 

estranha imagem do conto de fadas, que é capaz de revirar os olhos e 
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comtemplar-se a si mesma; agora ele é ao mesmo tempo sujeito e objeto, ao 

mesmo tempo poeta, ator e espectador. (NIETZSCHE, 2007, p.45). 

 

Temos então a noção de que o artista desfaz sua subjetividade em um diálogo não 

apenas com sua obra, mas com o mundo de outras obras que o cercam. A noção de 

consciência ou domínio sobre a composição artística cai por terra nessa perspectiva, nem 

rememoração, nem criação para satisfazer um desejo egóico, a arte seria um gesto de pura 

imanência e partilha de algo imperceptível e indomável. 

Desta feita, Nietzsche aborda que apenas através do lirismo entoado como música 

pelos coros dionisíacos (satíricos) é que a enunciação artística consegue unir de forma potente 

vida e arte, há uma percepção corpórea e sensível na entoação de cantos, destitui-se a 

formalidade extrema e pura de Apolo e se concebe com prudência à embriaguez de Dionísio: 

 

O consolo metafísico – com que, como já indiquei aqui, toda a verdadeira 

tragédia nos deixa – de que a vida, no fundo das coisas, apesar de toda a 

mudança das aparências fenomenais, é indestrutivelmente poderosa e cheia 

de alegria, esse consolo aparece com nitidez corpórea como coro satírico, 

como coro dos seres naturais, que vivem, por assim dizer, indestrutíveis, por 

trás de toda a civilização, e que, a despeito da mudança de todas as gerações 

e das vicissitudes da história dos povos, permanecem perenemente os 

mesmos. (NIETZSCHE, 2007, p.52). 

 

Nessa percepção de lirismo como uma forma de entoação musical da arte (não apenas 

sonora, mas corporal/visual) consiste a função básica de que o eu lírico não pode ser 

representado por um único sujeito, seja ele materializado ou metafísico e tampouco por uma 

ausência subjetiva que seria aquela que remete e rememora a formas e figuras puras de um 

outro mundo perfeito e divino.  

O que persiste é um devir de que o lirismo e a expressão artística são sempre gestos de 

relação das coisas que compõem a vida e o momento/instante em que ela se faz sensível. 

A composição artística pode ser lida nesse contexto como um agenciamento das forças 

vitais, uma organização sensível daquilo que se mostra e se sente, produzindo outra coisa, 

outra percepção, para além do agora. 

A arte não seria um processo de subjetividade radical ou a estratificação de um sujeito 

no tempo, seria a dissolução da subjetividade e a dispersão dos tempos no agora da obra. O eu 
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lírico não é a rememoração de um sujeito acessível transcendentalmente, mas a multiplicidade 

de forças vitais que compõem uma poética.  

Pensamos aqui com a noção de hecceidade, uma forma de subjetivação que leva em 

conta tudo aquilo que é possível, nunca estanque, um plano que não pode ser reduzido a um 

eu ou a uma consciência: “Um grau, uma intensidade é um indivíduo, hecceidade, que se 

compõe com outros graus, outras intensidades para formar um outro indivíduo”. (DELEUZE, 

GAUATTARI, 1997, p.32).  

A subjetividade ou a identidade não são tarefas da arte, nem da linguagem poética, 

muito menos da vida. Arte e vida são devires incapturáveis em uma forma única de expressão, 

ou seja, não recriam ou reafirmam o que está posto ou dado como verdadeiro, belo ou correto, 

mas sim criam novas possibilidades de coexistência das coisas no mundo sensível: 

 

Em suma, entre as formas substanciais e os sujeitos determinados, entre os 

dois, não há somente todo um exercício de transportes locais demoníacos, 

mas um jogo natural de hecceidades, graus, intensidades, acontecimentos, 

acidentes, que compõem individuações, inteiramente diferentes daquelas dos 

sujeitos bem formados que as recebem. (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p. 

32). 

