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RESUMO 

 

A presente tese consiste numa abordagem crítica acerca da produção literária da 

escritora carioca Ana Cristina Cesar. Tanto na poesia quanto na obra crítica, Ana 

Cristina Cesar evidenciou a questão do escrever como o principal dilema do seu projeto 

como escritora. Diante de tantos registros, seja em forma de poema, texto crítico ou 

carta, a questão do escrever é, no conjunto de sua obra, formulada a partir de uma 

interpenetração entre a literatura e a vida. Considerado o problema do escrever como 

parte de um projeto do ser escritora para Ana Cristina Cesar, afirmamos que o nosso 

interesse de pesquisa se pauta em analisar os modos como esse problema percorre sua 

escrita e torna-se uma questão metalinguística dentro da sua criação. Partimos da 

reflexão sobre o escrever em sua obra para levantar a questão principal da nossa 

proposta de trabalho com o seu texto: o que é, afinal, escrever para Ana Cristina Cesar e 

como isso se formula na produção dos papéis que exerce como poeta, crítica e 

professora? Entre os principais objetivos que norteiam esta pesquisa estão: promover 

um diálogo com os textos da autora, no qual se apresente o problema do escrever, 

através de uma reflexão sobre o percurso da sua atividade intelectual, para ela permeada 

por indagações quanto à escrita feminina e à produção marginal; e investigar os modos 

como essa reflexão se articula nas funções que ela desenvolve como poeta, crítica e 

professora e as relações que estabelece com a literatura da sua geração. Além disso, 

discutiremos a importância da sua obra dentro da literatura marginal, o que possibilita 

também uma avaliação dessa produção no âmbito da literatura brasileira.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ana Cristina Cesar, poesia, crítica, corpo, vida, devir 
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RÉSUMÉ 

 

La présente thèse est une approche critique de la production littéraire de l’écrivain 

carioca Ana Cristina Cesar. Aussi bien dans la poésie que dans son oeuvre critique, Ana 

Cristina Cesar a mis en évidence la question de l’écriture comme le principal dilème de 

son projet comme écrivain. En face d’autant de registres, soit en forme de poèmes, texte 

critique ou lettres, la question de l’écriture est, dans l’ensemble de son oeuvre, formulée 

à partir d’une interpénétration entre la littérature et la vie. Considérant le problème de 

l’écriture comme partie d’un projet de l’être écrivain pour Ana Cristina Cesar, nous 

affirmons que l’intérêt de notre recherche se dirige vers l’analyse des manières selon 

lesquelles ce problème parcourt son écriture et dévient une question métalinguistique 

dans sa création. Nous partons de la réflexion sur l’écriture dans son oeuvre pour 

relever la question principale de notre proposition de travail avec son texte: Qu’est-ce 

que c’est, après tout, écrire pour Ana Cristina Cesar et comment cela se formule-t-il 

dans la production des rôles qu’elle exerce en tant que poète, critique et professeur? 

Parmi les principaux objectifs qui guident cette recherche sont: promouvoir un dialogue 

avec les textes de l’auteur, où se présente le problème de l’écrire, à travers une réflexion 

sur le parcours de son activité intellectuelle, pour elle imprégné de questions sur 

l’écriture féminine et la production marginale; et enquêter les manières dont cette 

réflexion s’articule dans les fonctions qu’elle développe comme poète, critique et 

professeur et les rélations qu’elle établi avec la littérature de son époque. En outre, nous 

discuterons l’importance de son oeuvre dans la littérature marginale, ce qui possibilite 

aussi une évaluation de cette production dans la littérature brésilienne. 

 

MOTS-CLÉS: Ana Cristina Cesar, poésie, critique, corps, vie, devenir 
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INTRODUÇÃO 

 

  

 Na década de 1970, quando a produção da chamada poesia marginal ou geração 

do mimeógrafo despontou, não se sabia ao certo o que o “movimento” representava, 

mas sentia-se de antemão que, em meio ao conturbado momento político, era necessária 

uma corrente revitalizante no modo de experimentar arte. Se o projeto dessa produção 

poética era inovador ou ousado na época, onde o menor gesto de indignação era 

reprimido, o que vale apreciar nas suas formas de manifestação é o modo como seus 

autores se inscrevem nos dilemas e nas incertezas de uma cultura que, de alguma 

maneira, estava se refazendo. 

 A princípio, uma profusão de questões e dificuldades envolvia o trabalho dessa 

produção marginal. O termo marginal adquire, aqui, uma conotação peculiar, pois seus 

autores estavam à margem do sistema comercial da cultura, ou seja, circulavam à 

margem de um circuito mais abrangente de produção e divulgação da arte. Estavam 

abrindo seus caminhos nos interstícios que assomavam na tormenta de um tempo difícil.  

É possível avaliar o surgimento dessa produção marginal como algo bem sintomático 

desse período, porque afinal de contas a história que estava sendo retratada no País era 

algo que afetava os corpos e a imaginação, num caleidoscópio de ações, vivências, 

disputas. Muitos valores a defender. Muito direito à luta. Era unânime o sentimento de 

algo a fazer. 

A produção marginal manifesta-se dotada de elementos muito particulares – 

linguagem, expressão, produção e divulgação pouco convencionais. Imediatamente 

chamou a atenção da crítica e dos autores da literatura “nobre”. Começava então uma 

discussão em torno dos valores da arte, do fazer poesia. Buscava-se uma definição para 

o novo fenômeno poético. Tão logo a nova produção cultural adquiriu adeptos e 

inimigos, era alvo de críticas e aplausos desconcertantes. Mas, o que haveria de 

significar o surgimento da produção marginal? O que era, em essência, essa produção 

poética?  

Em “Nosso verso de pé quebrado”, artigo escrito por Cacaso e Heloisa Buarque 

de Hollanda, em 1974, podemos refletir sobre as principais questões do movimento da 

produção marginal e adentrarmos noutras, pertinentes, neste trabalho que se propõe 

debater com os escritos de uma das vozes mais representativas dessa poesia. Um dos 

pontos mais interessantes do artigo de Cacaso e Heloisa Buarque de Hollanda é o 
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diálogo que fazem entre a Universidade e o fora dela, enfocando os aspectos em que a 

produção marginal viabiliza uma discussão com a crítica acadêmica e repensa valores 

literários até então considerados “puristas”. A marginalidade até consegue furar o 

bloqueio vigente do mercado editorial, mas a tentativa de resistir pode ser concebida 

como “muito mais uma busca de reconhecimento e identidade, maneira precária de 

dizer que estamos vivos, do que um acontecimento ‘literário.’” (CACASO; 

HOLLANDA, 1974, p. 83). Sem dúvida, essa poesia é uma maneira de preservação da 

individualidade, a expressão espontânea de um “eu” que deseja ampliar a vida, devorar 

o outro, imiscuir-se com o outro, dar potência ao corpo.  

Um segundo ponto discutido no artigo é o julgamento de valor atribuído pela 

crítica e até por escritores renomados a essa produção. “Antes de tudo, a produção 

poética da ‘geração do mimeógrafo’ tem o valor de um ato de resistência. E é 

justamente isso que dificulta sua avaliação pela crítica.” (CACASO; HOLLANDA, 

1974, p. 81). A produção marginal provocou controvérsias, gerou críticas e acendeu 

discussões sobre as atividades artísticas do momento. Além de manifestar esse desejo de 

liberdade de expressão, seja nos seus produtos, seja na maneira como seus autores se 

comportavam, qualquer atitude ou defesa da autonomia era vista com suspeitas. O 

momento caracterizava-se por essa tensão e polêmicas, opiniões se dividiam.  

O artigo avalia o papel da Expoesia I, organizada pelo Departamento de Letras e 

Artes da PUC-Rio, sob a direção de Affonso Romano de Sant’Anna, que tomou a 

iniciativa de apresentar uma mostra com as novas tendências artísticas e fazer um 

balanço entre o período vanguardista e o que se produzia artisticamente no momento. 

Tratava-se de avaliar semelhanças e diferenças, o passado com o novo que se anunciava 

e questionar as práticas das novas manifestações artísticas. Com debates e exposições, o 

evento também firmou-se com a participação de vários poetas vinculados aos 

movimentos recentes e ao movimento de vanguarda. O público universitário dialogou 

com os artistas e pôde apreciar as suas criações.  

Para Cacaso e Heloisa, o saldo da Expoesia I é positivo, pois, além de mobilizar 

um público em torno de um debate cultural, o evento também servia de estímulo para 

outras manifestações dessa natureza, levando em conta as dificuldades do momento. 

Todavia, ressaltam dois aspectos importantes sobre a mostra e questionam até que ponto 

a crítica acadêmica e os autores já consagrados estavam abertos para a nova produção:  
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[...] O excesso de espaço, dedicado a poemas e autores consagrados, 

como T. S. Elliot, William Carlos Williams, Drummond, Fernando 

Pessoa, etc., parece querer assegurar desde o início certo nível de 

“qualidade”, deixando revelar, por outro lado, uma possível 

desconfiança sobre o mérito da produção nova. Ora, uma mostra que 

se propõe basicamente como visão e revelação de produções recentes, 

corre o risco de se academizar com esse tipo de solução. Outra 

ressalva a ser feita e que poderia sugerir um critério como “poesia 

desenvolvida é poesia limpa”, seria a divisão do material exposto em 

dois andares. (CACASO; HOLLANDA, 1974, pp. 86-7)  

 

 

O comentário segue com descrições das obras expostas nos dois andares, um 

reservado para os produtos da nova geração e o outro para os autores consagrados. No 

artigo, há imagens de alguns desses produtos, são cartazes, textos, poemas etc. O que se 

pode observar é que a produção marginal foi adentrando nos lugares, provocando o 

olhar e a opinião pública, e, aos poucos, legitimando sua força e conquistando seu 

espaço.  Apontada como manifestação menor, suja, experimentalismo vazio, o valor da 

geração marginal está na busca de uma sobrevivência, um drible de esperança em um 

momento difícil, um caminho novo para se reinventar experimentando o que pode a arte 

oferecer. Com humor, alegria e certa desesperança também, é uma geração criadora de 

afetos e subjetividades fortes. Já não necessita reivindicar um espaço, pois seu lugar já 

está mais do que legitimado nas correntes da literatura brasileira.  

Esse preâmbulo serve de base para uma reflexão inicial sobre o contexto em que 

se insere a obra da escritora que escolhemos como escopo para este trabalho. Ana 

Cristina Cesar (1952-1983) participou dessa efervescência cultural da década de 1970, 

atuou ativamente como escritora e intelectual e construiu a maior parte de sua obra neste 

período. Nosso interesse de estudo pela sua obra parte da análise de conjunto que temos 

dessa sua participação literária e crítica dentro do contexto da geração marginal, mesmo 

havendo a ressalva quanto a considerá-la uma “poeta marginal”. Ana Cristina Cesar 

viveu em um momento histórico e cultural bastante conturbado, teve de lidar com 

impasses e crises próprios do cenário, no entanto buscou escrever e atuar, à sua maneira, 

no exercício de uma produção criadora em constante questionamento e consciência da 

literatura como processo vital. 
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           Figura 1. Fonte: CESAR, 1993. 

 

 

Eis aqui, para começar, uma imagem: ela é a projeção que escolhemos para 

todas as outras que percorrem o nosso texto. Simboliza um modo de dizer o desejo que 

nos aproxima de uma certa errância com a palavra. Trata-se de um desenho feito por 

Ana Cristina Cesar, que está em seu Caderno de desenho Portsmouth 30/06/1980 – 

Colchester 12/07/1980 (1993). Durante essa breve viagem, entre as cidades de 

Portsmouth e Colchester, Ana Cristina Cesar desenhou e escreveu neste caderno seus 

últimos dias na Inglaterra, antes de seu regresso ao Brasil, em 1980. Uma viagem de 

despedida. Alguns desenhos estão acompanhados de pequenos textos ou legendas, a 

maioria escritos em inglês, supostas anotações de um diário de viagem para recordações 

futuras.  

Escolhemos esta imagem, em especial, porque além de sugerir um bando em 

viagem, expressa um preenchimento da forma, seres plenos, grávidos. São imagens 

recorrentes na obra poética de Ana Cristina Cesar: a gravidez e o voo. Um desejo de 

nutrir-se. De algum modo, esta imagem reflete um desejo pessoal para nós, que vai ao 

encontro do desejo palpável nos escritos e desenhos de Ana Cristina Cesar. Esses 

pequenos seres grávidos que povoam a folha amarela lembram também as muitas 

formas de subjetividade que se vão esboçando na prática da pesquisa. E não há como 

não associar a pesquisa ao desejo, à necessidade imperiosa de saber que move o 
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pesquisador. O movimento da escrita é o mesmo do voo da imagem, quase um arco 

sobre o amarelo, mas as formas se desumanizam. É como se encontros caminhassem 

para a perda: um devir-labirinto. Começamos neste ponto.  

Barthes afirma que “o trabalho (de pesquisa) deve ser assumido no desejo.” 

(BARTHES, 2004, p. 99). Quanta verdade nessa frase tão pequena. Parece que ele nos 

quer dizer, quase sussurrado ao ouvido, que não importa se somos hoje os “jovens 

pesquisadores” (título do texto do qual retiramos a frase), ou se nos lançamos a um 

trabalho a priori “objetivo”, aparentemente não relacionado à linguagem, à expressão, 

pois estaremos sempre expostos e impulsionados pela força do desejo.  

Quem são os jovens pesquisadores do texto barthesiano? Como se delineia o 

trabalho do pesquisador a partir do desejo assumido? Como é assumido esse desejo na 

pesquisa? A propósito de que um trabalho de pesquisa pode conceber seu objeto de 

estudo em relação ao desejo? Publicado na revista Communications, em 1972, o texto 

de Barthes não se pauta em análises dos objetos de estudo dos pesquisadores, a 

discussão é deslocada para questões ligadas à própria pesquisa e aos seus autores, 

doutorandos vinculados à área de letras e artes. Portanto, trata-se de uma reflexão acerca 

do papel desses pesquisadores, considerando as dificuldades iniciais de todo começo de 

um projeto de pesquisa.  

Barthes ressalta a situação desse jovem pesquisador, dividido em classes, 

hierarquias, domínios sociais, institucionais e discursivos. Para ele, o jovem “como 

pesquisador, está voltado à separação dos discursos: de um lado, o discurso da 

cientificidade (discurso da Lei), e, do outro, o discurso do desejo, ou escritura.” 

(BARTHES, 2004, p. 99). O trabalho do pesquisador é sempre desafiante, pois ele 

necessita manter certa liberdade nas suas escolhas (de temas, métodos, referências etc.) 

e ainda obedecer aos critérios exigidos pela instituição na sua pesquisa. Se o desejo no 

trabalho de pesquisa é renegado em nome de uma cientificidade, de uma pureza técnica, 

se o desejo é submetido ao controle da lei (podemos entender isso como os protocolos 

institucionais, os rituais, as metodologias, os controles reguladores, a ordem científica), 

fica-se apenas com a funcionalidade de um trabalho acadêmico, produto concebido para 

a obtenção de um título ou para a garantia de uma carreira. Para o pensador francês, de 

um modo geral, a instituição acadêmica sempre privilegiou os comandos desse discurso 

da lei no trabalho intelectual em detrimento da necessidade de se estabelecer um 

discurso do desejo.  
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Podemos nos incluir na viagem desses jovens pesquisadores do texto 

barthesiano, no sentido de que estamos conscientes do nosso papel dentro da pesquisa 

acadêmica, sabemos dos limites a que estamos submetidos ao realizar um trabalho dessa 

natureza, porém, encontramo-nos igualmente desejosos desse “pedacinho de utopia” 

(BARTHES, 2004, p. 99) de que fala o autor acerca da importância da pessoa do 

pesquisador, dos seus desejos, das suas vivências em diálogo com a pesquisa que 

realiza, que seja concedida “institucionalmente, ao estudante, e singularmente ao 

estudante ‘de letras’, essa felicidade: que se tenha necessidade dele; não de sua 

competência ou de sua função futuras, mas de sua paixão presente.” (BARTHES, 2004, 

p. 100). Bem foi dito que se trata de um pedacinho de utopia.  

A escolha (ou descoberta) do objeto da nossa pesquisa começa quando 

ingressamos no Mestrado em Literatura Brasileira na UFC, em 2003, com um projeto 

sobre Água viva de Clarice Lispector. Algum tempo depois, exatamente na metade do 

curso, um encontro fora do plano – o primeiro contato com a crítica e a poesia de Ana 

Cristina Cesar. Tratava-se de Inéditos e dispersos e de uma coletânea com os artigos 

críticos da autora. Houve, imediatamente, uma atitude desviante: começar do zero uma 

pesquisa com os textos descobertos. Sabíamos dos riscos e perigos de nossa escolha, 

mas até mesmo a ciência exige, como movimento inicial, a entrega a uma paixão.  

Aquela escrita, aquela escritora, aquele encontro até aqui, sempre nos instigou 

de um modo a trair a expectativa de qualquer certeza. Em 2006, defendemos a 

dissertação “Sob os óculos escuros: rostos, mitos, incômodos de Ana Cristina Cesar”, na 

qual analisamos o processo criativo da sua obra, a partir das categorias “expressão” 

versus “construção”, dicotomia a que comumente é ligada a poesia dos anos 1970, no 

que se refere à relação direta entre vida e arte. Esta tese é feita, em grande parte, a partir 

de reflexões iniciadas naquele primeiro trabalho e apresenta-se entremeada por 

questões, referências e descobertas outras que foram se juntando ao longo dos últimos 

anos de estudo e convívio com a obra de Ana Cristina Cesar.  

Na verdade, esse convívio provoca a expectativa e a mudança, principalmente 

durante o processo de escrita. Desde a nossa entrada no Doutorado em Estudos da 

Linguagem na UFRN, em 2007, já traímos as nossas expectativas algumas vezes e 

mudamos a rota da pesquisa outras tantas. Houve paradas necessárias, desvios urgentes, 

retornos. Agora, ainda é a mesma escrita, a mesma escritora, só que o livro é rosa e a 

paixão que estava morna, incendiou-se até o “fogo do final” (CESAR, 1999, p. 81).  
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Como tratar a matéria do nosso objeto de estudo? Ao trabalhar com o texto 

(literário ou não), Barthes aponta que o pesquisador vive um dilema: ou fala “segundo o 

código convencional da escrevença” (BARTHES, 2004, p. 100), isto é, o pesquisador 

lida com a matéria de estudo como um cientista (pelo menos seu discurso é regido por 

códigos científicos); ou ele próprio entra “no jogo do significante, no infinito da 

enunciação” (BARTHES, 2004, p. 100), o que quer dizer que 

 

 

[...] “escrever”, retirar o “eu”, que ele acredita ser, da sua concha 

imaginária, desse código científico, que protege mas também engana, 

numa palavra, lançar o sujeito através do branco da página, não para o 

“exprimir” (nada a ver com a “subjetividade”), mas para dispersá-lo: o 

que é então transbordar o discurso regular da pesquisa. (BARTHES, 

2004, p. 100-1)  

 

 

 O que os jovens pesquisadores do texto barthesiano tentam ensaiar em seus 

projetos de pesquisa é esse transbordamento. Estão conscientes das regras, mas 

precisam não deixar que a lei do discurso científico apague o que a escritura possui de 

desejo. Que a própria pesquisa caia nas redes do texto, que se escreva a tese “(prática 

tímida de escritura, a um só tempo desfigurada e protegida por sua finalidade 

institucional)” (BARTHES, 2004, p. 392), fruto de um esforço de pesquisa, a fim de que 

possa também inscrevê-la no espaço do texto.  

 Somos motivados a realizar este trabalho de pesquisa pelo próprio texto de Ana 

Cristina Cesar. As questões que propomos estão referidas na sua poesia e na sua crítica, 

tais como: O que é escrever? Como escrever? Para quê? Para quem? Por que escrever? 

Questões essas que mobilizam o seu texto e o seu papel no contexto da geração de 1970.  

Escrever: o projeto de uma fantasia? Imagem do ser escritora: construção narcísica? No 

caso de Ana Cristina Cesar, parte do projeto de escrever e tornar-se escritora é o próprio 

ato de viver. Vida e arte estão em processo de devir, segundo Deleuze (1997, p. 11). 