 

Essa concepção de indivíduos bem formados seria aquela visão cartesiana de 

consciência, pautada na razão como fundadora transcendente da identidade, norteando o 

sujeito para sua verdade incontestável enquanto autônoma do mundo.  

Rompendo com o cartesianismo Deleuze e Guattari (1997) propõe pensar não em 

termos de subjetividade ou identidade, mas em possibilidades de subjetivação que não estão 

vinculadas às noções de consciência da psicologia moderna ou da razão transcendente que se 

propaga no Ocidente desde o platonismo, pois na leitura subsequente a Nietzsche o 

platonismo passa a ser lido como uma extensão da noção apolínea. 

Assim também há uma inversão da concepção de linguagem, que não mais antecede o 

homem nem mesmo se instrumentaliza por ele. A linguagem começa a ser vista como um 

elemento do conjunto que cria individuações. 

A linguagem é sempre uma forma de criação e de possibilidades de subjetivação, 

porém sempre em movimento, nunca estratificada em uma consciência ou um sentido 

originário.  
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Tal qual a visão dionisíaca de música, a linguagem passa a ser pensada em conjunto, em 

vetores e intensidades, algo que mobiliza forças para além daquilo que aparece. 

 

2. Emily Dickinson e a lírica do ser-com 

 

A poetisa Norte-americana Emily Dickinson (1830-1886) viveu boa parte de sua vida 

em reclusão total, seus poemas só foram publicados após sua morte e devido a sua produção 

aleatória não se sabe quais foram escritos antes, depois ou se a autora tinha alguma 

organização a parte que se perdeu em meio a seus pertences.  

Nada sobre a vida de Emily Dickinson é certo, como afirma José Lira3, tradutor mais 

compulsivo dos versos da poetisa no Brasil, apenas a certeza de que a tentativa de se 

padronizar sua escrita e sua produção é algo incoerente e ineficaz, pois essa aleatoriedade, 

gramatical e de armazenamento é o que se tem de mais próximo a vida da autora. 

Não obstante, a impossibilidade de classificação temporal da produção de Emily 

Dickinson há ainda a impossibilidade de vinculação temática dos versos, temas perpassam e 

se repetem mas nunca com o mesmo “tom”, inconsistente e incapturável pelas tentativas de 

classificação e organização a obra de Emily Dickinson demonstra uma forma de escrita 

desvinculada da consciência da produção fabril, racional e mercantil da modernidade, ela 

apenas escrevia e isso bastava, sem objetivos definidos, escrever para morrer, para ter direito 

a vida, como diria Maurice Blanchot4, escrita como possibilidade de vida. 

Em Emily Dickinson percebemos em sua impossibilidade de vinculação subjetiva a 

escrita aquilo que Nietzsche (2007) trazia como a problemática de uma visão apolínea de arte. 

Conceber a obra de arte como produção de um gênio que seria capaz de se conectar a uma 

ordem superior, dotado de grande sensibilidade ele rememora através da criação a perfeição 

                                                           
3 “Há toda uma mitologia em torno dessa misteriosa ermitã, que teve início quando ela ainda estava viva e foi 

depois alimentada por uma típica indústria midiática de consumo cultural (...) ao contrário do que apregoam 

alguns desses “mitólogos” que fizeram dela um objeto vendável, não é crucial saber que inspirou ou que fato 

motivou todos seus poemas”. (LIRA, 2008, p.21). 
4 Como o autor propõe em um de seus escritos: “A morte trabalha conosco no mundo: poder que humaniza a 

natureza, que eleva à existência o ser, ela está em nós, como nossa parte mais humana; ela é morte apenas no 

mundo, o homem só a conhece porque ele é a morte por vir. Mas morrer é quebrar o mundo: é perder o homem, 

aniquilar o ser; portanto, é também perder a morte, perder o que nela e para mim fazia dela morte. Enquanto 

vivo, sou um homem mortal, mas, quando morro, cessando de ser um homem, cesso também de ser mortal, não 

sou mais capaz de morrer, e a morte que se anuncia me causa horror, porque a vejo tal como é: não mais morte, 

mas a impossibilidade de morrer”. (BLANCHOT, 1997, p. 324). 
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do mundo metafisico, o sonho seria a forma de Apolo oferecer o dom da individuação 

artística a um sujeito, para que ele consiga tornar o dia mais claro, pois o real, nessa 

perspectiva, é a noite eterna e o obscurecimento do belo. 

O artista na percepção apolínea é aquele que por dádiva se desvincula desse real, 

ascende às formas divinas e reproduz o belo dos deuses. Ele é um instrumento da vontade 

divina, se sua obra é apenas cópia, ela é a reprodução que apenas ele pode conceber, com a 

concessão dos deuses. 

Dessa maneira a arte seria apartada da vida, a criação artística seria algo maior que a 

vida e aquele que concebe a obra.  

Emily Dickinson estaria mais próxima aquilo que Nietzsche entende como a noção 

dionisíaca de arte, onde o artista não ascende a um plano superior e apenas desvela na 

realidade algo que é mais real, mais luminoso e por isso mais belo (tal qual Apolo), ao 

contrário, seria a imersão na realidade impura, na obscuridade, na confusão entre as coisas, no 

caos e não na ordem, assim o a obra de arte seria algo que faz parte da vida, deste mundo, 

porém antecipa e ultrapassa o artista que não mais estaria acima ou embaixo da obra, mas ao 

seu lado. 

Como apontamos antes, a vida de Emily Dickinson é um mistério, muitos críticos 

utilizam seus escritos para organizar sua vida, há uma dupla dependência no caso de Emily 

Dickinson obra e poetisa se confundem. Sua obra não rememora um estado puro e originário 

da linguagem ou da beleza da composição poética, ela, antes de tudo, é sua própria vida 

possível. Atentamos que ela também não é a subjetividade fantasmagórica da poetisa, uma 

lírica testemunhal que torna estática uma subjetividade estática no tempo, ao contrário, a obra 

de Emily Dickinson é o que permite a não captura pela linguagem de sua vida. 

O que se revela na obra/vida de Emily Dickinson é essa possibilidade de ser-com a 

arte, no caso ser com a escrita da poesia. Ao tornar a escrita um devir algo que acontece junto 

com a imanência/vivido o lirismo entra em consonância com o que Nietzsche dizia ser a 

propriedade dionisíaca da arte: a de mergulhar no mundo e sentir-se presente no instante 

sensível, mas com a prudência de não se confundir com as coisas, de manter a diferenciação 

relacional, a escrita é parte da vida tanto quanto outras coisas, por isso ela só pode ser 

múltipla e inconstante, pois não se sustenta por si só e por aquele que a escreve, cria, ela 

pertence antes ao mundo. 



ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.330-346 

337 

Da visão apolínea Nietzsche nos demonstra a necessidade da ausência do sujeito, mas 

não é a ausência para se constatar que a criação é sempre uma réplica do belo de outro mundo, 

a ausência é antes de mais nada a constatação de que nesse mundo nada possui uma 

identidade fixa ou uma consistência imutável, nada rememora uma arché primordial, a única 

coisa que permanece: é a possibilidade de relação e movimento entre imagens.  

O devir que permanece, isso que não se pode abarcar com a linguagem, é a imagem 

que vemos na poesia de Emily Dickinson: 

 

To be alive – is Power – 

Existence – in itself – 

Without a further function –  

Omnipotence – Enough –  

 

To be alive – and Will! 

‘Tis able as a God –  

The Maker – of Ourselves – be what – 

Such being Finitude! (DICKINSON, 2008, p.142). 

 

A poetisa utiliza-se da ideia de vida para associar a existência com as possibilidades de 

ser, o que existe junto com a vida é a vontade diria Nietzsche5, para  o poema de Dickinson é 

a noção de que não é necessário (contingente) estar vivo, como uma causalidade 

divina/metafísica ou uma determinação natural (enquanto concepção meramente biológica) 

mas sim um movimento de criação constante sem objetivo definido, a ideia de finitude é 

apenas uma parte desse processo de transformação continuo, a morte não determina a 

impossibilidade de sermos, mas  a possibilidade de não sermos mais aquilo que somos: “O 

escritor é então aquele que escreve para morrer e é aquele que recebe o seu poder de escrever 

de uma relação antecipada com a morte”. (BLANCHOT, 1987, p. 90). 