Ambas têm como matéria ou fundo comum: o homem. O homem vive a vida e a arte 

num limite de conjugação entre forças que o reconduzem para além de si. Portanto, é 

possível pensar a arte, a literatura, numa esfera que extrapola o sentido do vivido e do 

existencial? Ou circunscrever o sentido do vivível para dentro de uma dimensão do 

artístico e do literário? 
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Buscaremos dialogar com textos que apresentem pontos de contato com 

questões sobre a escrita. Não pretendemos exatamente nos filiar a nenhuma corrente ou 

linha teórica específica, mas movimentar posturas teóricas que, de uma forma ou de 

outra, possam nos ajudar no traçar das questões propostas.  

Desse modo, estaremos a nos apoiar nas reflexões de Gilles Deleuze em seu 

texto “A literatura e a vida”, primeiro capítulo de Crítica e clínica (1997); “Uma 

conversa, o que é, para que é que serve?” e “Da superioridade da literatura anglo-

saxônica”, respectivamente, os dois primeiros capítulos dos Diálogos (2004), escritos 

juntamente com Claire Parnet. Linhas de fuga, devir e agenciamento são alguns 

conceitos deleuzianos que surgem ao longo do nosso texto.  

Walter Benjamin com seu ensaio “O autor como produtor” (1994) nos fará 

refletir sobre o caráter e a existência do autor, a utilidade e a materialidade da obra, 

quando esta é pensada fora de um plano ideal e romântico e exposta no terreno da 

reprodução técnica e material, das relações políticas e sociais que envolvem neste 

contexto obra e produtor. Pensaremos essas relações com o texto escrito por Ana 

Cristina Cesar e Italo Moriconi, “O poeta fora da República: o escritor e o mercado”, 

publicado originalmente em 1977, no qual refletem, a partir da poesia marginal, a 

situação do escritor como produtor e divulgador da própria obra, bem como a condição 

desta como um produto dentro de um sistema editorial e a relação comercial e política 

que existe entre o produto livro, as editoras e o leitor.  

Os textos “Jovens pesquisadores”, “A morte do autor” e “Escritores, intelectuais 

e professores”, publicados em O rumor da língua (2004), de Roland Barthes, são 

fundamentais para analisarmos questões referentes à própria pesquisa e ao nosso papel 

como pesquisadores, além das questões acerca da obra literária e do papel do escritor e 

do intelectual, problematizando o processo de criação poética de Ana Cristina Cesar no 

próprio tecer do seu texto. Ainda citamos a sua Aula (2002) quando abordamos a 

atuação no magistério da nossa autora.  

Apresentamos nesta tese os seguintes capítulos: o primeiro “Literatura e vida: 

modos de devir” trata da abordagem teórica que utilizaremos para explanar as questões 

suscitadas nos capítulos seguintes; o segundo “A poesia: encontro e devir” consiste 

numa reflexão sobre o escrever e o “ser escritora” para Ana Cristina Cesar. Pensamos a 

obra poética e crítica da escritora carioca como um encontro entre a vida e a literatura, 

uma combinação de forças em diálogo incessante dentro dos seus poemas, cartas, 

artigos etc. No terceiro capítulo, “A crítica e a escrita feminina: um devir-mulher”, 
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investigamos alguns aspectos sobre o tema de um “escrever feminino” (expressão da 

própria Ana Cristina Cesar) abordado nos artigos “Literatura e mulher: essa palavra de 

luxo” e “Riocorrente, depois de Eva e Adão...”, publicados nos anos 1970. Ainda em 

referência ao assunto a autora pontua observações interessantes num depoimento 

concedido no curso “Literatura de Mulheres no Brasil”
1
, ministrado pela professora 

Beatriz Rezende, na Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro, em abril de 1983. No 

quarto capítulo “O ensino e a fala: um devir-professora”, tratamos de questões sobre a 

atividade docente que Ana Cristina Cesar exerceu concomitantemente às de poeta e de 

crítica. Para a análise dessas questões, nos embasamos em seu artigo “Os professores 

contra a parede”, publicado em 1975, no qual discute o problema do excesso da teoria 

estruturalista que tomava de conta dos cursos de Letras. Quem fala é a estudante de 

Letras e a professora que sentia na pele as consequências do problema na sua formação 

acadêmica e profissional.  

Vale ressaltar que, passadas quase três décadas da morte de Ana Cristina Cesar, 

a fortuna crítica e acadêmica de sua obra ainda é exígua, mas vem ganhando a atenção 

que merece por parte de leitores e pesquisadores. Uma importante referência para o 

nosso estudo é Atrás dos olhos pardos: uma leitura da poesia de Ana Cristina Cesar, 

primeira tese acadêmica sobre a obra de Ana Cristina Cesar, defendida na USP em 

1990, de Maria Lucia de Barros Camargo. A autora mergulha na poesia e na crítica de 

Ana Cristina Cesar, apresenta questões sobre as suas influências literárias, o trabalho de 

tradução, as leituras, as cartas e o seu papel dentro da produção cultural dos anos 1970.  

Ainda recorreremos ao trabalho de Italo Moriconi, Ana Cristina Cesar: o sangue 

de uma poeta, publicado em 1996, no qual traça seu “perfil biográfico”, como prefere 

nomear o autor, deixando o desafio de uma biografia futura, mais detalhada, ao cargo de 

estudiosos e críticos da obra de Ana Cristina Cesar. Seu ensaio é um importante 

documento histórico sobre a geração marginal. Italo também teve participação no 

cenário dessa geração, como colaborador na imprensa alternativa, inclusive escrevendo, 

juntamente com Ana Cristina Cesar, o artigo “O poeta fora da República: o escritor e o 

mercado”, em março de 1977.  

Heloisa Buarque de Hollanda e Armando Freitas Filho foram os grandes amigos 

de Ana Cristina Cesar. Heloisa Buarque de Hollanda foi a responsável por gravar o 

                                                 
1
 Este depoimento encontra-se transcrito e editado em Escritos no Rio, livro de ensaios reeditado na 

íntegra, juntamente com Literatura não é documento e Escritos da Inglaterra, no volume de Crítica e 

tradução (1999). Utilizaremos fragmentos de cartas aqui para explanar alguns pensamentos seus acerca 

do tema, já que ela própria problematiza o assunto em sua correspondência para as amigas. 
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nome da poeta entre os 26 poetas hoje, antologia que anunciava a dita geração marginal, 

em 1976. Armando Freitas Filho foi o organizador dos volumes póstumos Inéditos e 

dispersos (1998) e Correspondência incompleta (1999), este em parceria com Heloisa 

Buarque de Hollanda.  

É importante mencionar dois estudos acadêmicos sobre a autora. Encontra-se 

cadastrada no banco de dissertações e teses do Programa de Pós-graduação em Estudos 

da Linguagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o único trabalho sobre 

a obra da autora: “Luvas na marginália: o narrador pós-moderno na poética de Ana C.”, 

dissertação de mestrado de Raimundo Nonato Gurgel Soares, defendida em 1996, sob a 

orientação da professora Ilza Matias de Sousa. No Programa de Pós-graduação em 

Letras, da Universidade Federal do Ceará, constam apenas duas dissertações de 

mestrado sobre a obra da escritora carioca: “Lições sobre asas e abismos: uma leitura da 

poesia de Ana Cristina Cesar”, dissertação de Arminda Silva de Serpa, defendida em 

2003, sob a orientação da professora Celina Fontenele Garcia. Além desse trabalho, há a 

nossa dissertação mencionada anteriormente.  

Outros estudos acadêmicos de que temos conhecimento sobre a obra da autora 

são as dissertações de mestrado Bliss & blue: segredos de Ana C., defendida na PUC-

RJ, em 1991, por Ana Cláudia Coutinho Viegas e Territórios dispersos: a poética de 

Ana Cristina Cesar, defendida na PUC-SP, em 2003, por Annita Costa Malufe. Estes 

trabalhos foram publicados pela Editora Annablume em 1998 e 2006, respectivamente. 

Até segunda ordem não me risque nada: os cadernos, rascunhos e a poesia-em-vozes de 

Ana Cristina Cesar é um ensaio de Flora Süssekind, escrito originalmente em 1989, no 

qual aborda os fragmentos de textos, poemas e cartas da autora, encontrados no acervo 

pessoal ao qual teve acesso sob a autorização dos pais da poeta. A segunda edição deste 

trabalho de Flora Süssekind foi lançada pela Editora 7Letras, em 2007. Além desses 

textos, os mais recentes trabalhos publicados sobre a obra da poeta carioca são: A lírica 

fragmentária de Ana Cristina Cesar – Autobiografismo e montagem, de Carlos Eduardo 

Siqueira Ferreira de Souza, publicado pela EDUC em 2010 e Ana Cristina Cesar por 

Marcos Siscar, de Marcos Siscar, publicado pela EDUERJ, em 2011. 

Palavras e silêncios atravessam a vigília de quem está neste trabalho com a 

escrita, “espaço livre para o erro” (CESAR, 1998, p. 96), região habitada pelo desejo e 

pela paixão que percorrem toda a travessia de quem se encontra neste lugar, que sempre 

nos levará a outro, mas sempre um lugar de aprender a descoberta. Parece que Ana 

Cristina Cesar encontra-se aí: nas imediações, cercando, recompondo, rasurando uma 
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forma para a sua poesia, construindo lugares de passagens e não simples paisagens com 

a palavra, na tentativa de manter-se livre para o encontro com o que deseja além.  

 

 

É um encontro, mas com quem? [...] Mas o que é precisamente um 

encontro com alguém de quem se gosta? É um encontro com alguém, 

ou com animais que vêm povoar-nos, ou com ideias que nos invadem, 

com movimentos que nos comovem, sons que nos atravessam? E 

como separar estas coisas? (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 21) 

 

 

 

Nesta página, Deleuze traz o amigo Jean-Pierre, a esposa Fanny, Lawrence e 

seus poemas acerca de tartarugas e Foucault. É um encontro com essas pessoas de quem 

gosta e admira, sobre o que fala quando os coloca em seu texto? Fala sobre o que emana 

da vida em cada um. Gestos, olhares, ideias, trabalho com a escrita, modos de viver etc, 

cada um traçando em sua existência um plano que percorre toda a criação.  
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1. LITERATURA E VIDA: MODOS DE DEVIR  

  

 

Pretendemos, aqui, especificar a abordagem teórica que adotaremos para a nossa 

pesquisa com o texto de Ana Cristina Cesar. Partiremos, a priori, do próprio texto da 

escritora carioca para a explanação da questão-problema do nosso trabalho. Tanto na 

poesia quanto na obra crítica, Ana Cristina Cesar evidenciou a questão do escrever 

como o principal dilema do seu projeto como escritora. Diante de tantos registros, seja 

em forma de poema, texto crítico ou carta, a questão do escrever é, no conjunto de sua 

obra, formulada a partir de uma interpenetração entre a literatura e a vida.  

 Considerado o problema do escrever como parte de um projeto do ser escritora 

para Ana Cristina Cesar, afirmamos que o nosso interesse de pesquisa se pauta em 

analisar os modos como esse problema percorre sua escrita e torna-se uma questão 

metalinguística dentro da sua criação. Partimos do problema do escrever em sua obra 

para levantar a questão principal da nossa proposta de trabalho com o seu texto: o que é, 

afinal, escrever para Ana Cristina Cesar e como isso se formula na produção dos papéis 

que exerce como poeta, crítica e professora? 

Entre os principais objetivos que norteiam esta pesquisa estão: promover um 

diálogo, com os textos da autora, no qual se apresente o problema do escrever, através 

de uma reflexão sobre o percurso da sua atividade intelectual; e investigar os modos 

como essa reflexão se articula nas funções que ela desenvolve como poeta, crítica e 

professora e as relações que estabelece com a literatura da sua geração. Além disso, 

discutiremos a importância da sua obra dentro da literatura marginal, o que possibilita 

também uma avaliação dessa produção no âmbito da literatura brasileira.  

A primeira constatação que fazemos sobre o problema do escrever na obra de 

Ana Cristina Cesar é que, desde cedo, sua escrita esteve comprometida pela indagação 

(ou dúvida) e pelo desejo de escrever. Há o questionamento sobre “fazer literatura” 

(CESAR, 1999) e como esse trabalho literário acaba tornando-se a realização de 

desejos, o que para ela significa levar a vida para a literatura, ou a literatura para a vida 

– o que resulta numa busca incessante.  

Segundo Deleuze, a literatura e a vida estão em processo de devir (DELEUZE, 

1997). É com esse pensamento que gostaríamos de definir os aspectos iniciais da 

abordagem sobre a questão com a qual problematizaremos o processo de escrita de Ana 

Cristina Cesar. Algumas hipóteses referentes à questão podem ser apresentadas desse 
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modo: o que é devir no texto de Ana Cristina Cesar? Ou ainda: o que nos motiva a 

pensar seu texto com a concepção deleuziana de devir? O próprio texto de Deleuze, 

intitulado “A literatura e a vida” (1997), já nos aponta uma possibilidade de resposta: 

ambas são modos de devir. E devir, o que é? A ideia do devir está intimamente 

associada à passagem e ao movimento das coisas, dos corpos e dos seres. O que passa, o 

que se movimenta entre essas coisas, corpos e seres é devir. Portanto, devir é 

movimento, é passagem.  

Podemos considerar o conceito de passagem
2
 como uma das chaves de leitura 

para o texto de Ana Cristina Cesar. Isso se explica porque a passagem tem a ver com 

movimento, com o que não está fixo ou acabado, ou seja, é processo, transformação. A 

literatura e a vida aproximam-se nesse contínuo movimentar-se ou tornar-se, pois, “(...) 

A escrita é inseparável do devir: ao escrever, estamos num devir-mulher, num devir-

animal ou vegetal, num devir-molécula, até num devir-imperceptível.” (DELEUZE, 

1997, p. 11). Portanto, estamos a entrar num movimento em que as nossas forças 

conjugam-se com outras, além de nós. Escrever é estar em encontro, é encontrar a si em 

outro(s) nesse movimento de forças, fluxos, trocas.  

É importante observar que o devir, para Deleuze, diz respeito especialmente à 

mulher, ao animal ou vegetal e à molécula, porque eles têm algo que foge à sua própria 

formalização, enquanto o homem se apresenta como “uma forma de expressão 

dominante que pretende impor-se a toda matéria” (DELEUZE, 1997, p. 11) e tudo o que 

o devir não comporta é domínio ou dominação sobre os seres. Ele está sempre “‘entre’ 

ou ‘no meio’: mulher entre as mulheres, ou animal no meio dos outros.” (DELEUZE, 

1997, p. 11-2). Nesse entremeio é que se dá o encontro, a passagem, a vida. Devir é 

processo vital.  

A propósito de uma explanação do texto de Deleuze em relação às questões da 

obra de Ana Cristina Cesar, achamos necessário expor os principais aspectos 

discorridos pelo autor de Crítica e clínica (1997) sobre a literatura, de acordo com os 

seguintes devires: 1) a literatura como atletismo; 2) a literatura como empreendimento 

de saúde e 3) a literatura como devir-outro da língua.  

O primeiro aspecto sobre uma espécie de atletismo na escrita, sem relacioná-la 

com nenhum tipo de esporte ou qualquer coisa dessa natureza, é que a literatura 

                                                 
2
 Aqui, o termo aparece intimamente ligado ao conceito de devir porque a passagem, tal como o devir, 

apresenta aspectos geográficos, sociais, artísticos, existenciais etc. A passagem é um modo de pensar 

esses aspectos, articulando-os com o processo da literatura e, portanto, da própria vida em nosso objeto de 

estudo.  
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comporta um desvio quanto à maneira de ser trabalhada em nível de construção formal, 

de estrutura linguística, de sintaxe, uma vez que “(...) A sintaxe é o conjunto dos 

desvios necessários criados a cada vez para revelar a vida nas coisas.” (DELEUZE, 

1997, p. 12). Entendemos que a sintaxe é o atletismo desempenhado pelo escritor nos 

interstícios da língua, nela o escritor pode jogar ou brincar com as formas expressivas, 

desviá-la dos paradigmas preestabelecidos, fazê-la dar saltos, esticá-la, transgredir, fugir 

com ela. Neste sentido, é na sintaxe que acontece o devir da literatura.  

Em um poema de Inéditos e dispersos (1998), Ana Cristina Cesar acentua a 

questão da literatura como forma de desejo, afirmando: “Não tenho idéias, só o 

contorno de uma sintaxe (= ritmo).” (CESAR, 1998, p. 128). Aqui, a sintaxe estaria 

sendo equiparada ao ritmo dos próprios dedos ao escrever, do verso sendo feito, do 

movimento das palavras tomando forma. “Ritmo” é a última palavra desse poema que, 

sugestivamente, aparece entre parênteses, seguida de um sinal de igualdade, como se 

resumisse tudo o que foi dito antes, igualando a escrita à sintaxe. O ritmo é o próprio 

movimento da poesia; é o que está “no meio” de uma forma e outra, é o que faz o 

contorno entre uma sintaxe e outra, é aquilo que “sintoniza” as formas, o que amplia 

todas as possibilidades poéticas. É o ritmo que potencializa o devir na poesia.  

 O segundo aspecto do texto deleuziano sobre a literatura como empreendimento 

de saúde refere-se à atitude do escritor como aquele capaz de tratar a si e ao mundo com 

sua escrita, dotado de uma “frágil saúde irresistível” (DELEUZE, 1997, p. 14), que lhe 

permite olhar, escutar e sentir demasiadamente o mundo, o homem que é e todos os 

outros através de sua obra. A literatura funcionaria, assim, como “tratamento de saúde” 

para o escritor, uma vez que ele próprio é afetado, física e intimamente, com a doença 

do mundo. A doença do mundo é o próprio homem. A frágil saúde irresistível de que 

fala Deleuze não estaria ligada a uma potente saúde física do escritor, mas a uma 

potência que faz passar o devir em seu corpo. Certamente é com o corpo que o escritor 

escreve. Se há alguma relação com o atletismo nesse ponto é porque, “todo desvio é um 

devir mortal” (DELEUZE, 1997, p. 12) e isso se reflete na história pessoal de alguns 

escritores. Podemos citar alguns casos de escritores brasileiros suicidas: Torquato Neto, 

asfixiando-se com gás aos 28 anos, Pedro Nava, atirando na própria cabeça aos 80 anos 

e Ana Cristina Cesar saltando do sétimo andar aos 31 anos e tantos outros suicídios de 

escritores – como o do próprio Deleuze – que nos fazem meditar a respeito do uso da 

vida que cada um pensa para si.  
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Numa carta para a amiga Maria Cecilia Londres Fonseca, em 1976, sobre a 

sensação de estar participando efetivamente de uma vida literária, Ana Cristina Cesar 

começa a constatar: “(...) o corpo dói, ou fica enrijecido, ou sem jeito, ou ressentido. É 

uma coisa tão física, tão material, e que eu tenho agüentado durante muito tempo, que 

violência.” (CESAR, 1999, p. 123). O devir-escritora de Ana Cristina Cesar está 

acontecendo dentro de uma vida literária da geração marginal. Seu devir-escritora passa 

por um devir-mulher: escrevendo na ditadura, entre homens e mulheres, ora aqui no 

Brasil, ora em outros países; escrevendo em antologias, jornais e revistas e publicando 

os primeiros livros de forma artesanal e independente. 

O terceiro aspecto quanto ao devir-outro da língua é exemplificado com Proust e 

Kafka no texto de Deleuze, como aqueles escritores que traçam “uma espécie de língua 

estrangeira” (DELEUZE, 1997, p. 15) dentro da própria língua, que são capazes de tirar 

a língua das amarras linguísticas, dos usos dogmáticos da linguagem e que sabem fazer 

a língua entrar em “um delírio que a arrasta, uma linha de feitiçaria que foge ao sistema 

dominante.” (DELEUZE, 1997, p. 15). Ou seja, o escritor é o que delira a língua. Para 

usar outro termo do repertório deleuziano que contém a mesma ideia do delirar a língua, 

o escritor é o que “gagueja” na língua (DELEUZE; PARNET, 2004). Isso está 

relacionado a um estilo do escritor, um estilo é a gagueira na língua, uma espécie de 

“estrangeirismo” criado na língua pelo escritor. Por exemplo, na literatura brasileira, 

Guimarães Rosa e Manoel de Barros, estrangeiros na própria língua. O devir-outro da 

língua, que o poeta também faz, se refere ao atletismo enquanto desvio, sintaxe a ser 

desmontada e lançada para uma ordem fora do sistema dominante (dos aspectos formais 

da língua e da linguagem).  