Portanto a escrita e o lirismo presente nesse poema são aqueles vinculados a uma 

noção de hecceidade, de múltiplas entradas e saídas, de várias subjetivações, não apenas 

                                                           
5 A vontade aparece como aquilo que subjetiva e dessubjetiva a escrita, tornando o lirismo um gesto ambíguo 

que não se resolve nem só pela subjetividade nem só pela escrita, há uma coexistência entre ambos: “Por isso na, 

na canção e na disposição líricas andam em maravilhosa e desordenada mistura o querer (o interesse pessoal nos 

fins) e a pura contemplação da ambiência oferecida: relações entre ambos são procuradas e imaginadas; a 

disposição subjetiva, a afecção da vontade, comunicam à ambiência contemplada suas cores em reflexo e vice-

versa: a canção autêntica é a expressão de todo esse estado da alma tão mesclado e dividido”. (NIETZSCHE, 

2007, p.43-44). 
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aquele vinculada a uma assinatura, pois Emily Dickinson também reflete sobre sua vida como 

um movimento em devir, nunca capturável, nem mesmo após a sua morte. 

A hecceidade é uma individuação que não possui substância, que não produz 

identidade ou fixa/estabelece um estado que perdura através das temporalidades, ela é sempre 

um número ilimitado de combinações relacionais que não pode ser previsto, determinado e 

enredado, foge, escapa a tudo que lhe tenta impor seus limites, ela é a relação inconstante e 

potente de ser afetado ou afetar. Pensamos aqui a letra, a palavra, a escrita como um corpo 

possível: 

 

Um corpo não se define pela forma que o determina, nem como uma 

substância ou sujeito determinados, nem pelos órgãos que possui ou pelas 

funções que exerce. No plano de consistência, um corpo se define somente 

por uma longitude e uma latitude: isto é, pelo conjunto dos elementos 

materiais que lhe pertencem sob tais relações de movimento e de repouso, de 

velocidade e de lentidão (longitude); pelo conjunto dos afectos intensivos de 

que ele é capaz sob tal poder ou grau de potência (latitude). Somente afectos 

e movimentos locais, velocidades diferenciais. (DELEUZE, GUATTARI, 

1997, p.40). 

 

Assim a individuação, é sempre algo relacional, simultâneo, de alteridade com a 

linguagem, com o mundo e com a vida. Poesia é também uma forma de se diferir do mundo, 

diferir de si mesmo, mobilizar outras forças e vetores, articular outras intensidades para criar 

novas possibilidades. 

 Há uma intuição em Dickinson, de que a poética se encontra nesse plano sensível com 

a vida e por isso não falamos mais em Dickinson apenas como a autora ou uma assinatura, 

mas como alguém que fala conosco e com outras vozes na poesia vinculada a seu nome. 

O poeta então, pensando com Dickinson e Nietzsche, deve se ausentar da autoridade da 

poesia que escreve, não em nome dos deuses, da verdade, do belo ou do bem, mas em nome 

da vida. Porém ele também não deve usar a poesia como forma de obtenção de prazer ou 

embriaguez desmedida do corpo, mas como um gesto de partilha com outras vozes, com o 

mundo: 

 

There is a solitude of space 

A solitude of sea 

A solitude of death – but these 

Society shall be 
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Compared with that profounder site 

That polar privacy 

A soul admitted to itself –  

Finite infinity. (DICKINSON, 2008, p.190). 