A literatura dos grandes escritores conseguiria atingir esse devir-outro da língua 

por meio de uma criação sintática que nela trace “uma espécie de língua estrangeira e 

que a linguagem inteira revele seu fora, para além de toda sintaxe.” (DELEUZE, 1997, 

p. 16). Apropriando-nos de uma passagem de Barthes para compreender o sentido desse 

“fora” que a linguagem revela, algo aqui seria refletido como “a escritura começa onde 

a fala se torna impossível (pode-se entender esta expressão: como se diz de uma 

criança).” (BARTHES, 2004, p. 385. Grifo do autor). O devir-outro da língua estaria 

próximo de uma linguagem da criança – por esta ter a capacidade de operar 

possibilidades outras, múltiplas, inimagináveis na estrutura da língua que a aproxima, 

nesse sentido, da fala do louco, que também comportaria uma espécie de devir-outro da 
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língua – ou de uma tartamudez, como afirma Barthes (BARTHES, 2004), uma espécie 

de rasura, um acréscimo infinito que a fala vem fazer no discurso. 

Em um texto de Ana Cristina Cesar, flagramos um momento em que a autora 

reflete sobre o processo da sua escrita, concebendo: 

 

 

Só de não-ditos ou de delicadezas se faz minha conversa, e  

                                                                                    [para não 

ficar louca e inteiramente solta neste pântano, marco para  

                                                                                       [mim o  

limite da paixão, e me tensiono na beira: tenho de  

                                                                           [meu (discurso) 

este resíduo. 

 

(CESAR, 1998, p. 128)    

 

 

O poema está marcado pelos ocultamentos e revelações, pelo que é dito e não 

dito, pelas tensões, reviravoltas etc. expondo uma possibilidade de comunicação. O que 

resta da sua conversa ou o que mantém do seu discurso em torno da criação, é “este 

resíduo” (CESAR, 1998, p. 128), ou seja, uma sobra, que pode ser definida através da 

fragmentação do seu texto – sua escrita entremeada da fala, que nem sempre 

distingue/estabelece os limites entre forma e conteúdo. Esse resíduo linguístico vira 

rizoma na escrita de Ana Cristina Cesar.  

O conceito de rizoma permite uma leitura repleta de possibilidades, por isso o 

consideramos, juntamente com o conceito de devir, um modo de pensar as relações que 

se constroem entre o processo criativo de Ana Cristina Cesar e o movimento da 

literatura marginal no qual se encontra a sua produção literária, pois “Um rizoma não 

cessaria de conectar cadeias semióticas, organizações de poder, ocorrências que 

remetem às artes, às ciências, às lutas sociais.” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, pp. 15-

6). É nesse ponto que o rizoma nos serve como referência teórica, para analisarmos a 

literatura dos anos 1970, como também o papel dessa literatura naquele período e o 

modo como a obra de Ana Cristina Cesar se interrelaciona com as questões literárias, 

estéticas, políticas, sociais e existenciais da produção marginal desse período. 

Nas primeiras linhas de “Introdução: Rizoma”, capítulo inicial do primeiro 

volume de Mil platôs (1995), Deleuze e Guattari justificam a elaboração do Anti-Édipo, 

escrito por ambos e publicado pela primeira vez em 1972, dizendo que se preservaram 
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seus nomes neste livro e nos demais que escreveram juntos, é, por ser além de uma 

questão de hábito, “Para tornar imperceptível, não a nós mesmos, mas o que nos faz 

agir, experimentar ou pensar.” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 11). Isso quer dizer 

que para Deleuze e Guattari já não importa a designação desse sujeito que assina o livro, 

o nome próprio que está na capa do livro, porque eles entendem que o livro não é feito 

somente a dois, no caso, pelos dois (ou por um único autor), mas por um encontro que 

sempre leva a outro encontro, ou seja, por um agenciamento coletivo em diálogo com 

tudo que está fora do livro e fora do “eu” que escreve o livro. A ideia de tornar-se 

imperceptível seria o anonimato ou o devir-escritor (o contrário do que seria o 

reconhecimento do nome, da fama e do status do escritor), tem a ver com a própria 

matéria do livro, como é feito, produzido, dado ao mundo, com o que há dentro dele: 

“linhas de articulação ou segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também linhas 

de fuga, movimentos de territorialização e desestratificação.” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 11). Ou seja, o livro é um agenciamento e, portanto, carrega 

consigo toda a gama de linhas, velocidades, movimentos de territorialização e 

desterritorialização, fluxos, devires. O livro não se desvencilha disso tudo: os 

agenciamentos são encontros que sempre promovem outros encontros com linhas de 

articulação ou segmentaridade, que são os cruzamentos entre os estratos (as estruturas 

ou camadas que compõem uma obra), com as linhas de fuga, que dizem respeito às 

passagens, às viagens, aos deslocamentos que já se conectam, de alguma forma, com os 

movimentos de territorialização e desterritorialização, que são movimentos que correm 

através dos territórios, dos lugares, das mudanças de viagem, não são separáveis das 

linhas de fuga pois eles são as próprias passagens para outros agenciamentos. Desse 

modo, agenciamentos, linhas de fuga, movimentos de territorialização e 

desterritorialização formam o livro e, assim, toda a literatura. Estes termos aparecem 

frequentemente ao longo do capítulo supracitado e refletem a maneira como os autores 

franceses optam por pensar a literatura, o processo de escrita, os escritores, o próprio 

livro – elementos de uma cartografia que permite o surgimento de subjetividades.  

Vejamos o que dizem sobre a concepção do livro: “Não há diferença entre aquilo 

de que um livro fala e a maneira como é feito. Considerado como agenciamento, ele 

está somente em conexão com outros agenciamentos...” (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p. 12). Sem dúvida, ao aparecer num dado contexto, o livro dialoga com outros 

livros, como também com as questões do tempo e do espaço em que está inserido. 

Dessa maneira, entendemos que a literatura dos anos 1970 reflete o seu tempo, sob as 
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mais diversas formas artísticas, e se encontra discutindo as questões políticas, 

econômicas, sociais e existenciais que compuseram a cartografia da sua época. Essa é 

uma conotação atribuída a essa geração, numa ditadura militar, criando seus próprios 

agenciamentos, suas linhas de fuga e seus devires.  

O rizoma nesse “Grupo escolar” – uma definição possível para essa geração é o 

título desse poema de Antonio Carlos de Brito (Cacaso) – é algo denominado nas suas 

últimas linhas: “poesia, esta química perversa,/ este arco que desvela e me repõe/ nestes 

tempos de alquimia.” (HOLLANDA, 2001, p. 39). Poesia como química, como 

agenciamento em combinação com elementos múltiplos em que “a pedra filosofal” é, 

para o poeta, sobretudo, descobrir a sua poesia, revelá-la e transformá-la numa arma. 

Uma alquimia rizomática: modos de devir, de encontrar uma passagem. Em um poema 

chamado “Tempos de alquimia”, Ana Cristina Cesar diz:  

 

 

TEMPOS DE ALQUIMIA  

 

as andorinhas  

bichos à toa 

se engalfinham nos ares públicos 

da terra natal 

os gatos lambem as alegorias 

cúmplices partilham 

o banquete futuro 

das musas.  

(CESAR, 2008, p. 80) 

 

 

Ana Cristina Cesar cresceu em tempos difíceis. Cedo teve a oportunidade de 

morar e estudar fora do Brasil. As andorinhas do seu poema traçam um devir pelos ares 

formando um verdadeiro rizoma em suas mudanças de território, tal como a própria 

poeta, em seus itinerários nômades. “Meios de transporte”, aliás, seria o primeiro título 

para A teus pés (1982). Ela elabora, assim, uma espécie de ritornelo, que consiste num 

agenciamento territorial e numa evolução, envolvendo três forças: as forças do caos, as 

forças terrestres e as cósmicas. Dada a confusão dos tempos, a geração de Ana Cristina 

Cesar faz viagens de formação, busca incessantemente o “lugar da vida” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p. 150), mas onde estará o lugar da vida nesses tempos? Ana 

Cristina Cesar viajou pela Europa e pelos Estados Unidos. Também conheceu países da 

América Latina e realizou uma viagem pelo Nordeste brasileiro (Bahia, Ceará, 
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Maranhão e Pernambuco). Poucos meses antes do suicídio esteve no Chile, para uma 

visita aos pais. Segundo Italo Moriconi, as viagens da geração de 1970 se dão de dois 

modos: “para o exterior e para o interior.” (MORICONI, 1996, p. 91). As viagens 

constituem encontros e estão repletas de afetos. Podemos vislumbrar nesses dois modos 

de viagens da geração marginal, descritos por Italo Moriconi, como a maneira dessa 

geração agenciar seus devires com a produção cultural do seu tempo e com a própria 

existência. Uma viagem é um estar no meio, entre linhas de um mundo interior e 

exterior, apenas com o encontro e a experimentação. A poesia, as cartas, as fotografias 

de Ana Cristina Cesar estão repletas de referências às suas viagens e aos encontros 

presentes nelas.  

 

 

Daí o afeto próprio ao natal, tal como o ouvimos no lied, de ser 

sempre perdido ou reencontrado, ou tender para a pátria desconhecida. 

No natal, o inato tende a deslocar-se... (DELEUZE; GUATTARI, 

1997, p. 145) 

 

 

Em “Carta de Paris” (CESAR, 1998), o eu lírico encontra-se em um passeio 

imaginário pela capital francesa, uma espécie de viagem imaginária em que Ana 

Cristina Cesar opera uma desterritorialização literária, pois, dedicado a vários escritores 

franceses, a carta ressalta “o fim dos sonhos deste exílio, as aves que aqui gorjeiam, e 

penso enfim...” (CESAR, 1998, p. 83), ou seja, o tema do exílio, já tão conhecido pela 

canção do poeta romântico Gonçalves Dias é, aqui, um movimento de passagem e 

desterritorialização que resulta, dentro do conjunto da obra de Ana Cristina Cesar, em 

um processo para retrabalhar as leituras da tradição e da modernidade literárias.  

É necessário apresentar aqui as características do rizoma para uma melhor 

compreensão das questões a serem discutidas com o conceito deleuziano em diálogo 

com a obra de Ana Cristina Cesar e com o movimento da geração marginal. 

Primeiramente, é importante dizer que devir e rizoma são conceitos compatíveis, um 

não exclui o outro. O devir passa pelo rizoma. O rizoma é atravessado pelo devir. No 

texto de Deleuze e Guattari, as características aproximativas do rizoma são enumeradas 

a partir de alguns princípios: 1º e 2º - de conexão e de heterogeneidade; 3º - de 

multiplicidade; 4º - de ruptura a-significante; 5º e 6º - de cartografia e de decalcomania. 
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Primeiramente algumas observações sobre o conceito. O rizoma, em si, é uma 

rede, uma ramificação. Ele se constitui num plano horizontal, como uma rede composta 

de raízes superficiais, a grama, por exemplo. Não é uma metáfora ecológica, embora 

estabeleça ligações com a natureza, cadeias e redes rizomáticas estão em toda parte, seja 

nas ciências, nas artes, na política, nos modos de subjetivação do homem etc., em todas 

as áreas o rizoma faz encontro com agenciamentos, pontos de fuga, devires. Como 

Deleuze e Guattari combatem os binarismos, as dicotomias, os complexos 

psicanalíticos, a neurose, portanto, a árvore, que representa o pensamento arborescente 

que está em toda a formação das hierarquias, das estruturas, dos binômios não serve 

para pensar o rizoma porque a própria imagem da árvore já comporta uma unidade, uma 

totalidade. E o rizoma implica uma fuga, um deslizamento, uma passagem, não se 

justifica pela fixidez num determinado ponto ou numa ordem, está em contato com mil 

outras coisas igualmente superficiais, lisas, planas.  

Os dois primeiros princípios, de conexão e de heterogeneidade, têm a ver com 

essa “natureza” deslizante do rizoma, atribuída ao seu aspecto de raiz que se espalha e 

que não vai buscar uma “essência” na profundidade. Ele não para de se conectar através 

de linhas, agenciamentos, multiplicidades, devires etc. com outros canais, estatutos, 

estados, atos muito diversos. O livro e a língua são rizomas. Não param de movimentar 

seus fios, suas linhas, suas combinações em direções múltiplas, fazem rizoma com 

outros livros e línguas, com o mundo e com o homem. Um rizoma estabelece ligações 

humanas, afetivas, políticas e sociais entre suas linhas. Em resumo, um rizoma diz 

respeito à vida.  

O princípio de multiplicidade do rizoma é “quando o múltiplo é efetivamente 

tratado como substantivo, multiplicidade, que ele não tem mais nenhuma relação com o 

uno como sujeito ou como objeto, como realidade natural ou espiritual...” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 16). Quando dizem que é preciso fazer o múltiplo, Deleuze e 

Guattari estão a nos mostrar tão-somente que o múltiplo não pode ser entendido por 

uma lógica cartesiana, ou ainda por leis binárias que hierarquizam os sujeitos e os 

objetos segundo dicotomias, correlações biunívocas, pares entre suas formações. Eles 

estão propondo a quebra dessas unidades de medida e trabalhando somente com 

multiplicidades, linhas, fluxos, velocidades, cortes, saltos, viagens. As multiplicidades 

são rizomáticas, planas e ocupam todas as direções porque não têm início nem fim, nem 

sujeito nem objeto, pois “se definem pelo fora: pela linha abstrata, linha de fuga ou de 
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desterritorialização segundo a qual mudam de natureza ao se conectarem às outras.” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 17).  

Nesse sentido são as multiplicidades que catalisam o quarto princípio do rizoma, 

o de ruptura a-significante, que diz respeito aos cortes, às quebras e às retomadas 

rizomáticas, por exemplo, a erva daninha.  

 

 

Há ruptura no rizoma cada vez que linhas segmentares explodem 

numa linha de fuga, mas a linha de fuga faz parte do rizoma. Essas 

linhas não param de se remeter umas às outras. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 18) 

 

 

Como exemplo dessa ruptura no rizoma, Deleuze e Guattari citam o rizoma das 

formigas, pois não havendo como exterminá-las, já que uma parte delas é destruída e 

logo uma outra não deixa de se reconstruir, de proliferar continuamente, elas são 

capazes de criar as linhas de fuga necessárias para a sobrevivência e, dessa maneira, 

entram num devir-animal. Essa ruptura do rizoma das formigas é, na verdade, uma linha 

de fuga e uma desterritorialização por onde o devir passa. Outro exemplo é devir-vespa 

da orquídea e o devir-orquídea da vespa. Quando a vespa se torna parte do aparelho de 

reprodução da orquídea, esta ao mesmo tempo torna-se órgão sexual para a vespa. Há 

um encontro entre dois esses seres que aparentemente não têm nada a ver um com o 

outro e, no entanto, estabelecem uma dupla captura, uma evolução não-paralela, núpcias 

entre dois reinos, isto é, encontro, troca, devir. (DELEUZE; PARNET, 2004).  

 

 

É a mesma coisa quanto ao livro e ao mundo: o livro não é a imagem 

do mundo segundo uma crença enraizada. Ele faz rizoma com o 

mundo, há evolução a-paralela do livro e do mundo, o livro assegura a 

desterritorialização do mundo, mas o mundo opera uma 

reterritorialização do livro, que se desterritorializa por sua vez em si 

mesmo no mundo (se ele é disto capaz e se ele pode). (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 20) 

 

 

 Deleuze e Guattari são contrários à ideia de imitação, de representação, de 

mimetismo. Para ambos, o livro é um outro do mundo. Sua função não seria a de uma 
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cópia ou uma representação da realidade, mas um encontro possível de afetos
3
 entre ele 

e o homem. O livro é um meio pelo qual o homem pode alcançar o seu devir-inumano 

de homem. O livro é devir no homem. É um acontecimento revolucionário. É dessa 

maneira que vemos a força revolucionária contida na literatura marginal, como um 

agenciamento, como um rizoma ligando suas raízes, linhas, multiplicidades, potências, 

diferenças etc., inscrita em sua característica fundamental: a de ser marginal, isto é, a de 

formar-se na margem, a de estar à margem de um sistema comercial e privilegiado 

como o das grandes editoras. A opção pela marginalidade faz dessa literatura um modo 

de devir, um rizoma em meio à grande literatura dominante, aquela conhecida e 

reconhecida nos meios literários, na academia e entre os próprios escritores. A 

marginalidade é “movimento”, como sugere o nome de um jornal da época, onde Ana 

Cristina Cesar escrevia e publicava seus artigos e resenhas de livros nos anos 1970.  

 Em um desses artigos, “Literatura marginal e o comportamento desviante” 

(CESAR, 1999), originalmente um trabalho de mestrado escrito em 1979, Ana Cristina 

Cesar observa a relação entre a obra e o modo de vida dos escritores da nova geração. 

Ela diz assim na conclusão do artigo citado:  

 

 

Os novos poetas pregam nos seus textos a necessidade de subverter o 

comportamento para mudar o sistema e ao mesmo tempo fazem 

questão de manifestar em suas vidas o descompromisso com as regras 

e valores desse sistema. Desta forma, pode-se analisar a produção do 

momento tanto por meio de textos quanto da própria vivência dos 

poetas. (CESAR, 1999, p. 222)  

 

 

Ana Cristina Cesar está integrando o cenário da literatura marginal e convive 

com os poetas marginais, o que faz notar que, para ela, dificilmente a poesia desse 

momento pode ser analisada apenas pelo seu aspecto literário. O modo como os 

próprios poetas vivem e levam as suas questões existenciais para dentro de suas obras é 

um dado importante que a poeta carioca discute em seus artigos. Mais adiante, no 

capítulo que falaremos sobre a sua produção poética e crítica abordaremos essas 

questões, levando em conta sua própria situação dentro da geração marginal.  

                                                 
3
 Para Deleuze, os afetos são verdadeiras potências afirmativas e negativas dos seres: a alegria é um afeto 

que aumenta nossa potência de agir; a tristeza é um afeto que a diminui. Sendo assim, os afetos variam de 

acordo com os encontros que temos, com as nossas relações com os outros seres e com os eventos da 

própria vida. A potência da nossa vida está em relação com as ideias criativas, com os bons encontros, 

especialmente com a alegria.  
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  O quinto e sexto princípios do rizoma, de cartografia e de decalcomania, podem 

ser pensados de forma a relacionar a experiência vivida e dela fazer matéria de poesia 

no contexto da literatura marginal. Na visão de Deleuze e Guattari, o mapa é um rizoma, 

uma cartografia com suas inúmeras entradas e saídas, feito um labirinto. A vida não 

cansa de passar pelos canais do mapa; os decalques são as reproduções, as 

representações, o que cessa a produção de vida.  

 

 

Se o mapa se opõe ao decalque é por estar inteiramente voltado para 

uma experimentação ancorada no real. [...] O mapa é aberto, é 

conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, 

suscetível de receber modificações constantemente. [...] Uma das 

características mais importantes do rizoma talvez seja a de ter sempre 

múltiplas entradas... (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 22).  

 

 

Deleuze e Guattari caracterizam, assim, o mapa como rizoma. O mapa, em si, 

revela uma geografia, uma determinada geografia. Nesse sentido, tudo que é passagem 

no mapa não existe sem relação com a vida e com os espaços onde ela acontece, 

interagindo com outras formas vitais. A vida de uma pessoa, de um grupo, de uma 

sociedade; a vida intensamente produzida, compartilhada são mapas, rizomas.  

Observamos que todas as características do rizoma estão interligadas: 

geografias, entradas, saídas, passagens, movimentos dos mapas são devires. E os 

devires estão em toda parte, nos seres, na natureza, nos corpos. Acerca disso, para 

finalizar a nossa explanação sobre o rizoma, gostaríamos de ressaltar o que dizem 

Deleuze e Guattari nas últimas páginas do seu texto:  

 

 

O que está em questão no rizoma é uma relação com a sexualidade, 

mas também com o animal, com o vegetal, com o mundo, com a 

política, com o livro, com as coisas da natureza e do artifício, relação 

totalmente diferente da relação arborescente: todo tipo de “devires”. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 33).  