 

 A morte, como tema que perpassa a obra de Dickinson também aparece como 

movimento, finitude infinita, vida que mesmo depois de desaparecer continua em devir. A 

solidão outro tema recorrente na obra da poetisa ganha esse aspecto de comunhão, toda forma 

de solidão é antes de tudo uma forma da reunião de uma multidão, se como queria a estética 

apolínea a arte é uma forma de ligação com o divino e o artista é aquele que obtém esse 

contato direto, aqui a ligação se dá desde o início da existência sensível, pois tudo é 

relacional, a solidão não é o isolamento do mundo mas a possibilidade de tornar a experiência 

perceptível, como decorrido anteriormente no texto não é o caso de se confundir com o 

mundo ou com as coisas, nem mesmo com a escrita, é o caso de se aliar a outros vetores da 

percepção sensível. 

 A experiência da solidão é também partilhada, assim como a morte, o estar no espaço 

e a imensidão do mar, essas imagens que a poesia cria são para demonstrar que a existência 

individual está sempre em relação com imensidões agenciadas pela vida, intensidades como o 

mar e a morte, porém que não limitam a vida, mas nos fazem perceber, não racionalmente, 

que coexistimos com forças que não a nossa razão. 

 A poesia nada mais é do que uma intensidade, uma linha de força em meio a tantas 

outras que potencializam a vida, afetam e são afetadas continuamente por todos os lados, 

assim como uma voz em um coro dionisíaco ela tem seu próprio tom, mas ao mesmo tempo o 

tom do coro como uma multidão. Série de diferenças e vetores de vontades como a ondas que 

formam uma praia ou uma maré em lua cheia. 

 Percepção das diferenças, dispersão da subjetividade, mergulho na imanência e no 

fluir do devir que é a vida: 

 

A sepal, petal, and a thorn 

Upon a commom summer’s morn – 

A flask of a Dew – a Bee or two –  

A Breeze – a caper in the trees –  

And I’m a Rose! (DICKINSON, 2008, p.302). 
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Percebemos que a alegoria lançada pela poesia é do movimento e da percepção das 

coisas acontecendo no mundo, tudo faz parte da lírica, como em um quadro expressionista6 há 

a dissolução do destaque a um objeto e a uma perspectiva única, tudo é o centro e ao mesmo 

tempo nada é o ponto de sustentação. Dessa forma apenas se pode existir a imagem na relação 

com aquilo que a compõem, assim como o poema só pode ser com aquilo que ele não é, e a 

rosa só pode ser ela mesma pois ela não é aquilo que percebe. 

O que ocorre é a hecceidade, essas possibilidades infinitas e virtuais de diferenciação 

que nos permitem perceber os vetores de força de repouso e aceleração das coisas no mundo. 

A poesia só pode ser uma fala comunitária, uma “fala com”, partilhada, múltipla, de 

um devir-coro, relacionando eternamente a palavra com os seus instantes no mundo, sempre 

diferente, sempre incapturável, inconstante e agenciando as intensidades da vida sensível. 

 

3. Alejandra Pizarnik e a lírica do por vir 

 

A poetisa argentina Alejandra Pizarnik (1936-1972) teve uma relação visceral com a 

escrita, em meio a tentativas de suicídio e depressão profundas, escrevia, tornava a escrita 

uma forma de exorcismo pessoal, de profanação de si, escrevia para esquecer da subjetividade 

e lembrar da vida. 

A concepção de linguagem vinculada a um descentramento da subjetividade lírica 

começa cedo na carreira de Pizarnik, principalmente sob influência do surrealismo em sua 

criação estética. Se ela não é uma poeta surrealista como Olga Orozco7, é inegável a que as 

concepções desse movimento intensificaram sua intuição sobre a criação artística. 

                                                           
6 A paisagem ocupa um papel fundamental na arte expressionista. Para essa forma de composição o espaço ao 

redor do sujeito não é distinguível do espaço interior, ambos são parte de um mesmo organismo vivo que 

expressa uma sensação de forma violenta que rompe as esferas e trespassa os campos delimitados pela 

consciência, há um conjunto orgânico na composição: “ sendo que o expressionismo é pura projeção, não há 

nada se subjetivismo na projeção expressionista, que se dá no contato sujeito/objeto e que, pelo contato violento, 

viscoso, opaco, anula esta oposição”. (PACHECO, 2013, p.129).  
7 Olga Orozco (1920-1999), foi a principal poeta surrealista de sua geração na produção poética argentina. 