 

 

Como mencionamos anteriormente, o devir não está separado do rizoma. Por ser 

este um conceito que envolve relações com a escrita, com o corpo e com os seres, nos 

parece apropriado que rizoma e devir também se unam aqui, pelo fato de juntos se 
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harmonizarem na questão principal da nossa proposta de trabalho. Encontramos a 

possibilidade de pensar com esses conceitos o problema que levantamos com o texto de 

Ana Cristina Cesar sobre a questão do escrever, que engloba aspectos importantes sobre 

a literatura em diálogo com a vida.  

As atividades que a autora assume concomitantemente enquanto articula um 

debate com a literatura do seu tempo também podem ser discutidas com um texto que 

nos parece fundamental para formular o problema do nosso objeto de estudo. Aliás, a 

ideia de estudar os três papéis desempenhados por Ana Cristina Cesar ao longo da sua 

carreira literária muito se deve à leitura desse texto por nós. O texto é “Escritores, 

intelectuais, professores” (2004) em que Barthes nos convida a pensar as três atividades 

que se encontram, no caso de Ana Cristina Cesar, vivenciadas em todo seu processo 

criativo. Como o texto barthesiano pode “conversar” com os conceitos deleuzianos que 

apresentamos anteriormente e que vão seguir conosco para a análise da nossa questão-

problema com o texto de Ana Cristina Cesar?  

Falamos inicialmente que uma das chaves de leitura para o texto da poeta 

carioca é o conceito de passagem, cuja ideia está em toda a produção escrita da autora, 

inclusive sua própria vida assim pode ser nomeada. Pensamos que os papéis que ela 

assume como escritora, intelectual e professora também remetem ao imaginário da 

passagem e, portanto, o que há entre o texto de Barthes e os conceitos de Deleuze são os 

encontros possíveis entre essas subjetividades. Rizoma e devir tomam conta desses 

encontros possíveis, pois estamos a tratar de modos de experimentação, de pontos de 

fuga e de afetos com a questão do escrever em Ana Cristina Cesar. 

 Logo na primeira página de “Escritores, intelectuais, professores” (2004), 

Barthes faz a distinção:  

 

 

Em face do professor, que está do lado da fala, chamemos escritor 

todo operador de linguagem que está do lado da escritura; entre os 

dois, o intelectual: aquele que imprime e publica a sua fala. Não há 

praticamente incompatibilidade entre a linguagem do professor e a do 

intelectual (coexistem com freqüência no mesmo indivíduo); mas o 

escritor está sozinho, separado... (BARTHES, 2004, p. 385. Grifo do 

autor) 

 

 

 Ou seja, a fala do professor e a do intelectual estão ligadas a uma exposição e a 

um controle das leis que regem os mecanismos de toda fala pública. O professor e o 



 34 

intelectual, expostos nessa fala pública, entram nesse teatro que toda fala imprime no 

corpo daqueles que a representam. Tanto um quanto o outro requerem uma plateia, um 

auditório, isto é, um interlocutor (não necessariamente um interlocutor, mas uma 

“escuta”) com quem possam articular as suas falas e exercer algum poder sobre ele.  

Para Barthes, é no espaço da fala que essa vontade de poder é exercida, pois ela 

denota duas imposições características: a primeira diz respeito ao aspecto irreversível da 

fala, uma vez proferida torna-se indelével, não se pode voltar atrás da palavra dita. 

Pode-se apenas tentar uma rasura, uma correção sobre o que foi dito e a esse movimento 

corretivo da fala, o autor chama de tartamudez. A segunda se relaciona com a encenação 

que o seu uso impõe ao professor. Essa encenação se dá nos seguintes modos: aquele 

que se encontra em situação de ensino opta por assumir o papel de autoridade, isto é, 

fala conforme “a Lei que está em toda fala: sem retomadas, na velocidade conveniente, 

ou ainda com clareza (é o que se pede de uma boa fala professoral: a clareza, a 

autoridade)” (BARTHES, 2004, p. 387) ou fica desconcertado com toda essa lei que a 

fala exige para compor o seu discurso. Seja como for, aquele que lida com a fala deve 

estar consciente do poder que ela exerce, principalmente em situação de ensino. 

Em meados da década de 1970, Ana Cristina Cesar publica seu primeiro artigo 

na imprensa carioca. Em “Os professores contra a parede” (CESAR, 1999), 

originalmente publicado n’Opinião, em 12 de dezembro de 1975, nos deparamos com 

Ana Cristina Cesar a questionar a teoria literária dada nos cursos de Letras, o papel do 

professor em relação a isso e a própria situação do ensino brasileiro. Motivada pela 

discussão que ora ocupava os jornais e as reuniões em torno da teoria literária aplicada 

nos cursos de Letras, viu-se no papel de problematizar a questão, com base no que ela 

própria vivenciava no curso de Letras na UFRJ. O foco da discussão nesse artigo é o 

excesso de teoria literária dado nos cursos de Letras, ou melhor, o excesso da corrente 

estruturalista, fortemente marcada pelo objetivismo reinante da década anterior, tanto no 

campo da política quanto no da estética – o que irá repercutir na contracultura e no 

movimento revolucionário de 1968. As leituras estruturalistas dominavam as aulas 

enquanto que a leitura das próprias obras literárias não era feita. Veremos que muitas 

das questões apontadas por Ana Cristina Cesar no debate promovido entre os estudantes 

de Letras da PUC do Rio de Janeiro e os da UFRJ, naquele ano, são atualíssimas e 

merecem atenção especial da nossa parte.  

Aqui, apresentaremos sucintamente o ponto de vista de Ana Cristina Cesar 

acerca da discussão que deve ser analisada sob os seguintes aspectos: o primeiro diz 
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respeito à politização das teorias abordadas em sala de aula e o segundo, a politização 

da própria relação docente dentro da instituição de ensino. O primeiro diretamente 

relacionado com “os mecanismos de poder e de repressão que têm sido exercidos dentro 

da instituição” (CESAR, 1999, p. 146) e o segundo ligado ao poder exercido pelo 

professor em forma de sedução e terrorismo sobre o aluno, o que favorece a imposição 

das tais teorias literárias por meio da autoridade que a sua fala exerce, como frisa 

Barthes no texto mencionado acima.  

O caráter de sedução e terrorismo, portanto, de controle e domínio sobre os 

alunos é descrito da seguinte forma por Ana Cristina Cesar: “Essa sujeição porém não é 

simplesmente intelectual, mas está inscrita no próprio corpo dos alunos e dos 

professores e se expressa na sua postura dentro da sala de aula e diante do próprio 

trabalho...” (CESAR, 1999, p. 148. Grifos da autora). Para ela, toda a questão envolve 

um conteúdo político, desde a escolha das teorias aplicadas até o modo como elas são 

transmitidas pelo professor e recebidas pelos alunos. Politizar as teorias é uma questão 

que pode ser analisada a partir de um aspecto que Barthes aponta para pensar a crítica 

literária e a pesquisa acadêmica: “o perigo do Método (de uma fixação ao Método)” 

(BARTHES, 2004, p. 396) que vem da demanda de uma responsabilidade crítica e de 

uma outra, mais sutil, que tem a ver com a prática da escritura. Isso porque, como vimos 

na distinção dos três papéis da produção escrita, para Barthes, o escritor opera no espaço 

da solidão, onde as linhas de fuga se desenham sem as possíveis imposições diretas dos 

encontros em interação real, como os do professor. No capítulo que abordaremos a fala 

da professora Ana Cristina Cesar iremos analisar detalhadamente os pontos centrais 

acerca da questão mencionada e refletir sobre as possíveis conclusões apontadas em seu 

artigo. 

Como escrever é um caso de devir e se encontra em relação com outros devires e 

com a vida (DELEUZE, 1997), não podemos deixar de pensar o trabalho poético de 

Ana Cristina Cesar relacionado com um devir-mulher na sua crítica. Observamos que a 

questão de um escrever feminino ou de uma escrita feminina presente em alguns de seus 

artigos críticos deve ser considerada como parte do problema que apresentamos como 

questão central da nossa pesquisa: o que é escrever, para Ana Cristina Cesar, inclui um 

modo de pensar a mulher que escreve nos anos 1970, as escritoras da sua geração que, 

muitas vezes, se encontram dialogando com ela em seus textos e uma análise do seu 

papel na produção dessa literatura marginal. 
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Ana Cristina Cesar escreveu três artigos em que problematiza, especificamente, 

a questão da escrita feminina a partir da leitura de escritoras da sua época, são eles: 

“Literatura e mulher: essa palavra de luxo”, publicado no Almanaque Nº 10 – Cadernos 

de Literatura e Ensaio, Brasiliense, em 1979; “Riocorrente, depois de Eva e Adão...”, 

publicado no Folhetim – Folha de São Paulo, em 12 de setembro de 1982 e “Excesso 

inquietante”, publicado no Jornal Leia Livros, em setembro de 1982. Além destes, no 

“Depoimento de Ana Cristina Cesar no curso ‘Literatura de mulheres no Brasil’”
4
, que 

na verdade consiste numa entrevista concedida pela poeta no curso “Literatura de 

mulheres no Brasil”, ministrado pela professora Beatriz Rezende, na Faculdade da 

Cidade, em 6 de abril de 1983, vemos a questão também em pauta, juntamente com 

outras acerca do seu processo literário. A seguir, apresentaremos uma breve explanação 

dos principais apontamentos da autora em cada artigo citado.  

Em “Literatura e mulher: essa palavra de luxo”, Ana Cristina Cesar elabora uma 

espécie de colagem, com onze tópicos, a propósito da leitura que estava fazendo de dois 

livros de escritoras brasileiras: Flor de poemas, de Cecília Meireles, e Miradouro e 

outros poemas, de Henriqueta Lisboa. Os tópicos são notas de prefácios feitos por 

críticos e professores de literatura sobre os referidos livros, citações de especialistas em 

literatura feminina, trechos de poemas e outros artigos e até uma errata que, na verdade, 

se trata de um adendo à entrevista feita com Sylvia Riverrun, estudiosa interessada na 

produção de mulheres no Brasil na época. O artigo começa com a seguinte indagação: 

“– Haverá uma poesia feminina distinta, em sua natureza, da poesia masculina?” 

(CESAR, 1999, p. 224). A pergunta que não é de Ana Cristina Cesar, e sim de Roger 

Bastide, usada como preâmbulo para as observações que ela faz acerca dos livros de 

Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa, no que concerne à questão apontada pelos críticos 

da obra das referidas autoras. A questão central que Ana Cristina Cesar apresenta, a 

partir da leitura feita por tais críticos sobre o que ressaltam nos textos das duas autoras, 

é a presença de uma linguagem feminina, que estaria associada a elementos diversos, 

desde adjetivos até a escolha de temas supostamente “femininos” nos livros 

mencionados. Com base na leitura das obras de Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa e 

na leitura desses outros textos críticos a respeito dos livros de ambas, é que Ana Cristina 

Cesar parte para a proposição de algumas questões sobre a escrita feminina.  

                                                 
4
 Todos estes textos se encontram em Escritos no Rio, juntamente com Literatura não é documento, 

Escritos da Inglaterra e Alguma poesia traduzida, que formam o volume Crítica e tradução, publicado 

pela editora Ática em parceira com o Instituto Moreira Salles, em 1999.  
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No segundo artigo “Riocorrente, depois de Eva e Adão...”, Ana Cristina Cesar 

analisa mais uma obra literária, dessa vez é a de Angela Melim, escritora bastante lida 

por ela. O artigo, ao todo, é dividido em dez tópicos. Ana Cristina Cesar começa 

descrevendo um pouco o estilo da prosa e da poesia de Angela Melim e, em dado 

momento, comparando a leitura de um livro com outros da mesma autora, se depara 

com a questão: “Angela virou homem?” (CESAR, 1999, p. 241), isto é, Ana Cristina 

Cesar quer saber se o texto de Angela Melim “masculinizou-se” em relação a outros da 

referida autora, mais “femininos”. Todo o artigo segue na pista de indagações sobre essa 

“masculinização” da escrita até a reflexão a respeito de uma escrita feminina. Como 

chave para todas as questões expostas ao longo do seu texto, a própria Ana Cristina 

Cesar encerra questionando: “como fechar, convenientemente, o problema do feminino 

no texto literário – deslindando-o inclusive da palavra mulher?” (CESAR, 1999, p. 

248). É exatamente a “palavra mulher” ou “o livro de mulher” que ela vai tratar no 

artigo seguinte. Vale notar que esse artigo sobre Angela Melim e o próximo, que 

também trata de uma análise da obra de uma escritora brasileira, foram publicados 

concomitantemente, em setembro de 1982. Ana Cristina Cesar encontrava-se nesse 

período muito envolvida com as leituras e questões da literatura feminina.  

No terceiro artigo “Excesso inquietante”, Ana Cristina Cesar fala do livro de 

estreia de Marilene Felinto, As mulheres de Tijucopapo, e afirma que este é “um livro 

que conta, femininamente, a história de um retorno às origens” (CESAR, 1999, p. 249. 

Grifo da autora) e que também é um livro “loucamente atormentado pela questão do 

feminino...” (CESAR, 1999, p. 249). Para ela, o “femininamente” estaria ligado a dois 

elementos de composição da narrativa de As mulheres de Tijucopapo: o primeiro refere-

se a uma forma de dizer os sentimentos e o segundo para quem dizê-los. Ainda ressalta 

que a própria Marilene Felinto gostaria de contar a sua história através de uma carta, 

escrita em inglês. Há duas coisas importantes nesse ponto destacado por Ana Cristina 

Cesar: desejar contar a própria história em forma de carta – o próprio o signo da carta, 

que é um objeto em passagem e, portanto, traça uma cartografia, desenha um rizoma 

com outros (há sempre o risco de a carta extraviar-se no meio da viagem), ao mesmo 

tempo que a carta é uma linha de fuga, isto é, uma desterritorialização (DELEUZE; 

PARNET, 2004) – e a peculiaridade de a carta ser escrita numa língua estrangeira. 

Sobre este dado, Ana Cristina Cesar traz uma nota da própria autora pernambucana que 

explica o desejo de escrever sua história numa carta escrita noutra língua, com a 

intenção de manter-se distante, separada pela língua que não é sua, que a faz sentir-se 
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um pouco estrangeira, na sua própria história, para as pessoas da sua língua, da sua 

terra. (CESAR, 1999). 

A própria Ana Cristina Cesar também adota o gênero textual carta e outros 

idiomas, principalmente o inglês, em muitos dos seus escritos. Dessa maneira, assim 

como Marilene Felinto, ela estaria a “Fugir, é traçar uma linha, linhas, toda uma 

cartografia. Só se descobrem mundos através de uma longa fuga quebrada.” 

(DELEUZE; PARNET, 2004, p. 51). Para nós, um escrever feminino ou uma escrita 

feminina estão ligados a uma fuga, a um elemento de fuga. Essa fuga de que fala 

Deleuze reiteradamente. Retomaremos as questões acima da escrita feminina nos artigos 

supracitados no capítulo da crítica de Ana Cristina Cesar.  

Por ora, faremos algumas considerações referentes ao “Depoimento de Ana 

Cristina Cesar no curso ‘Literatura de mulheres no Brasil’” em que a autora comenta 

alguns aspectos da sua produção literária, desde a concepção do primeiro livro 

publicado até o tema, já citado anteriormente, da escrita feminina, que permeia uma 

parte da sua obra. A seguir, os principais traços que vemos delineados nesse depoimento 

de Ana Cristina Cesar acerca da literatura feminina:  

1) uma preocupação com o interlocutor; 2) uma falta (alguma coisa que não foi 

dita no texto); 3) uma relação entre o sexo do autor e um tipo de escritura; 4) a 

existência de “um falar feminino” (CESAR, 1999, p. 269); 5) o histórico da mulher 

como ser marginal e representante da “fala da minoria” (CESAR, 1999, p. 269); 6) a 

escrita do diário numa perspectiva feminista; 7) a presença de um tipo de sensibilidade 

feminina que está ligada ao corpo. Vale dizer que alguns destes aspectos podem ser 

verificados no próprio texto poético da autora carioca.  

Inicialmente, Ana Cristina Cesar afirma que o impulso imediato de quem 

escreve é mobilizar. Escrever é mobilizar um interlocutor, um leitor, alguém que não se 

sabe direito quem é. Diante disso, ela justifica a sua identificação com os gêneros do 

diário e da carta, numa perspectiva de apreender esse interlocutor, embora saiba que 

este é um elemento difícil de definir. No caso da carta, há um interlocutor mais ativo e 

imediato em jogo, enquanto que, no diário, esse interlocutor é passivo, substitui uma 

presença – esta seria a diferença básica que ela analisa entre essas produções de escrita. 

(CESAR, 1999). Portanto, um traço dessa escrita feminina, associada a esses dois 

gêneros, estaria centrada numa preocupação com aquele que recebe o texto.  
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Eu acho que existe uma palavra não falada, mas no sentido mais da... 

alegria. Não sei se deu pra sacar, A teus pés é um livro alegre. Não sei 

se vocês sentem isso ou não. Não sei se isso passa ou não. Quer dizer, 

não é um livro “pra baixo”. E, aliás, eu acho que é outro traço da 

literatura feminina. Acho que ele conta com alguma coisa que não foi 

dita; conta, mas conta enquanto questão literária. Na literatura, sempre 

haverá uma coisa que escapa. (CESAR, 1999, p. 260) 

 

 

Para Deleuze, os afetos são devires, potências afirmativas que nos fazem agir, o 

contrário das forças que bloqueiam o curso da vida, como a tristeza e a neurose. Os 

afetos estão em encontro com as nossas forças, com o nosso poder afirmativo/negativo. 

A alegria é um afeto que está passando em Ana Cristina Cesar e em A teus pés que, em 

um poema sobre este livro, a autora diz: “É jazz do coração.” (CESAR, 1999, p. 55). 

Jazz é devir, para Deleuze. A alegria é um devir que passa por A teus pés em vários 

sentidos, inclusive musicais. O escritor se afeta com o livro, escreve com todas as suas 

forças. Essa “palavra não falada” ou não dita para Ana Cristina Cesar, na sua literatura, 

é algo que passa pelos seus afetos e como lida com eles. Os afetos estão relacionados ao 

corpo, passam pelo corpo do escritor. Sabemos dos afetos tristes que atravessam os 

vários momentos da vida da poeta que, de algum modo, são uma sombra dessa palavra 

que não foi dita; essa coisa que escapa ou que foge na literatura feminina, na literatura 

de modo geral. Algo dos afetos parece passar por esse traço evasivo ou fugidio da 

escrita feminina.  

Ana Cristina Cesar não acha razoável uma relação entre o sexo do autor e um 

tipo de escritura. Para ela, o que existe é “um falar feminino.” (CESAR, 1999, p. 269),  

em duas perspectivas, de acordo com a leitura que faz de duas escritoras brasileiras: 

Cecília Meireles e Adélia Prado. Em relação ao campo lexical, a primeira teria um tipo 

de escrita feminina caracterizada pela linguagem do “sublime” (menção a termos como 

etéreo, suave, delicado), o que significa um clichê para Ana Cristina Cesar; e a segunda, 

teria um tipo de escrita feminina voltada para o lado mais bruto, mais violento, 

passional, o que fugiria a uma visão do senso comum da poesia escrita por mulher. 

(CESAR, 1999). Refere-se a isso dizendo:  

 

 

Recentemente, pegando uma série de autoras mulheres, vejo que essas 

autoras tentam colocar o feminino de uma maneira mais violenta. 

Quer dizer, mulher tem até uma vantagem para falar nisso, mas o 
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homem também fala desse lado mais escuro, mais violento, mais 

passional... (CESAR, 1999, p. 269) 

 

 

Qual seria a “vantagem” da mulher? E qual a diferença na “maneira mais 

violenta” da fala de mulher em relação à do homem? Ana Cristina Cesar analisa que 

pelo “fato histórico de a mulher ser marginal, talvez ela tenha mais ouvido para falar um 

outro discurso. (...) Uma outra fala. Como diria? A fala da minoria.” (CESAR, 1999, p. 

269). Pelo fato de a escrita feminina, historicamente, estar confinada ao ambiente 

doméstico, dominada por uma tradição patriarcal (MACEDO; AMARAL, 2005), a 

questão da carta e do diário, numa perspectiva feminista, é considerada também por Ana 

Cristina Cesar para problematizar a produção feminina que circula na década de 1970. 