Mesclando, como os românticos, vida e obra. Teve forte influência nas primeiras composições de Alejandra 

Pizarnik, porém, essa viria mais tarde a transgredir a linguagem herdada de Orozco, que após o suicídio de 

Pizarnik passa a rever sua poética, principalmente o conceito de subjetividade, que para ela era a força da 

expressão na poesia, o que é rasurado por Pizarnik: “Ahora bien, los discípulos suelen ayudar a madurar a los 

maestros. El ir y venir de las lecturas, las reescrituras que de un modo casi compulsivo van dando nuevas 

vueltas de tuerca a las obsesiones mutuas, son negociaciones generacionales que hacen del arte una tarea 

compartida con el único fin de transgredir. Mientras el otro reino orozquiano es transgredido por Pizarnik 

cuando, señalando que debajo de la nominación no hay más que nominación, disuelve el sustrato metafísico, 
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Essa influência teria começado quando Pizarnik começa seus estudos na Faculdade de 

Filosofia e Letras de Buenos Aires, onde teve contato com o pintor surrealista Juan Batlle 

Planas. Nesse contexto, Pizarnik percebe o surrealismo não como uma escola a ser seguida, 

mas como a forma de conhecer uma nova perspectiva de escrita e leitura: “Más que um 

método de escritura, el surrealismo fue um gran sistema de lecturas, que puso em uma 

perspectiva de uso imediato um gran tesouro cultural”. (AIRA, 1998, p.20). 

Essas leituras se intensificam quando Pizarnik, de 1960 à 1964 passa uma estadia em 

Paris, trabalhando como tradutora, nesse período ela busca uma estética diferente daquela 

empregada pelos seus conterrâneos: “La maioria de sus lecturas em esos años de busca (y no 

vario después) fueron francesas, o passadas por el francês. De Baudelaire y Nerval em 

adellante, seguia el canon estabelecido por Brenton em La Antologia del Humor Negro”. 

(AIRA, 1998, p.28). 

A concepção surrealista de linguagem é antes de mais nada uma concepção aberta, a 

linguagem não é um instrumento de comunicação, mas uma forma de figurar a vida e de 

relacionar uma coisa, a linguagem, com outras coisas, objetos, pessoas, seres, e o mundo. 

A linguagem é vista não como um instrumento de ação sobre o mundo, impondo-lhe à 

tirania da razão, ela é concebida como uma forma de interação e relação com a vida, uma 

forma de experiência sensível: 

 

O racionalismo absoluto que continua em moda não permite considerar 

senão fatos dependendo estreitamente de nossa experiência. Os fins lógicos, 

ao contrário, nos escapam. Inútil acrescentar que à própria experiência foram 

impostos limites. Ela circula num gradeado de onde é cada vez mais difícil 

faze-la sair. Ela se apoia, também ela, na utilidade imediata, e é guardada 

pelo bom senso. (BRETON, 2017, p.04). 

 

André Breton evoca o uso desvinculado da objetificação da linguagem, dela ser 

percebida como fim em si mesma. A crença supersticiosa é a crença naquilo que não é visível, 

palpável, material e comprovado pela razão. Breton surge com a imagem da linguagem que 

escapa aos domínios da consciência e do bom senso da civilização burguesa. 

                                                                                                                                                                                     
Orozco recogerá ese guante para transgredir lo que, con la muerte de la discípula, queda firmado y confirmado 

como un drama de inadecuación”. (KAMENSZAIN, 2012, p.14). 
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É o trabalho que André Breton desenvolve, a escritura é algo que vem ao olhar das 

personagens e do escritor como se tudo fizesse parte de um mesmo plano anterior e posterior 

a escrita, que se manifesta como esse entre-lugar (intermezzo), onde tudo são apenas 

possibilidades e multiplicidades. Eles articulam a linguagem escrita com aquilo que 

experimentam na vida sensível. 