Ela se encontrava no campo de uma produção considerada “menor”, a literatura 

marginal, portanto tinha a necessidade de debater em seus textos essas questões. Afinal, 

com o surgimento do feminismo e das teorias feministas tomando conta dos problemas 

em torno do discurso e da escrita das mulheres no contexto dessa geração, era 

necessário pensar o seu papel de escritora e mulher nesse momento.  

Segundo Ana Cristina Cesar, o último traço, associado à escrita da mulher, seria 

a presença de um tipo de sensibilidade feminina que está ligada ao corpo. Ela 

costumava escrever no próprio corpo seus poemas. Em alguns deles, podemos entrever 

partes do corpo feminino servindo de referência para o fazer do próprio poema, numa 

relação que se constitui cheia de afetos: “olho muito tempo o corpo de um poema/ até 

perder de vista o que não seja corpo” (CESAR, 1999, p. 89). Como é esse corpo do 

poema? Como é o corpo que escreve o poema? A questão pode ser colocada de outra 

maneira: se é o poema que tem um corpo, de que modo esse corpo do poema se 

organiza num encontro de afetos, devires ou pontos de fuga com o próprio corpo da 

mulher que o escreve?  Essa questão deve ser considerada também em diálogo com uma 

cartografia do corpo que é traçada, particularmente na geração de 1970, enquanto 

potencial revolucionário no fazer arte e política, pois a euforia e a contracultura 

estabelecem seus rizomas através do exercício das potencialidades e dos afetos pelo 

corpo.  

Deleuze e Guattari refletindo, no quarto volume de Mil platôs (1997), acerca do 

devir-mulher de Virginia Woolf, que faz parte da própria obra da escritora inglesa, 

afirmam: “A questão é primeiro a do corpo – o corpo que nos roubam para fabricar 

organismos oponíveis.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 69. Grifo dos autores). Não 
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se pode separar o devir-mulher de Virginia Woolf do corpo, bem como o de Ana 

Cristina Cesar, considerando não somente o corpo, em si, mas a mulher, a sua 

sensibilidade feminina, a sua singularidade na sociedade, e como essa sensibilidade lida 

com os regimes de dominação social, com os sujeitos, com os discursos, como “se faz” 

a mulher em meio a tudo isso?  

Ana Cristina Cesar admite no depoimento que em alguns momentos essas 

questões perpassam sua obra. Com efeito, podemos constatar um desses momentos, 

logo no primeiro poema de A teus pés, quando diz: 

 

 

Autobiografia. Não, biografia. 

Mulher.  

(CESAR, 1999, p. 35)  

 

 

Ela quer ser grafada no texto, grafar a própria vida no texto, mas a vida não se 

grafa, não pode ser grafada no texto. Ela quer uma biografia, talvez. O que é a palavra 

“mulher”, o que significa escrever “Mulher” no texto? O que pode a mulher no texto de 

Ana Cristina Cesar?
5
 

                                                 
5
 As indagações que “concluem” este capítulo serão retomadas no capítulo 3. 
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2. A POESIA: ENCONTRO E DEVIR  

 

 

 

              Figura 2. Fonte: CESAR, 1993.  

 

 

Quando se trabalha, está-se forçosamente numa solidão absoluta. Não 

se pode fazer escola, nem fazer parte de uma escola. Há apenas 

trabalho nas trevas, e clandestino. Só que é uma solidão extremamente 

povoada. Não povoada de sonhos, de fantasmas nem de projectos, mas 

de encontros. Um encontro, é talvez o mesmo que um devir ou umas 

núpcias. É do fundo dessa solidão que se pode dar qualquer encontro. 

(DELEUZE; PARNET, 2004, pp. 16-7) 

 

 

Escrever entre as gretas do deserto. Escrever o nosso deserto. Passar pelo 

deserto, estamos no meio. Desvelar a solidão e o silêncio. Escrever com a paixão. 

Estamos com a nossa paixão. E sós. Aprender a lição com os nômades: a passagem é o 

lugar onde estamos, não importa o limite das fronteiras; a linha que corta um horizonte 

ao outro é a mesma linha em que se encerra toda a vida, além.  
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Escrever é um encontro, ensina-nos Deleuze. “Tudo é encontro no universo, 

bom ou mau encontro.” (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 78). Partimos dessa ideia para 

o começo da nossa aventura com o texto de Ana Cristina Cesar, pois o encontro, em 

Deleuze, está ligado ao devir. Escolhemos discutir a poesia da geração de 1970 e a 

questão com a literatura em Ana Cristina Cesar de acordo com o encontro e com o 

devir. Afinal, estamos escrevendo sobre o que nos afeta no encontro com essa poesia, 

sobre a fissura que esse texto pode abrir em nós. Dificilmente a poesia pode estar 

desvinculada dos afetos porque “os afectos são devires.” (DELEUZE; PARNET, 2004, 

p. 78). Então, o que é afeto na poesia de Ana Cristina Cesar? O que irrompe da nossa 

leitura com essa poesia a partir do que nela nos afeta?  

Desde pequena, a poeta nascida no Rio de Janeiro escrevia seu destino com a 

literatura, ora ditando versos soltos para a mãe, que cuidadosamente anotava em 

cadernos, ora rabiscando os próprios cadernos “terapêuticos”, os “falsos” diários, as 

cartas a ninguém. O contato de Ana Cristina Cesar com a poesia começou dentro da 

própria casa, encontros literários promovidos pelos pais, leituras feitas pela mãe, 

professora de literatura. Desse modo, o acesso constante à cultura e aos livros no 

ambiente familiar repercutiram na sua formação literária e intelectual.  

Ana Cristina Cesar e sua estratégia em traçar uma sobrevida a partir da escrita. 

“Eu não sabia/ que virar pelo avesso/ era uma experiência mortal” (CESAR, 1998, p. 

41). Um projeto de escrever como experiência de transformação fatal. Pode a escrita ser 

uma espécie de plano para retardar a morte? Mas o que é escrever? O que é 

precisamente construir uma escrita? Como, para onde avança o deserto, a solidão, o 

encontro com tudo isso?  

Esclarecemos que o nosso trabalho não pretende responder às questões, mas 

dialogar com elas, problematizar o fazer poético de Ana Cristina Cesar a partir da crítica 

sobre a (sua) poesia, que elaborou e mobilizou dentro e fora da sua produção escrita. 

Durante o período de 1975 a 1983, a poeta carioca exercitou concomitantemente as 

atividades de escritora, intelectual e professora, em todos estes papéis debatia-se 

profundamente com a questão “fazer literatura”.  

Escrever com as perguntas. No caso da nossa autora, escrever para as próprias 

perguntas e a partir delas. Portanto, interessa-nos refletir sobre o que se passa no 

exercício de escrever em Ana Cristina Cesar, o “vacilo da vocação” (CESAR, 1999, p. 

58) a se fazer ato de criação. Sirgar. 
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E trata-se do mesmo: a escrita não tem a sua finalidade em si própria, 

precisamente porque a vida não é algo pessoal. A escrita tem por 

exclusiva finalidade a vida, através das combinações com que joga. É 

o contrário da “neurose”, onde, precisamente, a vida não cessa de ser 

mutilada, rebaixada, personalizada, mortificada, e a escrita de se 

tomar a si própria como finalidade. (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 

16) 

 

 

A escrita atravessando a vida. Um encontro entre forças que se conjugam na 

criação, experimentação vital. Ana Cristina Cesar e o mito de quem nasce “marcada” 

para escrever, sucumbiria ao destino? Sua obra é o testamento de que viveu a afetar-se 

com tudo que mobilizava o encontro com a questão de ser “uma escritora”, a descobrir 

se estava à altura do seu desejo de ser “a escritora”.  

A obra de Ana Cristina Cesar publicada em vida não é volumosa, são apenas três 

livros em edições independentes: Cenas de abril (1979), Correspondência completa 

(1979) e Luvas de pelica (1980), mais A teus pés (1982), que reúne os três anteriores, 

tornando-se seu primeiro livro publicado em edição comercial. Após sua morte, em 

1983, Armando Freitas Filho organizou uma nova edição de A teus pés (1999), os 

volumes de Inéditos e dispersos (1998), Crítica e tradução (1999), reunião dos livros 

Literatura não é documento, Escritos no Rio e Escritos da Inglaterra, todos publicados 

pelo Instituto Moreira Salles em parceria com a editora Ática; Correspondência 

incompleta (1999), volume de cartas pessoais da autora para as amigas Clara de 

Andrade Alvim, Maria Cecilia Londres Fonseca, Ana Candida Perez e Heloisa Buarque 

de Hollanda, lançado em co-edição com a editora Aeroplano, organizado por Armando 

Freitas Filho e Heloisa Buarque de Hollanda. Caderno de desenho Portsmouth 

30/06/1980 – Colchester 12/07/1980 (1993) também publicado pelo Instituto Moreira 

Salles em parceria com a Livraria Duas Cidades. O mais recente livro é composto de 

quase quinhentas páginas, Antigos e soltos – poemas e prosas da pasta rosa, organizado 

por Viviana Bosi, lançado pelo Instituto Moreira Salles em 2008.  

À primeira vista, este livro rosa encanta profundamente. Seduz pela beleza da 

forma e pela delicadeza do conteúdo. Nele estão contidos fragmentos de textos, 

anotações, rabiscos, rasuras, cópias de poemas, alguns incompletos, outros mais bem 

acabados, acompanhados das versões fac-símiles. A maioria textos inéditos, com 

exceção de pouquíssimos versos esparsos que saíram em alguma edição anterior. 

Portanto, neste trabalho daremos atenção especial ao livro rosa de Ana Cristina Cesar, 
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por tratar-se da novidade que é, de modo ainda pouco conhecido dentro do acervo 

literário da poeta. Confessamos também: o livro nos seduziu apaixonadamente desde o 

primeiro encontro. Artimanha do destino? O livro é sempre um espelho: narcisos 

perdidos dos dois lados do papel, autor e leitor se encontram para além da morte do 

primeiro. Mas, antes da morte, ainda é possível questionar-se:  

 

 

Pra mim foi complicado porque acabou virando noite de autógrafos, 

pela 1ª vez autografei para os ilustres, tive a vertigem de celebridade, 

as pessoas me cumprimentavam sem nem terem lido meus textos, 

esquisita euforia. Eu sempre cultivei sério a fantasia de que eu já era 

uma grande escritora, e diversas pessoas (pais & mestres & parentes & 

alli) ajudaram a regar o jardim. Não era preciso fazer mais nada, o 

mundo estava a meus pés. Nessa noite muito inconscientemente veio à 

tona essa história – e no dia seguinte puto medo de morrer & 

depressão. (CESAR, 1999, p. 119) 

 

 

Neste fragmento de carta para Maria Cecilia Londres Fonseca, datada em 22 de 

junho de 1976, Ana Cristina Cesar comenta a publicação e a noite de lançamento de 26 

poetas hoje (1976), antologia organizada por Heloisa Buarque de Hollanda, marco na 

produção cultural da época. Um grupo de jovens poetas, alguns totalmente 

desconhecidos, criava as suas estratégias contra um sistema editorial. Uma saída, à 

margem. Tratava-se de uma seleção dos nomes mais representativos da poesia que 

estava sendo produzida até então, Ana Cristina Cesar figurava entre os vinte e seis 

nomes da capa que, segundo Heloisa Buarque de Hollanda, guardadas as características 

peculiares de cada um, eram os “poetas marginais” – uns mais, outros nem tanto. A 

poeta carioca estava com 24 anos e pela primeira vez tinha seus textos publicados – 

meia dúzia de poemas, respectivamente: “Simulacro de uma solidão”, “Flores do mais”, 

“Psicografia”, “Arpejos”, “Algazarra” e “Jornal íntimo”. Com exceção dos três 

primeiros, os mais curtos, notamos nos demais um estilo híbrido, misto de carta e diário, 

marcados pela divisão, datada (dia e mês), dos pequenos fragmentos, resumos do dia 

(simulacros de uma rotina). A aparição da antologia rendeu discussões, polêmicas, 

crises. Um dos debates mais interessantes foi promovido pela revista José, em agosto 

daquele ano 
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Numa Ipanema de sábado, às três da tarde (uns com mais e outros com 

menos arrependimento, portanto) reuniram-se, para conversar com 

JOSÉ, Heloisa Buarque de Hollanda, Ana Cristina Cesar, Geraldo 

Eduardo Carneiro e Eudoro Augusto.  

O motivo foi o aparecimento momentoso, alguns meses atrás, da 

antologia 26 poetas hoje, organizada por Heloisa e da qual os outros 

três participam. A publicação, que tem sido objeto de resenhas 

favoráveis, resenhas neutras e resenhas desfavoráveis, é assunto para 

muito debate e muita discussão, pelo que o éter anda cheio de 

argumentos e poetas e leitores se atropelam com as sílabas dos versos 

desta talvez nova poesia brasileira.  

JOSÉ chamou seu conselho editorial, Luiz Costa Lima, Sebastião 

Uchoa Leite, Jorge Wanderley e Sérgio Cabral (que não pôde vir) para 

receber seus convidados. Qual a origem desta poesia, qual o seu 

embasamento gerador, suas características e relações com outros 

movimentos contemporâneos e passados, de onde vem e para onde 

pretenderia ir – são perguntas que todos gostaríamos de ver colocadas, 

se não esclarecidas. JOSÉ se serve deste encontro para afirmar que 

entende assim sua linha editorial: aberta a prosadores e poetas de 

todas as gerações e tendências, mesmo que para isto sacrifique os seus 

sábados, bem diante do mar... (J.W.)
6
 

 

 

Em seu artigo “Literatura marginal e o comportamento desviante”, publicado em 

1979, Ana Cristina Cesar traça um “retrato da geração”. O primeiro ponto levantado 

pela autora é o movimento tropicalista, como uma das manifestações culturais desse 

“desvio” na literatura. Ora, o Tropicalismo entra em cena como uma espécie de 

“tendência participante” (CESAR, 1999, p. 213), ligada ao engajamento político da 

época. A canção de protesto explicita uma intenção de denunciar os problemas políticos 

e sociais, além de movimentar vários setores da sociedade, especialmente os estudantes. 

Os festivais de música popular brasileira acontecem em meio a manifestações e 

protestos como uma necessidade de manter uma “‘pureza popular’, longe da invasão 

‘imperialista’ do rock e das guitarras elétricas.” (CESAR, 1999, p. 213). O clima de 

inconformismo e o espírito de inquietação desses tempos promovem um debate e uma 

conexão com outros movimentos culturais e políticos da juventude que aconteciam na 

Europa e nos Estados Unidos (Maio de 68, o movimento hippie, o cinema de Godard, 

além das questões com a psicanálise, o rock, os jornais underground, os circuitos 

alternativos etc. são acontecimentos que mobilizam as relações da juventude brasileira 

com a própria cultura). A própria expressividade do corpo, na maneira de se vestir, a 

rebeldia nas atitudes, a recusa aos padrões estabelecidos, sejam artísticos ou 

existenciais, a relação com a política esquerdista, o desejo de uma atuação 

                                                 
6
 Nota de abertura da matéria sobre a Antologia, em José. Agosto de 1976, p. 3. 
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revolucionária em termos de política e existência – todos esses elementos são 

importantes e caracterizam o Tropicalismo como manifestação de uma crise, que 

“revaloriza a necessidade de revolucionar o corpo e o comportamento”, nas palavras de 

Ana Cristina Cesar (CESAR, 1999, p. 214). As preocupações com um projeto de vida, 

com o corpo, a experiência com as drogas, o erotismo, a subversão dos valores, a 

contracultura, são demonstrações de uma crise, de um processo em que questões com a 

própria existência e com a estética influenciam nas tendências características da 

literatura marginal. Todos esses aspectos favorecem o surgimento de um grupo novo de 

artistas desejoso de mudança e de experimentação estética e subjetiva. A partir desses 

aspectos citados, podemos concluir que o movimento da geração de 1970 realiza o que 

segundo Deleuze é “um exercício, uma experimentação inevitável” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1996, p. 9), o que significa que podemos compreender a geração marginal 

criando para si um “corpo sem órgãos” com sua política e experimentação vitais.  

 O debate a respeito dos traços característicos de um “comportamento 

desviante”, como aponta Ana Cristina Cesar em seu artigo, é explanado em uma tese de 

doutorado de Gilberto Velho sobre drogas e hierarquia, defendida na USP, na qual o 

antropólogo carioca define dois grupos para a pesquisa: os intelectuais, considerados 

“nobres” e os surfistas, nomeados “anjos”. Ana Cristina Cesar faz menção ao trabalho 

de Gilberto Velho para explicitar a relação entre o engajamento político e o desvio 

comportamental dessa geração. No primeiro grupo, “o engajamento na prática política é 

substituído pela valorização da ‘mudança de vida’, mediante uma atribuição de função 

libertadora aos tóxicos e à psicanálise.” (CESAR, 1999, p. 216). Ou seja, a partir de um 

determinado momento esse grupo intelectual entende que a transformação social ou 

política de uma classe passa por uma transformação individual. Já os surfistas ou 

“anjos” também estão em processo com questões políticas, mas sobretudo em encontro 

com aquilo que Daniel Lins afirma a partir do que Deleuze analisa sobre o surf: eles 

experimentam uma “alegria surfista” (FURTADO; LINS, 2008, p. 50), como potência 

revolucionária da vida. O esporte juntamente com o uso de tóxicos funcionaria como 

expressão máxima desse comportamento desviante. 

O filósofo francês manteve contato e uma correspondência com surfistas 

franceses nos últimos anos de sua vida. O texto de Daniel Lins traz uma bela reflexão 

acerca do corpo e da alegria dos surfistas, definindo: “o surfe é desenvolvimento da 

alegria pelo corpo. Surfar é criar movimento, é dizer sim à vida. Surfar é dançar com as 

ondas para não ‘dançar’ na vida.” (FURTADO; LINS, 2008, p. 50). Deleuze passa a 
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admirar o surf talvez por considerá-lo um movimento (a onda em contato com o surfista 

é um devir) e um encontro alegre; o “estar no meio” da onda em encontro com o próprio 

corpo (o corpo do surfista com o corpo da onda) é um devir. Na concepção de Daniel 

Lins, o corpo é, para o surfista, “seu devir, sua grande alegria, seu capital afetivo 

elevado ao máximo. O corpo do surfista abre caminhos [...] O ideal do surfista é ter um 

corpo. [...] para o surfista uma ecologia do espírito” (FURTADO; LINS, 2008, p. 50. 

Grifo do autor), ou seja, uma ecologia do corpo e dos afetos alegres. Pois a alegria é a 

força afirmativa da vida, é a potência do agir em prol da vida. A questão colocada 

acerca dos intelectuais e dos surfistas no texto referido por Ana Cristina Cesar, em seu 

artigo supracitado, diz respeito ao papel do uso das drogas e à participação da política, 

em ambos os grupos pesquisados por Gilberto Velho, que desempenham “papéis 

desviantes, sujeitos à repressão” (CESAR, 1999, p. 216) pois ainda segundo a autora: 

 

 

[...] uma vez que um comportamento desviante (o uso de tóxicos 

aliado a todo um universo de contracultura, por exemplo) também 

configura um nível de contestação política, mesmo que rejeite aquilo 

que “normalmente” se entende como contestação de esquerda. A 

dimensão política do comportamento desviante, enquanto expressão 

de uma divergência em termos de visão de mundo, também se 

concretiza em determinadas relações com o poder. (CESAR, 1999, p. 

216)  

 

 

 

Esse aspecto abordado por Ana Cristina Cesar aponta para a dimensão do que 

vinha sendo vivenciado pela juventude da época: a relação do uso de drogas associada 

ao comportamento desviante leva a crer que a marginalidade não seria (ou não deveria 

ser) mais considerada como uma saída alternativa, mas sim como “ameaça ao sistema, 

como possibilidade de agressão e transgressão” (CESAR, 1999, p. 217). Portanto, o uso 

de drogas e o comportamento desviante são assumidos conscientemente como forma de 

protesto, como contestação de caráter político.  

O segundo ponto analisado por Ana Cristina Cesar diz respeito à “produção 

escrita desviante” (CESAR, 1999, p. 217) que mantém relações diretas com o uso de 

tóxicos e com a contestação política, no sentido de que  

 

[...] Os novos poetas pregam nos seus textos a necessidade de 

subverter o comportamento para mudar o sistema e ao mesmo tempo 

fazem questão de manifestar em suas vidas o descompromisso com as 
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regras e valores desse sistema. Desta forma, pode-se analisar a 

produção do momento tanto por meio de textos quanto da própria 

vivência dos poetas. (CESAR, 1999, p. 222) 

 

 

 

Nesse momento, a necessidade de subversão e descompromisso (em pauta ainda 

a questão com as intensas experiências com os tóxicos) dos poetas no que tange ao 

modo de militar e produzir suas obras favorece o aparecimento do quadro de 

internações em hospitais psiquiátricos, a loucura, a depressão e casos de suicídios. 

Torquato Neto teve a experiência do confinamento real e a loucura aparece como tema 

em sua obra, pois retrata a realidade vivida pelo poeta, autor do volume póstumo Os 

últimos dias de Paupéria (1984). Note-se as ressonâncias apolíticas do título. Um dos 

poetas suicidas dessa geração, Torquato Neto diz em seu conhecido poema “Cogito”: 

“eu sou como eu sou/ vidente/ e vivo tranquilamente/ todas as horas do fim” 

(TORQUATO apud MORICONI, 2010, p. 97). A questão do “eu sou como eu sou” 

passa diretamente pelo modo como se constrói a vida e o processo da escrita. O poeta 

piauiense foi organizador da revista Navilouca
7
, juntamente com Waly Salomão. 

Ambos foram importantes articuladores das questões dessa geração, tanto na imprensa 

alternativa quanto no modo de fazer e pensar a poesia, seus trabalhos são destaque no 

âmbito da geração de 1970. 

Pensar no tema da poesia marginal sugere uma reflexão acerca do modo como o 

escritor elabora para si uma razão para dizer a que veio, e o significa ser um poeta 

marginal? O poeta curitibano Paulo Leminski, em um curto poema, resumiu o sentido 

dessa escrita ou um modo como ela pode ser pensada ou concebida. A seguir, 

reproduzimos a primeira estrofe de seu poema, retirada do volume Toda poesia (2013):   

 

Marginal é quem escreve à margem, 

deixando branca a página 

para que a paisagem passe  

                         e deixe tudo claro à sua passagem. (LEMINSKI, 2013, p. 213) 

 

                                                 
7
 Em “Literatura marginal e o comportamento desviante”, Ana Cristina Cesar traz um interessante 

comentário a respeito da revista Navilouca, nome inclusive sugerido pelo “[...] Stultifera Navis, navio 

que, na Idade Média, circundava a costa recolhendo os idiotas, os desgarrados e fora da ordem, enfim, 

todos aqueles que apresentavam um comportamento desviante e que a sociedade procurava banir do seu 

meio através deste singular enclausuramento.” (CESAR, 1999, pp. 219-20). A revista em questão, 

portanto, voltada a publicar e divulgar a produção marginal, recolhia os escritos da dita intelectualidade 

marginal a fim de promover uma alternativa fora do sistema editorial, assim como outra publicação da 

época, o Almanaque Biotônica Vitalidade, título igualmente sugestivo, cujo propósito era semelhante ao 

da Navilouca.    
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Em resumo, a geração marginal apresenta as seguintes características: alternativa 

dentro do mercado editorial; revitalização do fazer poético; busca de público; 

desintelectualização da linguagem e do comportamento. Uma proposta estética unida a 

uma proposta existencial. A literatura dialogando com a vida, o poeta fazendo poesia 

com a vida. Traços de um coloquialismo e de um engajamento voltados para uma 

realidade imediata e subjetiva. Ironia. Subversão. Reflexão crítica. Retomadas do 

Romantismo, do Modernismo de 22 e da literatura beat. Anticabralismo. Anarquia. 

Paixão. Alegria. Uma época de mal-estar. Havia a urgência de experimentar a poesia no 

cotidiano, na mesmice das horas, com doses de lirismo e humor. Cacaso vai declarar 

sobre a geração que “Estamos todos escrevendo o mesmo poema, um poema único, um 

poemão.” (HOLLANDA, 1980). Estavam todos envolvidos no clima que a literatura 

propiciava de produção criativa e reflexão política. Resumindo a expectativa dessa 

poesia inovadora, Cacaso, em um poema para o amigo Chico Alvim, afirma:  

 

 

Poesia  

eu não te escrevo 

eu te  

vivo 

e viva nós! 

(CACASO apud HOLLANDA, 1980) 

 

 

O projeto da geração marginal era, sobretudo, um projeto existencial em favor 

da poesia. Essa poesia deveria ser experimentada em cada ação do cotidiano, como uma 

forma de reflexão acerca da realidade, como uma atitude crítica diante dos problemas 

políticos. Heloisa Buarque de Hollanda (1980), espécie de catalisador dessa geração e 

amiga dos poetas, faz uma avaliação sobre a poesia da geração marginal a partir do 

poema-síntese de Cacaso: 

 

 

[...] poesia e vida se casavam promovendo uma prática que, longe de 

ser pacífica, tentava com vigor crítico algumas respostas ao momento 

negro que experimentávamos. Surge uma multidão de poetas, cria-se 

um público, inventa-se formas independentes de produção, 
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distribuição e veiculação para a literatura. A alegria e o humor como 

guerrilha. Por maiores que se mostrassem as diferenças entre os poetas 

e grupos emergentes, Cacaso estava com a razão: o poema era único. 

A grande novidade desse poema, e também sua maior força, vinha no 

deslocamento de eixo da crítica social que passava a se atualizar na 

experiência individual, no sentimento, na subjetividade. Mudança que 

soube ser perigosa e, certamente, política.
8
 

 

 

A poesia que surge em meio à atmosfera conflituosa desse período estabelece 

paradigmas inovadores em termos de criação, produção e divulgação da obra. Todos 

estão escrevendo, produzindo, fazendo circular a literatura de uma maneira a romper 

com o sistema editorial convencional, criam outra alternativa para ter os seus trabalhos 

ganhando espaço e público. Os poetas marginais experimentam essa alternativa como 

resistência política e crítica, colocam-se à margem da exploração das grandes editoras e 

com isso adquirem mais liberdade na experiência vivida com esse trabalho artístico. O 

mesmo poema em construção, na mesma sintonia, o “poema único” que estão 

escrevendo, é o poema a ser degustado com a vida. Cada um prova de uma maneira 

diferente. O momento difícil para todos favorece o clima desse “poemão” porque a 

literatura e, de um modo geral, a arte, é uma arma de combate.  

Heloisa Buarque de Hollanda, que conheceu a poesia de Ana Cristina Cesar 

antes de conhecer a poeta, fala sobre sua inclusão na antologia 26 poetas hoje, mesmo 

que o adjetivo “marginal” não lhe caísse totalmente bem:  

 

 

Ana Cristina Cesar não era uma poeta marginal convicta. Fazia uma 

clara diferença do grupo, apesar de, de maneira paradoxal, com ele 

identificar-se profundamente. Era, digamos, uma poeta marginal 

“especial”. E todos – poetas e leitores – reconheciam isso. (CESAR, 

1999, pp. 299-300).   

 

 

De fato, lendo outros poetas da sua geração, podemos observar elementos 

especiais dentro da poesia de Ana Cristina Cesar que destoam do conjunto da poesia 

marginal como um todo. Um desses elementos é o modo como a poeta carioca pensa a 

sua relação com a poesia, com a leitura de outros poetas para compor a sua. Ana 

Cristina Cesar é, antes de poeta, uma leitora voraz de poesia. Concebe seu trabalho 

                                                 
8
 Entrevista para o Jornal do Brasil, 13 de dezembro de 1980. Disponível em: 

<http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/?p=577>. Acesso em: 05 JAN. 2013. 

http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/?p=577
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criativo com extrema dedicação ao estudo e à pesquisa com a poesia, de modo a fazer 

sua poesia, racional, intelectualizada, sem dispensar a simplicidade e a ternura (sim, a 

ternura que não se explica, ela dirá em um poema) nos versos – simplicidade aparente, 

diga-se de passagem. Pode parecer simples e fácil o poema, mas nada é gratuito dentro 

dele. O próprio perfil da poeta, ou a pose que assumia (as fotos servem para constatar 

esse dado) refletem um traço “especial” também: a persona em volta da beleza e do 

charme. Mais adiante tocaremos nesse ponto.  

Ana Cristina Cesar escreveria sobre os poetas da sua geração em mais um artigo, 

“Malditos marginais hereges”, publicado no jornal Beijo, em 1977. Neste texto, é 

importante frisar a reflexão da autora sobre o que leva um escritor ser chamado 

(considerado) maldito ou marginal naquela década. Seu texto parte da leitura de um 

artigo de João Antônio, publicado numa matéria do jornal Movimento, sobre Murilo de 

Carvalho, autor de “Cena brasileira”, associando as condições de miséria em que as 

personagens de Murilo são retratadas, na referida obra, com a própria condição do 

escritor brasileiro. O escritor estaria interessado em escrever sobre a realidade brasileira 

a partir da sua própria realidade de pobreza, exclusão e miséria. Ana Cristina Cesar 

ressalta os “dados de melancolia” (CESAR, 1999, p. 204) dessa realidade levantados 

por João Antônio a partir da observação das personagens pobres e da própria pobreza do 

autor na obra de Murilo de Carvalho. Ana Cristina Cesar coloca a questão “miséria do 

autor/miserê cultural/literatura da miséria” (CESAR, 1999, p. 204) com base no 

exemplo de Murilo de Carvalho citado no artigo de João Antônio e da coletânea de 

contos MALDITOS ESCRITORES!, publicação da revista Extra - Realidade Brasileira, 

em março de 1977, com apresentação e coordenação de João Antônio. Leiamos um 

trecho em que a poeta ressalta: 

 

 

A intenção é construir a identidade do escritor com o povo a partir da 

própria vida do escritor (ou de dados bem selecionados dessa vida). 

De um escritor que, supostamente, não é consagrado, que ganha 

concursos mas é esnobado ou explorado pelas editoras. Esse escritor é 

como povo; é povo. Sua mão-de-obra é desprezada.  

Alienada. Comprada por uma porcaria. Antes mesmo devemos estar 

solidários a esse tipo perseguido, que será certamente solidário aos 

perseguidos da terra. Produzirá uma literatura de solidariedade. 

(CESAR, 1999, p. 204)  
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Aqui, Ana Cristina Cesar formula sua reflexão sobre a identidade desse escritor 

“do povo” a partir do que constata a respeito desse “miserê cultural” (CESAR, 1999, p. 

204), fruto das contingências do período de crise econômica, política e social que 

atravessava o País. Surgia, portanto, um tipo de escritor que fazia circular uma literatura 

que anunciava o status de “marginal”. O escritor era considerado “maldito” porque 

produzia uma literatura “marginal” ou vice-versa. No seu artigo, Ana Cristina Cesar 

comenta desde a apresentação dos retratinhos 3x4 dos escritores – “caras perigosas 

como que fichadas na polícia” (CESAR, 1999, p. 205) –, a chamada que ilustra o que 

será desfiado ao longo dos contos, os adjetivos embutidos da “marginalidade” expressa 

nas figuras sérias e fechadas da capa até detalhes das histórias contadas pelos autores da 

coletânea MALDITOS ESCRITORES! (1977). Os textos dessa coletânea de contos 

pretendem mostrar a expressão da mais fiel representação da realidade vivida pelo 

escritor no meio das classes populares. Tem-se a impressão de que escritor, para ser o 

mais realista possível ou o mais fiel às circunstâncias que registra, tem de sentir-se na 

pele do povo, viver como ele, para, supostamente, entendê-lo, saber do que sente e vive. 

Dessa ideia cria-se uma relação de semelhança, de proximidade, de lugares comuns, de 

“realidades parecidas” entre escritor e personagens, uma vez que o autor vai escrever 

nos espaços de experiência cotidiana delas, incorporando cada detalhe de suas vidas – 

pelo menos é o que supõe os autores da referida antologia. Segundo eles, o escritor 

identifica-se com as personagens/seres humanos, sente-se vivendo o drama delas, e 

essas personagens, por sua vez, se reconhecem naquilo que é escrito e dito pelo autor. 

Há o sentimento do reconhecimento, essa relação da identificação, da identidade entre 

escritor, personagens e público. Muitas vezes, personagens e público são as mesmas 

pessoas, da mesma classe, morando na mesma rua.  

Ana Cristina Cesar ainda aponta:  

 

 

Num golpe de mestre, ficou construída a identidade de classe entre o 

“nosso povo” e o “escritor típico do miserê cultural”. Quem melhor 

para fazer literatura sobre este povo? Para narrá-lo, representá-lo, 

expressá-lo, dar-lhe voz? Se defeitos há nessa literatura, a culpa será 

do miserê: a rapidez do trabalho, a angústia do momento, a exigüidade 

geral, os dias que correm, a pobreza do nosso jornalismo, a censura, a 

ineficiência dos concursos, e até a falta de intimidade maior entre as 

pessoas e os lugares, o pouco perambular pelas ruas. São fraquezas 

contingentes. Haverá talento e honestidade e busca sincera do povo. 

(CESAR, 1999, pp. 204-5) 
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 Como os escritores marginais podem, através da sua escrita, um devir-

revolucionário? “A vergonha de ser um homem: haverá razão melhor para escrever?” 

(DELEUZE, 19997, p. 11) é o que nos diz Deleuze ao definir um razão para o escrever 

e o devir do escritor. Já não importam as condições geográficas, materiais ou mesmo 

pessoais do escritor quando se pensa seu ato de escrever, pois a questão da escrita passa 

pelo devir, que “não é atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese) mas 

encontrar a zona de vizinhança” (DELEUZE, 1999, p. 11), ou seja, a literatura não 

“representa”, no sentido de mostrar um modelo de mundo e nem mesmo no sentido de 

estar no lugar de algo ou alguém, ela apenas fala, não em nome de um povo, mas em 

sua intenção, como diz Deleuze:   

 

 

Fim último da literatura: pôr em evidência no delírio essa criação de 

uma saúde, ou essa invenção de um povo, isto é, uma possibilidade de 

vida. Escrever por esse povo que falta... (“por” significa “em intenção 

de” e não “em lugar de”). (DELEUZE, 1997, p. 15) 

 

 

Gostaríamos de destacar ainda sobre a apresentação de João Antônio: “O povo 

parece haver tomado chá de sumiço das letras nacionais” (JOÃO ANTÔNIO, 1997). 

Justifica, assim, logo de entrada, o “repúdio” (na televisão, no jornal, nos meios de 

comunicação) que estava acontecendo quanto a uma escrita centrada nos elementos da 

marginalidade, do popular: uma escrita pautada no registro dos problemas das classes 

mais baixas. Inclusive, o título do texto, “O buraco é mais embaixo” (JOÃO 

ANTÔNIO, 1997), soa pura propaganda desses autores (os da antologia) que estão 

“mais preocupados com as gentes de baixo e seus problemas de sobrevivência. 

Subsistência, até.” (JOÃO ANTÔNIO, 1997). Tem-se a impressão de que a antologia e 

seus respectivos textos vão saltar fora das páginas, tendo como primeiro ou principal 

propósito causar uma revolução (ou uma guerrilha) no meio intelectual da época.  

Vemos a preocupação do autor em reafirmar o intuito da produção que ora se 

apresentava e a intenção de seus textos, cuja primeira característica era a de ser “um 

corpo-a-corpo com a vida” (JOÃO ANTÔNIO, 1997); autores de diferentes regiões do 

país relatavam em suas narrativas a realidade particular de cada lugar, seus tipos 

humanos, seus problemas existenciais, suas crises. O importante era marcar bem os 



 55 

espaços, as fronteiras de cada território, pontuar as semelhanças de cada realidade, 

descrever os pontos de igualdade. Afinal, a área geográfica podia ser diferente, mas o 

drama das esferas sociais era o mesmo, sem distinção de cor, raça, sexo etc., em 

qualquer beco, favela ou sertão. Pelo menos essa é a ideia que transparece ao longo da 

apresentação de João Antônio. 

 

 

Aqui há, de propósito, um trançado, uma mistura dosada, conluiada, 

argamassada de elementos de literatura chamada pura, com elementos 

de alta voltagem de verificação da realidade popular. Esses escritos 

cometem (intencionalmente) quase todas as heresias diante de alguns 

conceitos tradicionais do purismo do fazer literário. (JOÃO 

ANTÔNIO, 1997) 

 

 

Mas o que será essa chamada “literatura pura”? Na verdade, o que tais escritores 

fazem é uma literatura “impura”, uma literatura que dispensa quaisquer conceitos 

estéticos ou “ismos” para se lançar nesse corpo-a-corpo com a realidade de personagens 

de camadas subalternas. Uma literatura impura porque está isenta de qualquer 

beletrismo ou do contato com os “dedos sujos” dos doutores? Parece que uma 

“literatura impura” seria provida assim:  

 

 

Desse corpo-a-corpo nasce uma escritura descarnada, amassada, 

vestindo simples, sujo e inconveniente, a refletir sem floreio, 

impostura ou retoques, um mundo de suores, amordaçamentos, pelejas 

e medos. Uma literatura fedida. Um mundo fedido, como sua 

motivação. (JOÃO ANTÔNIO, 1997) 

 

 

A literatura impura (ao contrário da pura, que cai no esteticismo dos doutores) 

será aquela que apresenta o lado cru e sujo da realidade, que penetra nas impurezas dos 

corpos e espíritos daqueles que a experimentam. Uma literatura que nasce da rejeição, 

da exclusão, da maldade, da marginalidade, do lixo. Esta parece ser a definição para o 

tipo de literatura que é apresentada pelos autores marginais, bandidos: “Olhou-se o 

bandido sob a ótica dos bandidos.” (JOÃO ANTÔNIO, 1997). Os escritores também 

são bandidos. Só compreende-se o bandido se tiver arma em punho e ameaçar atirar pra 

todos os lados? Um rosto é criado para essa “literatura impura”: tem de ser a cara do 



 56 

miserê cultural, social e existencial do momento, tem de nascer daí. Não pode negar as 

origens. Não deve preocupar-se com os doutores, com os “sabidos” que se sentirão 

incomodados com o que é representado ao longo dos textos:  

 

 

Muito provável que doutores, sambudos e quiquiriquis (ah, litorâneos, 

raquíticos e pretensiosos!) torçam o nariz diante desses operários 

banguelas, sem eira, nem beira; desses policiais corruptos, corruptores 

e truculentos; desses mendigos desdentados [...]  

Isso incomoda. Que, afinal, tudo isso fede. Desde Dostoievsky, 

Cervantes ou a Bíblia. Desde Balzac, que diria aos sabidos: 

“Literatura? Mas, minha querida senhora, a literatura não existe. 

O que há é a vida, de que a política e arte participam”. (JOÃO 

ANTÔNIO, 1997. Grifo do autor). 

 

 

 

Não cabe aqui discutir as relações entre o realismo balzaquiano, que possibilita a 

fala citada por João Antônio, e as observações notadamente marxistas que este autor faz 

em sua apresentação. O que, afinal, pretendem esses autores com o relato de tais 

histórias? Mostrar às classes da elite, em especial, a uma elite intelectual, uma 

“consciência de classe” que proclamam com a descrição desses tipos marginalizados ou 

mostrar a si mesmos (e aos doutores, também) que estão engajados numa nova forma de 

escrever e de pensar o próprio papel do intelectual, do escritor? E que nova forma de 

escrever e pensar é essa?  

Em seu texto “Usos políticos certos e errados da literatura” (2006), Italo Calvino 

declara acerca de um paradoxo do poder da literatura:  

 

 

Quem dera que também as ditaduras compreendessem que, para se 

livrar dos perigos da palavra escrita, o melhor método é considerá-la 

algo que simplesmente não conta! [...] 