Essa concepção de linguagem aparece em Pizarnik como a dissolução da 

subjetivação que está dada, abrindo as possibilidades de ser outro, outros, no movimento da 

criação poética. 

A lírica passa a ser vista assim como a possibilidade de hecceidade, abertura plena 

dos campos de sensibilidade, negando o domínio formal da racionalidade sobre a palavra e o 

sentido.  

A palavra poética então se insere nesse campo do indecidível (aporético) que sempre 

a permite escapar à captura, assim como a vida ela se torna também um devir. Podemos 

perceber isso na poesia de Pizarnik na forma imagética de construção dos poemas, criando 

quase que pinturas e sempre na negação da linguagem como aquilo que fala claramente sobre 

algo ou que representa algo no mundo, ela coloca a palavra como um por vir, algo que sempre 

está ou atrasado ou adiantado, mas nunca se faz plenamente no agora: 

 

por un minuto de vida breve 

única de ojos abiertos 

por un minuto de ver  

en el cerebro flores pequeñas 

danzando como palabras en la boca de un mudo   

(PIZARNIK, 2002, p.85). 

 

A todo momento a imagem nunca se faz, esse minuto, esse olhar que traria a 

contemplação não ocorre, assim como as palavras na boca de um mudo, porém sempre há 

possibilidade do acontecimento. 

Como neste trabalho já tínhamos proposto sobre à poesia de Emily Dickinson, em 

consonância com a lírica de Alejandra Pizarnik, a poesia é sempre uma relação de 

diferenciação infinita das coisas, ela leva em conta todas as forças que agem sobre a palavra e 

a imagem que ela cria, mesmo cerebral como queria/quer o verso de Pizarnik. Existe sempre 

algo que já foi ou ainda não ocorreu, seria o caso de dizer que o tempo da poesia é sempre 
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intempestivo ou extemporâneo, que nunca ocorre no tempo certo, pois a todo instante escapa, 

ao menos a consciência do eu e ao domínio de uma concepção de linguagem poética estanque. 

   

  ella se desnuda en el paraíso 

  de su memoria 

  ella desconoce el feroz destino 

  de sus visiones  

  ella tiene miedo de no saber nombrar 

  lo que no existe. (PIZARNIK, 2002, p.86). 

 

Percebemos que no poema há uma negação da memória, uma afirmação do 

descontrole sobre a vida e o que acontece na experiência, pois não conhecer o destino que se 

apresenta de forma feroz é algo intolerável a uma subjetividade racional, civilizada. 

Ter medo de dar nome aquilo que não se conhece, mas afinal o que se conhece? Aquilo que 

tem nome é realmente algo conhecido? 

A criação poética é sempre esse conhecer em outro tempo, a palavra ocorre no agora, 

mas em qual agora ela é experienciável? 

É sempre um conhecer que cria outras possibilidades, engendra outras experiências, 

por isso desprendido de memória, visto que ela está sempre se fazendo, de nomeação das 

coisas, nomear é sempre criar diferença:  

 

A consolidação não se contenta em vir depois; ela é criadora. É que o 

começo não começa senão entre dois, intermezzo. A consistência é 

precisamente a consolidação, o ato que produz o consolidado, tanto o de 

sucessão quanto o de coexistência, com os três fatores: intercalações, 

intervalos e superposições-articulações. (DELEUZE, GUATTARI, 1997, 

p.148). 

 

Assim a concepção de linguagem e de lírica não é da subjetividade racional, 

centrada, de uma existência cognoscível. A concepção é justamente de uma linguagem que 

cria diferença, relaciona as coisas, move forças invisíveis presentes no poema, que são 

justamente aquelas que estão e são mobilizadas fora dele, no instante em que ele é colocada 

em movimento. Como aquilo que não se sabe se irá ou não acontecer, pois quando acontecer 

já não será o esperado, mas o ocorrido, será diferença: “Memoria iluminada, galería donde 
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vaga la sombra de lo que espero.  No es verdad que vendrá. No es verdad que no vendrá”. 