Em primeiro lugar temos de lembrar que, onde os escritores são 

perseguidos, não apenas a literatura é perseguida, mas são proibidos 

também diversos outros tipos de discurso e de pensamento (e de 

pensamento político, antes de mais nada). (CALVINO, 2006, pp. 343-

4)  

 

 

 

Apoiando-nos nesse pensamento de Italo Calvino, embora posterior a toda essa 

discussão que ocupa o cenário da literatura marginal no Brasil, podemos dizer que os 

próprios autores desses textos marginais têm preconceito contra a própria marginalidade 



 57 

dos seus textos. Mesmo proclamando que a literatura que escrevem é do povo e para o 

povo, o que eles fazem é criticar um “lugar”, que, no final das contas, parece ser 

cobiçado por eles mesmos. Ninguém se pergunta, entretanto, o que aconteceria se os 

discursos dominados ocupassem o lugar do discurso dominante. Roland Barthes (2004) 

diz que “não há ideologia dominada” (BARTHES, 2004, p. 41), mas apenas ideologia 

dominante, a crer no semiólogo francês, poderíamos acrescentar a seguinte observação: 

parece ter faltado também, no debate sobre a literatura marginal, a análise sobre o papel 

que ela desempenha na própria constituição do discurso dominante da época. Na contra-

mão desse debate, o que torna Ana Cristina Cesar uma poeta marginal “especial”, no 

dizer de Heloisa Buarque de Hollanda, é que a autora de A teus pés se preocupa 

exatamente com essa questão: que relações estabelecer entre sua vida profissional, como 

professora, e a escrita que desenvolve, e mais, que desenvolve como mulher escritora? 

Ana Cristina Cesar, ainda no seu artigo sobre a antologia, questiona e aponta 

alguns problemas que estão presentes nessa posição confusa e contraditória dos autores 

de MALDITOS ESCRITORES! (1977):  

 

 

É muita confusão. Ou antes: tentativa de diluir diferenças e 

contradições reais entre grupos e classes, expressando os conflitos 

sociais com dualidade: “eles” e “nós”. O inimigo explorador e nós, os 

explorados. Fica encoberta a distância (a relação) entre os escritores e 

povo que retratam... É resolvida num golpe de pena por uma 

identificação fictícia: basta falar neles para identificar-se com eles. 

Basta pronunciar a identidade para tê-la, ali, à mão. O intelectual 

produz discursos (literatura, manifesto, ciência, etc.) de apoio verbal 

(= verbalmente fetichizado: basta falar para instaurar) ao “povo”. 

(CESAR, 1999, p. 207) 

 

 

É esta a consciência (ou a falta de uma) que os autores da antologia têm dos seus 

trabalhos: colocam-se como “porta-voz dos oprimidos” (CESAR, 1999, p. 207), fazem 

literatura para denunciar falhas e injustiças do sistema, da sociedade. Não pensam, não 

questionam sua relação com os “meios de produção intelectual, sua técnica, seu poder 

de dizer” (CESAR, 1999, p. 207). Limitam-se a descrever personagens sujas, pobres, 

excluídas da sociedade, colocam-se no lugar delas, vão ao encontro delas para sentir “na 

pele” o que sofrem. Literatura do sofrimento. Literatura da piedade. Literatura da 

autopiedade. Ou como a própria Ana Cristina Cesar diz: uma literatura alienada.  
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Aliás, essa literatura toda tem cara e cheiro. Tem de ter o rosto do desdentado, 

do negro, da prostituta, do pobre, do bandido. Tem de ter o cheiro deles. Tem de 

“parecer” com eles. Ser igual a eles. Os escritores querem dar a cara dessas personagens 

ao leitor, fazer o retrato delas, mostrar traços e contornos dessas realidades, desvendar 

seus espaços, reproduzir suas falas. Mas há de se pensar o papel do escritor no meio 

disso tudo. Há de se pensar criticamente o próprio trabalho com a literatura, a relação 

com os meios de produção/divulgação dessa literatura, a relação com o leitor. Ana 

Cristina Cesar reproduz no seu artigo um depoimento de João Antônio sobre como ele 

vê a posição do escritor, como este se coloca em relação a sua própria condição de 

escritor.  

 

 

Os escritores estão muito elitizados, não é? O escritor em geral tem 

medo de ir pra um campo de futebol, ir pra geral e tirar a camisa 

porque tá quente. Se coloca numa posição de intelectual olhando as 

coisas por cima. Em geral é muito dono da verdade, não gosta de 

andar de ônibus, andar de trem, gosta muito de emprego público, de 

mecenato...  

O escritor brasileiro é um indivíduo que foge de qualquer tipo de 

realidade que não seja uma realidade agradável, componente de um 

bom comportamento; o escritor brasileiro é um homem que se coloca 

muito na classe média, e a classe média vive mais de mentiras, vive de 

consumos... (João Antônio, em entrevista ao jornal EX apud CESAR, 

1999, p. 210) 

 

 

Que lugar é esse mais ou menos elitizado, mais ou menos em cima ou embaixo, 

mais ou menos fora ou dentro de determinada classe, condição ou realidade em que o 

escritor se coloca ou é colocado? Podemos notar nessa fala de João Antônio (por si 

mesma contraditória e preconceituosa, pois talvez ele mesmo não se dê conta disso) que 

da mesma forma em que atribui um status às personagens das histórias, colocando em 

cada uma o rótulo de “marginal” ou “bandida”, faz o mesmo em relação aos autores da 

antologia, ao escritor brasileiro de modo geral e ao público. Tem-se a impressão de que 

se o escritor é marginal, marginal ou marginalizado é também o seu público. Tal tipo de 

literatura produzirá tal tipo de leitor, obedecendo a certos padrões (meio, posição social, 

classe). Será mesmo assim? Pelo menos, é como quer demonstrar João Antônio com 

seus argumentos. Territórios são demarcados, campos de fronteira delimitados: cada um 

dono do seu pedaço e do seu real. Ana Cristina Cesar questiona:  
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Se é pra fazer literatura “maldita” ou “marginal”, não há que desafiar 

as normas reais ou sentimentais dominantes que catalogam os sujeitos 

merecedores da nossa PENA? Ou pelo menos não disfarçar que 

também nos rebolamos de piedade por nós mesmos, que somos outros, 

e não iguais, em relação à chamada “gente humilde”? (CESAR, 1999, 

p. 211) 

 

 

Desde seu surgimento, a chamada literatura marginal foi considerada uma 

espécie de “literatura menor”; autores e obras foram alvo de críticas negativas e de 

discussões confusas em que se levavam em conta as condições de produção 

mercadológica dessas obras e aspectos relacionados ao comportamento “desviante” dos 

seus autores. Mas, aqui, a reflexão feita por Ana Cristina Cesar em seus dois artigos 

supracitados nos quais aponta aspectos importantes acerca dessa geração nos faz pensar 

a escrita marginal com o que Deleuze chama de devir-minoritário da escrita. A escrita 

marginal só pode ser pensada a partir da própria escrita em si, afinal o que contém nessa 

escrita para ser considerada uma escrita marginal ou menor? Com quais agenciamentos 

a escrita da geração marginal dialoga para promover essa literatura em torno das 

“minorias”? Deleuze nos ensina que “muito diferentes são os devires contidos na escrita 

quando ela não abraça palavras de ordem estabelecidas, mas traça linhas de fuga. 

(DELEUZE, 2004, p. 58). Assim, podemos ver a produção marginal que, consideradas 

as circunstâncias políticas da época, traça as suas linhas de fuga a partir do próprio 

aspecto político e existencial, no sentido de promover um devir-minoritário dentro do 

engajamento subjetivo dos seus autores em vivenciar a poesia na própria existência 

turbulenta dos anos 1970. O devir-minoritário dessa geração está na escrita, faz da 

escrita uma forma de encontro com outros modos de escrita e com as gerações futuras 

de leitores. O devir-minoritário dessa escrita se passa entre as forças de seus autores, 

textos e leitores. Ainda segundo Deleuze, o que acontece é que  

 

 

O facto de o escritor ser minoritário não significa que haja menos 

gente que escreve do que leitores; isso já nem sequer seria verdade 

hoje: significa que a escrita encontra sempre uma minoria que não 

escreve; ela não se encarrega de escrever para essa minoria, no seu 

lugar e a propósito dela, verificando-se antes um encontro onde cada 

um empurra o outro, o arrasta na sua linha de fuga, numa 
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desterritorialização conjugada. (DELEUZE; PARNET, 2007, pp. 59-

60. Grifo dos autores).  

 

 

Para entendermos como o problema do devir-minoritário aparece na escrita, 

basta pensarmos no exemplo dado por Deleuze: Beckett, um escritor irlandês que 

escrevia em francês e inglês. Com Félix Guattari, Deleuze escreveria Kafka: Por uma 

literatura menor (1975), obra dedicada a Kafka, um escritor minoritário, na concepção 

dos filósofos franceses, pois se trata de um judeu tcheco escrevendo em alemão. O 

devir-minoritário da obra desses autores estaria acontecendo no fato de todos eles 

fazerem do uso das suas línguas de origem uma outra língua: “Devemos ser bilingues 

até numa única língua. Devemos ter uma língua menor no interior da nossa língua.” 

(DELEUZE; PARNET, 2007, p. 14). Ou seja, criar as linhas de fuga dentro da própria 

língua com a qual se escreve, “falar na sua própria língua como um estrangeiro” 

(DELEUZE; PARNET, 2007, p. 15) ou ainda gaguejar na própria língua. Escrever ou 

falar numa língua menor dentro da sua própria língua, para Deleuze, também define 

uma questão de estilo. O estilo, como já mencionamos no capítulo anterior, também é 

uma questão de devir.  

 

 

As pessoas pensam sempre num futuro maioritário (quando eu for 

grande, quando eu tiver o poder...). Ora, o problema é o de um devir-

minoritário: não fazer como, não mimetizar a criança, o louco, a 

mulher, o animal, o gago ou o estrangeiro, mas devir tudo isso, para 

inventar novas forças ou novas armas. (DELEUZE; PARNET, 2007, 

p. 15)  

 

  

Já ressaltamos que o devir não se define por representação ou mimetismo de 

qualquer espécie, mas que ele se dá em encontro com outro agenciamento, com outro 

ser ou seres, para torna-se outra coisa. A escrita passa por um devir-minoritário 

enquanto seus autores estão criando para si novos encontros que lhe permitem produzir 

afetos capazes de atingir agenciamentos em funcionamento. A literatura marginal opera 

seu agenciamento enquanto devém outra coisa dentro da literatura brasileira. Ela não 

parte da busca de um devir-minoritário. Ela pretende apenas afirmar-se em voz alta no 

contexto do grande barulho da ditadura militar. Por não buscar esse devir-minoritário, a 

literatura marginal tornou-se o que o sistema quis fazer dela: apenas uma referência a 
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um passado datado, que, ironicamente, exibe hoje autores tidos como “grandes” em 

diversos recantos dos estudos literários. 

 Apresentamos anteriormente uma discussão importante sobre a leitura de Ana 

Cristina Cesar dos poetas de sua geração. A seguir, um depoimento de Heloisa Buarque 

de Hollanda acerca da escritora, com a qual conviveu, podendo acompanhar seu 

processo de criação.  

 

 

Era uma pessoa de relações e amizades intensas, invasivas, 

possessivas. No fundo, basicamente oblíquas. Ambivalentes. E sofria 

com isso, queria se livrar disso. E escrevia. Escrevia poemas, diários, 

cartões, cartas, muitas cartas. Não será à toa que a questão que sua 

escrita ainda hoje levanta é a questão do interlocutor, de seu 

destinatário. Para quem Ana escrevia? Ou para ser mais correta: quem 

escrevia, quando Ana C. escrevia? Uma pergunta que conseguiu 

manter em aberto através de toda a sua obra. Essa, sua grande 

expertise.
9
  

 

 

Os questionamentos de Heloisa Buarque de Hollanda sobre o paradoxo de querer 

mostrar-se e sentir-se mal ao se ver exposta indicam um traço peculiar em alguns 

escritores, entre os quais Ana Cristina Cesar: o desejo de exposição apenas pela escrita. 

Mas como dissociar a persona que inevitavelmente nasce da escrita da pessoa que dá 

autógrafos? Esse foi o drama acompanhado por Heloisa Buarque de Hollanda que, além 

de orientadora de sua dissertação de mestrado, Literatura não é documento, foi amiga, 

ouvinte, leitora, crítica e colaboradora de sua obra. Desse modo, passou a acompanhar 

durante muito tempo o percurso literário e as constantes crises existenciais de Ana 

Cristina Cesar. Mas, por que considerá-la uma poeta marginal “especial”? O que a 

distinguia dos outros marginais? O que é tão “especial” na sua poesia?  

Observamos nitidamente diante da sua obra a voracidade e a intensidade 

criativas da poeta carioca. Havia uma urgência em escrever e continuar escrevendo. 

Uma necessidade de produção intensa. Ela confessa num breve poema: “Não é 

produção demais?/ uma super-produção/ o que mais queria./ não” (CESAR, 1998, p. 

133). Pergunta-se, afirma e nega. Mas, sem dúvida, produziu, leu e escreveu 

intensamente. Ana Cristina Cesar era consciente dessa produção e compartilhava os 

estudos, os encontros e as conversas no meio da geração marginal (de uma parcela dos 

                                                 
9
 Depoimento de Heloisa Buarque de Hollanda em Correspondência incompleta, 1999, p. 300.  
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poetas marginais), sabia que o seu compromisso era com a literatura, com a questão da 

consciência do escritor, que a levava a pensar também o papel desse interlocutor, desse 

outro que vai receber a sua obra. A voracidade e a intensidade também permeavam as 

suas relações afetivas e, de certo modo, a sua passionalidade estendia-se para o fazer 

poético. Por que seria diferente? Sem ser piegas ou sentimental, Ana Cristina Cesar 

extravasa sentimentos no papel, em forma de cartas ou diários verdadeiros (ou fictícios), 

em poemas que mais parecem declarações.  

Sua atitude diante do poema a parir (não são mero acaso os desenhos de seres 

redondos, visivelmente grávidos e as constantes referências a uma “falsa gravidez” em 

seu texto) evoca emoções, vivências, leituras, olhares e um árduo trabalho de 

experimentação da linguagem. Ana Cristina Cesar perseguia a “medida exata entre o 

acaso e a estrutura” (CESAR, 1993. Grifo da autora), o que quer dizer que conteúdo e 

forma, palavra e silêncio, falta e excesso, são extremos de dicotomias estéreis que a 

concepção do texto vem fertilizar, colaboram para a eclosão dessa poesia surpreendente. 

  

 

13 de setembro de 1977 

 

Voltar a escrever enfrentar o fantasma do gênio outra vez. 

Sonhar que é uma falsa grávida. Dia do parto hora de  

cagar, não agüento mais de vontade. O pescoço lateja e  

dá enjôo. “Estrutura histérica”, grita a fada-madrinha. 

(CESAR, 2008, p. 154) 

 

 

Encarar o fantasma do gênio e encarnar a fantasia da personagem “a Grande 

Escritora de Grandes Olhos Pardos, mulher farpada e apaixonada” (CESAR, 1999, p. 

105). Um dilema? Talvez. Voltar era o caminho do conhecer, o ponto de uma linha 

invisível, de infinitas linhas invisíveis, como nos primeiros exercícios de escrita de uma 

criança quando a professora faz o desenho da letra pontilhada para que ela a cubra com 

o lápis. Voltar a escrever: incessante busca pela forma dessa letra ainda por ser traçada. 

Ela tinha o hábito de esboçar com os dedos formas, letras, desenhos no ar (uma espécie 

de tique nervoso), escrevia em partes do corpo também. Era uma mania que chamava 

atenção das pessoas, sem se dar conta, seus gestos dispersos e tontos, que pareciam 

incoerentes, eram, na verdade, um método de criação. Rasurar para sair da pauta. O 

dever de casa: movimentos, ritmos, barulhos com a pena. Escrever desenhando: um 

modo de devir. Escrever como um bater de asas: 
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                  Figura 3. Fonte: CESAR, 1998, p. 103.  

 

 

Qualquer nota sobre poesia deve se referir ao que nos leva a escrever 

poesia. Não há nada mais fatal que o silêncio da noite avançando o 

fim de sábado. T.A. Arne e saudades em vagas. Hoje sinto exatamente  

o movimento da poesia, que nasce da ânsia incompleta, à falta do que 

nos 

complete e aos nossos movimentos. O silêncio e o apaziguamento  

do cravo clássico fazem a noite de poesia. A falta sem fronteiras, as 

memórias não mais memórias, o presente total e tranqüilo sem a 

morte, ou com o passado indefinível. Ao infinito deixo a minha ânsia, 

nela 

espero e dela vivo. (CESAR, 2008, p. 322) 

 

 

Ana Cristina Cesar concebia o fazer poético como uma construção muito 

trabalhada, muito pensada. O poema era elaborado meticulosamente, mesmo parecendo 

“simples” e “fácil” a forma de alguns textos seus, havia o trabalho de escrever, 

reescrever, rasurar tudo inúmeras vezes, incansavelmente. Durante esse processo muita 

atenção para o movimento das coisas ao redor. Os silêncios, as vozes, a paisagem, as 

faltas, a solidão, a ânsia – tudo é sentimento e um caminho para se chegar ao 

entendimento dessa poesia. Ela diz “olho muito tempo o corpo de um poema/ até perder 

de vista o que não seja corpo” (CESAR, 1999, p. 89), a tatear o corpo como forma, um 

pouso do olhar sobre o corpo é onde está o sentido e o segredo da criação. Mas há de se 
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manter um distanciamento dessa forma para que ela adquira contornos mais visíveis, 

mais palpáveis. Olhar o corpo e perder de vista o que não seja corpo são modos de 

compor  

 

 

 
   Figura 4. Fonte: CESAR, 2008, p. 314. 

 

 

 Traços e setas procuram aqui uma organização possível para o texto. Dinâmica 

que parece reclamar uma realidade hipertextual, que ainda não existe. Tentativa de 

expor uma lógica que é provisória, pois as setas podem indicar outros caminhos para 

além da linearidade dos versos. A poesia significa momento de sentimento, desejo de 

verdade, modos de conceber a realidade, busca pelo entendimento que se liga à questão 

da subjetividade, uma forma de comunicação com o outro, com o mundo. A entrelinha 

cairia na parte essencial do eu, ou seja, numa intimidade? Essa parte essencial do eu é 

“mais séria” (a seta indica), porque ela aponta para a poesia enquanto a menina tem 

desejo de comunicação e sentimentos entre passado e presente? O lado inconsequente 

seria sugerido pelo modo de a menina se comunicar com o cotidiano, entregando 

facilmente a sua intimidade?  

 O esquema ainda parece ser o resumo de uma série de questões mobilizadoras 

dentro da construção poética de Ana Cristina Cesar. A mais aguda é a conclusão, ou o 
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resultado dela. Pensar o cotidiano fora e dentro da poesia, aproximar pontos de contato 

entre os dois, dialogar. A poeta problematiza essas questões a partir do lançamento da 

Antologia, pois, ainda sob o efeito da recepção dos seus textos, a crise em relação à 

“vida literária” evidencia-se numa maneira de fazer ou ser política, que vai concebendo 

cuidadosamente em seus artigos no jornais Movimento e Opinião. 

 

 

22 agosto 76 

 

[...] fico emocionada sempre que leio o nosso cocô jornal, e é também 

um antídoto importante contra a “vida literária”, que é a coisa mais 

chata e perigosa que existe: os encontros em noites de autógrafos, “o 

que que você tem escrito, já publicou?”, as intermináveis polêmicas 

sobre a antologia, a inclusão num grupo de “escritores” (boto entre 

aspas para dar a entender que se trata daquela aura que o artista se 

atribui, é tão fácil cair nisto). 

O meu tom saturado vem direto de uma noite de autógrafos recente, 

no Caiçaras, onde encontrei Affonso (puxando o meu saco e o do 

Eudoro porque soube da repercussão negativa do artigo dele na Veja), 

Silviano (com discursos teóricos), Wilson (“vamos lançar um 

movimento literário de base materialista”), Pedro Paulo, editor da 

Imago, Villaça, et caterva. (CESAR, 1999, p. 122. Grifos da autora) 

 

 

 

Após o lançamento da Antologia, com seus primeiros textos publicados, Ana 

Cristina Cesar passa a se incomodar com a imagem e o status de escritora que vai 

assumindo. O ambiente intelectual, com fofocas, intrigas e competições, as polêmicas 

em torno da nova produção desse grupo de poetas, as questões políticas, a 

responsabilidade de promover uma obra faziam com que ela se sentisse 

permanentemente no dever de analisar e questionar seu processo criativo e a maneira 

como fazia era lúcida e muito angustiada. Ela desenvolve uma crítica que se constitui 

como parte da sua literatura, do processo criativo que passou a exercer com a crise 

(lembremos: criticar quer dizer pôr em crise), movimentando questões teóricas, políticas 

e existenciais. Discutir politicamente o papel do intelectual foi seu modo de militar e 

sentir-se engajada (aqui os termos não têm conotação partidária) na época, só lhe 

restando perceber e refletir seu engajamento com uma questão fundamental: “Penso na 

literatura que vivemos estudando. Será possível escrever com toda Consciência?” 