(PIZARNIK, 2002, p.87). 

Notamos que o lirismo de Pizarnik está relacionado com essa colocação da 

linguagem como descentramento do tempo, do sujeito, da verdade e de uma espécie de 

duração linear. Tempo e sujeito não são projeções retas na realidade sensível, são variáveis 

instáveis, pois dependem da disposição das intensidades que agenciam um instante, no caso o 

instante em que a palavra se faz viva. 

Se o surrealismo proposto por André Breton buscava dissociar a criação artística de 

suas amarras racionalistas e colocar a dimensão onírica como parte inevitável de toda 

percepção sobre as realidades, podemos pensar que Alejandra Pizarnik coloca a composição 

poética como uma abertura para os reais possíveis. Sua poesia não é sobre como ler ou pensar 

o real a partir do sonho, mas pensar o sonho e o real como multiplicidades que nunca cessam 

de criar possibilidades de si mesmos, agenciam a si como devires. 

 

4. Conclusão, ou: o que se passou?  

 

Nunca podemos entender de maneira racional os movimentos que o plano sensível 

agencia em torno de uma vida. A arte, a poesia são maneiras de se trabalhar com algo que 

nunca está acabado, ou que quando está finalizado já não pode ser abarcado pela relação com 

a técnica que a criou. Em outras palavras: há sempre algo que escapa e que não pode ser 

capturado de forma total pela racionalidade e representado ou autorizado por uma 

subjetividade, pois a subjetividade é também um dos elementos que estão sempre em 

movimento, ela é agenciada e não agenciadora. 

O que ocorre é sempre uma pergunta sobre “o que se passou?” ou “o que 

aconteceu?”, pois nunca temos a clareza do mundo, justamente por ele ser agenciado por 

forças intensivas que não são apenas as visíveis, como a palavra, mas também por potências 

invisíveis, que só se fazem perceber após e sempre ultrapassam a si mesmas, são vetores de 

planos sensíveis, que nem sempre são materiais. 

Por esse motivo levam o nome de aberrantes, são sensibilidades que fogem à uma 

ordem, escapam incessantemente daqueles que pretendem apreendê-los. 
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São movimentos que não se sabe como aconteceram, apenas que aconteceram e que 

vão continuar ocorrendo de forma intempestiva, agenciando possibilidades inesperadas:  

 

É o encontro do insensível na sensibilidade, do imemorial na memória, do 

inimaginável na imaginação, do impensado no pensamento. A cada vez, são 

movimentos aberrantes que engendram esta ou aquela faculdade em função 

de signos que ela mesma encontra no mundo, pois uma faculdade só desperta 

ao se chocar contra a sua própria impotência. (LAPOUJADE, 2015, p.66). 

 

A poesia tem essa não-propriedade, essa impotência com relação ao mundo, ela 

jamais pode ser materializada em sua experiência sensível, por esse motivo cria novas 

possibilidades de se sentir. O vazio de fundo que é a palavra poética é sempre um vazio 

criador, se não há a memória da palavra ela cria por vir o instante de sua rememoração. Como 

é possível sentir isso que a palavra enuncia? Ora, o que se sente nunca é o que é enunciado 

mas aquilo que vem sem enunciação alguma. 

Nietzsche ao retirar do tempo a experiência do lirismo, recolocando a leitura 

dionisíaca em um movimento de metamorfose constante, relembrou que a arte nunca estava 

dissociada da vida, assim como nada é passível de ser isolado da imanência. O coro do 

ditirambo dionisíaco é como um fragmento que rememora o todo, mas não em sua 

representação etérea e onírica como na visão apolínea, mas sim na criação e na exaltação dos 

movimentos aberrantes que criam a todo o instante novas possibilidades de vida. 

É o que tentamos observar em Emily Dickinson e Alejandra Pizarnik, essa 

impotência da poesia, mas ao mesmo tempo essa vinculação da escrita e da arte como partes 

integrantes da vida, não se confundindo na obra, porém, agenciando ambas como criações e 

devires que se passaram e que estão sempre por vir. 
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