(CESAR, 2008, p. 162). Sabemos que o impulso que a poesia marginal experimenta 

então intensifica mais a força que vem da vida, expandindo sua alegria, sua expressão e 
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comunicação com o novo, seu contato com o outro, não disputando lugar em meio à 

neurose e à castração – métodos da ditadura.  

A partir daquela noite de autógrafos, quando de fato sentiu-se “uma grande 

escritora”, com livro, assinatura, nome e badalação, Ana Cristina Cesar foi invadida 

pelo medo, pela angústia e pela consciência de que “Escritor não existe mais/ Mas 

também não precisa virar deus” (CESAR, 1999, p. 48). Como continuar escrevendo? É 

uma questão problemática a de se reconhecer como “a poeta” ou a “grande escritora 

Ana Cristina Cesar”. Em desabafo, numa carta para a amiga Maria Cecilia Londres 

Fonseca, declara: “Estou com crise de escritura, não diga que é frescura please, começo 

a escrever e sinto pavor, acho tudo horrível e ridículo e falso. Se conseguir, incluo uma 

que comecei tempos atrás e abandonei desolada. Continua a crise de silêncio com 

Candide.” (CESAR, 1999, p. 156. Grifo da autora). Ana Cristina Cesar atualiza 

repetidas vezes a questão da finalidade do escrever, do seu papel como escritora, um 

modo para aquilo que 

 

 

Nada, esta espuma 

 

Por afrontamento do desejo  

insisto na maldade de escrever 

mas não sei se a deusa sobe à superfície  

ou apenas me castiga com seus uivos.  

Da amurada deste barco 

quero tanto os seios da sereia.  

(CESAR, 1999, p. 97) 

 

 

Jogo sutil: a dupla ambiguidade que a palavra “Nada” sugere. Perversão: a 

insistência na maldade de escrever, portanto, escrever como revide ao desejo? Desejo: 

os seios da sereia. Urgente desejo de escrever à mercê do fatal. Experiência com o 

corpo, para Ana Cristina Cesar. Sua poesia está relacionada intimamente com o corpo, é 

com o corpo que movimenta o desejo, é o corpo que escreve, é com o corpo que se 

deseja. É com o corpo que se cria.  

Em sua última entrevista, no curso “Literatura de mulheres no Brasil” ministrado 

pela professora Beatriz Rezende, na Faculdade da Cidade, em 6 de abril de 1983, Ana 

Cristina Cesar confessa modos desse jogo com o corpo e como articula a sua poesia 
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com a vida. Transcrevemos uma passagem que achamos importante para perceber um 

desses modos de concepção: 

 

 

Público: A sua poesia, ela flui naturalmente? 

Ana C.: De jeito nenhum. (risos) 

Público: É bem racional?  

Ana C.: Racional? 

Público: É. 

Ana C.: Você perguntou se flui naturalmente. Não é nem racional nem 

irracional. É muito construída, muito penosa.  

Público: Tem muita construção formal? 

Ana C.: Formal, tem. Não é assim: inspiração e vem um verso. Acho 

um pouco difícil, é muito... é construída. É rabiscar, tem tudo.  

(CESAR, 1999, p. 271) 

 

 

Já ressaltamos essa preocupação com a construção formal do texto por Ana 

Cristina Cesar – o trabalho de limpar e limar o poema. Ela admite a dificuldade disso, 

como também admite outro ponto forte no seu texto: a questão do feminino. No 

próximo capítulo daremos destaque aos ensaios em que a autora trata do assunto a partir 

da leitura de algumas obras de escritoras brasileiras. Retomando seu depoimento acima, 

a poeta sugere o tom feminino que seu texto possui e o avalia como característica 

peculiar de uma sensibilidade feminina que não escapa ao texto escrito por mulher. A 

teus pés é um livro que joga com essa sensibilidade em meio ao tom pessoal, 

confessional de certos poemas até o humor e a ironia. E, obviamente, a paixão.  

Meditar na paixão que está doendo? O desejo de comunicar, de mobilizar o 

outro, de manter contato – questão essencial do texto de Ana Cristina Cesar – não está 

separada do pathos. Pois, para indicar esta aproximação com o outro – seja uma pessoa, 

um interlocutor mais determinado no caso da carta ou de alguém mais abstrato, um 

interlocutor que está faltando, uma segunda pessoa imaginária no caso do diário – Ana 

Cristina Cesar começa a abordar a questão a partir do título de A teus pés. Este título 

deriva em essência desse desejo de comunicação em relação ao interlocutor, é uma 

referência ao outro, aquele que atravessa o processo de feitura e compreensão do texto – 

o leitor. Ela pensa o leitor dentro do seu texto, como aquele que vai jogar com seu texto, 

que vai atribuir sentidos, tentar decifrar em vão uma intimidade? Ela provoca, tenta esse 

leitor a cair na armadilha das entrelinhas – um ponto discutido na entrevista que ela logo 
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trata de desmistificar dizendo que a poesia não esconde, não oculta segredos ou 

fórmulas, pelo contrário, a poesia trata de revelar. Revela o mundo.   

 

 

Dentro dessa perspectiva do desejo do outro é que queria colocar a 

minha insistência com o diário. Se vocês forem ver em termos, assim, 

totais, não tem muito diário. Diário não é o grosso, não é só diário que 

está rolando, não é só correspondência que está rolando. Isso é um 

momento, é um momento que acontece dentro da minha produção, 

que é o seguinte: de repente... eu me defrontei muito de perto com a 

questão do interlocutor, eu comecei, fui fazer poesia e tal, mas de 

repente, isso aí me incomodava muito. Quem é esse interlocutor? [...] 

Se vocês forem ver o texto, o tempo todo o texto se refere a alguém: 

“meu filho”. (CESAR, 1999, p. 258-9) 

 

 

No poema a que se refere neste momento da entrevista, o que pode ser lido, 

como título, “Este livro”, que é “meu filho”, revela tão-somente um tratamento 

maternal, afetuoso, em relação ao seu primeiro livro publicado por editora. Ela estaria 

ansiosa pela publicação do livro e ele nasce alegre e festivo, puro jazz do coração. O 

som, o ritmo, a musicalidade, toda a poesia de Ana Cristina Cesar é impregnada de 

“trilha sonora ao fundo” (CESAR, 1999, p. 35) – são com estas palavras que abre o 

primeiro poema de A teus pés. Inúmeras referências musicais ao longo dos poemas. Um 

livro, como ela confessa, alegre, apesar dos momentos down. Neste poema, ainda 

encontramos uma duplicidade de sentidos no termo blue, que pode significar azul ou 

triste, melancólico.  

 

 

Este livro  

 

Meu filho.  

Não é automatismo. Juro. É jazz do coração. É 

prosa que dá prêmio. Um tea for two total, tilintar de verdade 

que você seduz, charmeur volante, pela pista, a toda. Enfie a  

carapuça. 

E cante. 

Puro açúcar branco e blue.   

(CESAR, 1999, p. 55) 

 

 

Trabalhar com poesia é debater-se constantemente com metáforas, figuras, 

símbolos, imagens, jogos de palavras etc., portanto, com língua, linguagem, estilo, 
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significado, significante, sentidos, artisticamente, esteticamente, poeticamente 

construídos e desconstruídos. Observamos também em A teus pés e nos demais livros a 

ênfase (ou a insistência) da autora em empregar, na maior parte dos poemas, o 

significante “olhar” e tantas outras variações deste.  

A poeta brinca, faz seu jogo poético através de palavras que flertam com esse 

significante maior, o olho, que pode ser: os óculos da poeta de olhos pardos que se 

esconde sub-repticiamente por trás das lentes ou das palavras; o olho-mágico da porta 

por onde perpassam seus versos ou a luz do sol; o olho, a janela da nossa alma pela qual 

entramos no mundo e pela qual o mundo nos adentra; o olho da câmera fotográfica, o 

flash que nos paralisa no tempo; o olho do espelho que (de)forma a nossa imagem, o 

olho do cego que não vê, o olho de quem vê e não enxerga. Estamos, por acaso, caindo 

nas entrelinhas do texto? Ana Cristina Cesar poderia responder: “Não, não é entrelinha 

isso. Acho que isso é puxar o significante, é diferente. A entrelinha quer dizer: tem aqui 

escrito uma coisa, tem aqui escrito outra, e o autor está insinuando uma terceira. Não 

tem insinuação nenhuma, não.” (CESAR, 1999, p. 263), porque “Ler é meio puxar fios, 

e não decifrar.” (CESAR, 1999, p. 264). Falar em “olho” ou “olhar” ou em qualquer 

outro significante e fazer as associações que quisermos com isso, nunca vai nos fazer 

chegar à “verdade” do texto de Ana Cristina Cesar. Outra mistificação? Essa suposta 

“verdade do texto” (CESAR, 1999, p. 264) tem a ver com o que o autor está revelando 

ou escondendo sobre sua intimidade, sua identidade, sua pessoalidade no texto? E essa 

“verdade”, o que é? Existe ou não? Interessa? E mais: o que é essa verdade no momento 

em que o livro está pronto, é vendido e autografado? 
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                       Figura 5. Fonte: CESAR, 1999, p. 30. 

 

 

Estas fotografias registram o lançamento de A teus pés no qual Ana Cristina 

Cesar recebeu amigos e autografou seu primeiro livro publicado em edição comercial. É 

uma sequência de 3x4 que encontramos na 2ª edição de A teus pés, publicada pela 

editora Ática em 1999. Escolhemos estas fotos por retratarem esse momento importante 

da carreira literária da poeta carioca e por representar a imagem de Ana Cristina Cesar 

com seus óculos escuros e “pose” de escritora. O incômodo que sentia em relação a 

isso, as incertezas sobre a “verdade do texto” parecem afastar-se com os óculos escuros, 

como se fossem eles a barreira necessária contra as “verdades” alheias, ou então a 

proteção para suas próprias verdades.  

 

 

P.S. Será que isso funciona como literatura? Alguém que não soubesse 

quem eu sou, não me conhecesse, acharia interessante? Esquisito. A 

lit. parece ser um lugar de dizer COM OUSADIA que eu não teria “na 

vida real”. O foco em 3ª e o discurso indireto livre aparecessem como 

perigosos artifícios. Não sei, isso me confunde. Mas por outro lado é 

tão mais interessante que o “belo em si” de certos poemas... A solução 

que vejo: é uma forma ainda híbrida.
10

 

 

                                                 
10

 Carta para Maria Cecilia Londres Fonseca, s/d. Correspondência incompleta. RJ: Aeroplano, 1999, p. 

186. 
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Essa forma híbrida seria: transitar no terreno de vários gêneros, oscilar entre uma 

coisa e outra (literatura e “vida real”), não trabalhar com ideias prontas, com nenhum 

discurso totalizante, manter-se na margem, de um lado para outro. Declara em um 

poema que “Não tenho idéias, só o contorno de uma sintaxe ( = ritmo)” (CESAR, 1998, 

p. 128) parecendo justificar esse ponto de interseção entre a  prosa e a poesia. Elaborar 

essa forma híbrida, como gesto literário, também seria uma estratégia criativa. 

Responder à questão “será que isso funciona como literatura?”, ou como fazer funcionar 

a escrita, podemos ouvi-la, permite ao leitor de seu texto pensar o seu lugar (o do leitor) 

no intercâmbio que essa obra/texto estabelece. Processo promovido pelas relações entre 

escritor-leitor-obra-mercado. 

Uma questão observada e bastante discutida por Ana Cristina Cesar refere-se ao 

tipo de produção literária que surgia e era divulgada no meio intelectual da década de 

1970. Depois da publicação de 26 poetas hoje, ela continuaria a escrever no jornal 

assuntos sobre o papel crítico-social-político do escritor, a função da sua obra, a 

recepção do leitor etc. Em “O poeta fora da República: o escritor e o mercado”, artigo 

escrito com a colaboração de Italo Moriconi, no jornal Opinião, em março de 1977, 

trata de refletir, a partir da poesia marginal, a situação do escritor como produtor e 

divulgador da própria obra, bem como pensar a condição desta como um produto dentro 

de um sistema (o mercado editorial) e a relação comercial/política que existe entre 

mercadoria/objeto a ser vendido (o livro), editoras (intercâmbio entre produtor e 

receptor) e o consumidor desse produto (o leitor).  

O artigo começa discutindo a ideia platônica de que o “poeta é inútil” na 

organização de uma comunidade, nos interesses e valores da nação e do Estado. Mesmo 

tendo um elevado conceito da poesia, Platão expulsa o poeta do campo de 

desenvolvimento da máquina do progresso, considerando seu trabalho de pouca ou 

nenhuma utilidade para a construção de uma “República” perfeita. É o mito de que o 

poeta trabalha numa zona fora da “realidade”, de que a virtude do seu trabalho é 

exatamente manter-se neste plano ideal. Ele, o poeta, nada mais faz do que imitar a vida 

na sua arte; a cópia da “realidade” (sensível) é o que tem valor porque cria um modelo 

ideal desse real. Este é o mérito do poeta.  

O poeta, na visão platônica, não passa de um fabricante de modelos, simulacros, 

cópias da realidade, sendo assim dispensável e até prejudicial no processo racional e 

objetivo de desenvolvimento da sociedade e do Estado. Walter Benjamin também se 
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utiliza do mito platônico, no ensaio “O autor como produtor” (1994), lido por Ana 

Cristina Cesar, para pensar o caráter e a existência do autor, bem como refletir a 

utilidade e a materialidade da obra, tirá-la de um plano ideal e romântico e mergulhá-la 

no terreno da reprodução técnica e material e das relações políticas e sociais que 

envolvem neste contexto obra e produtor. Para o pensador alemão, a questão platônica 

da aura que reveste o caráter do poeta e da sua obra abre espaço para uma discussão que 

vai além desse tratamento dirigido à pessoa do poeta para se pautar numa questão pouco 

discutida até então: “a forma do problema da autonomia do autor: sua liberdade de 

escrever o que quiser.” (BENJAMIN, 1994, p. 120). 

Escrever e reescrever o poema até atingir esse ritmo fluente “como ato de amor” 

(CESAR, 1998, p. 128), fazer o jogo com a linguagem no corpo do poema “até perder 

de vista o que não seja corpo” (CESAR, 1999, p. 89), sair de si, não aceitar rótulos – 

estes são alguns passos trilhados por Ana Cristina Cesar, na tentativa de encontrar 

respostas (mais para si que para os outros). Mal-estar constante com as questões da sua 

produção literária, muitas vezes tem a sensação de não saber ou não querer mais 

escrever. Há uma busca pelo entendimento.   

É possível definir o que é um escritor? A questão talvez seja outra. É possível 

definir o que é escrever para um escritor? “Escrever é também tornar-se outra coisa que 

não escritor” (DELEUZE, 1997, p. 16). Numa “Conversa de senhoras” (CESAR, 1999, 

p. 48) a escritora ou “ Escritor não existe mais” (CESAR, 1999, p. 48), já “não precisa 

virar deus” (CESAR, 1999, p. 48) ou deusa. Afinal, “Para quem vendeu seu tempo?/ 

Não sei dizer: fiquei com o gauche” (CESAR, 1999, p. 48), deseja deixar a auréola cair, 

matar o mito? Ou escrever uma carta ao poeta ou transar um papo de popéta. 

 

 

CARTA AO POETA / Papo de popéta 

 

[...] 

Chico 

estive primeiro batendo aos borbotões, como que ensaiando a 

velocidade. os  

dedos agora estão quentes e ágeis, talvez um pouco bêbados mas não 

importa. 

hoje pensei insistentemente na tua bela pessoa. No gosto capilar do 

primeiro 

gole da noite. nas brasílias. nas avenidas. meus dedos quase tão lentos 

quanto  

minha doce cabeça. o vento golpeando com estreita fúria sem alma. 

Guarde 
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bem esta frase: essa canção é especialmente monótona mas pode 

resultar 

divertida. Tenho medo de morrer, da passagem para o não.  

(CESAR, 2008, p. 390) 

 

 

Isso requer um ritmo: o começo com as batidas dos dedos, com a tensão das 

palavras e das lembranças que surgem na escrita ao longo dessas horas em encontro 

com leituras, desejos e questões com o próprio escrever. Assimilar tudo ao correr das 

letras, com uma frenética urgência e medo da morte. A poesia com estrutura, a poesia 

resolvida é um gosto da poeta pela definição, ou pela solução que verifica em certos 

poetas (cita Murilo Mendes) e um problema em que divaga sobre as almas 

despedaçadas. A poesia, a sua poesia, despedaçada, as almas despedaçadas estão 

compondo um pensamento sobre o que se deseja escrever. 

 

 

maiakovski é que dizia que para se escrever poesia é preciso a 

existência na 

sociedade de problemas que só podem ser resolvidos por uma obra 

poética. por 

enquanto minha meta é apenas dominar o instrumento mais básico de 

trabalho. 

esta maquineta a quem devoto horas de treino e onde por fim 

concentrarei lon- 

gas e velozes noites aquáticas. não consigo conceber metáforas 

imotivadas.  

concebo uma literatura morcego, racional embora cega. racional, 

motivada.  

(CESAR, 2008, p. 390) 

 

 

 Adquirir total domínio sobre o instrumento de trabalho, controle dos dedos que 

apanham as palavras, exercitar o estilo com cuidado e mais ainda desprender-se. O 

exercício da escrita também é esse desprendimento do narcisismo e do medo de seguir 

com o fluxo da linguagem. É um processo em que se analisa a própria criação e os 

reflexos dessa criação nas suas relações pessoais.  

 

 

É temeroso escrever. Sinto que é muitíssimo temeroso. Mas afinal de 

contas  

nada disso conta para o nosso medo.  

[...] 

O poeta precisa de desprendimento e cora- 
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gem de dar nomes. (coragem de dar nomes) O poeta está aflito (é uma 

mulher,  

orlando ataca novamente) porque não consegue reger o próprio e aflito 

sexo. 

O poeta não consegue. O poeta martela na sua maquineta bêbado e 

incomoda  

sem ritmo a vizinhança {os vizinhos}.  

(CESAR, 2008, p. 392) 

 

 

O temor de escrever. Este medo percorre a escrita e estabelece um elo com a 

partilha da dor humana. Afinal, escreve-se o tempo inteiro com esse sentimento de que a 

escrita precisa gerar força diante da dor e do que se deseja viver. “O poeta precisa de 

desprendimento e coragem de dar nomes. (coragem de dar nomes)” (CESAR, 2008, p. 

392). É uma verdade profunda. Desprendimento exige coragem, e a coragem de nomear 

é um desapego sério em prol do conhecimento e da liberdade que se busca em escrever. 

É o relato sobre a dificuldade do escrever que se deseja confessar ao outro poeta amigo. 

Cada sensação que percorre o corpo com as batidas e as lembranças que vão se juntando 

às metáforas formam esse emaranhado de caprichos soltos e problemáticos da criação. 

 

 

[chico, meu problema literário é fácil  

de ser detectado. não sei como você não se apercebeu disto.] 

tenho inúmeros vícios difíceis. vícios de postura. vícios de acender a  

luz com o mesmo veneno arsênico da esquerda.  

escrever vira um trabalho um cabaço mecâni- 

co. estou cansada para prosseguir. o poeta está cansado. cansou 

muito falar de poesia. o tal recato se exige dos comendadores jantan- 

do. maiakovski se ensaboa todo de verniz. os morcegos piam no forro.  

(CESAR, 2008, pp. 398 e 401) 

 

 

Os versos ou frases que vamos lendo ao longo dessa carta ou conversa seguem 

um ritmo próprio, como a mão que os escreve ou os olhos de quem os lê. Fragmentos, 

dispersões, distanciamentos, esgarçamentos que a poeta faz deslizar nesse fluxo de 

palavras, ideias, jogos que, necessariamente não obedecem a uma lógica ou ordem, 

simplesmente escorrem ou esvoaçam com o vento da madrugada, com a criação de um 

espaço para alentar seus sentidos contraditórios e imediatos. O plano de composição 

dessa carta, que é também um modo de pensar como construir o território da escrita, a 

partir do simples manejar da máquina de escrever, o ritmo das batidas e dos dedos 

resulta nesses pequenos ritmos do texto. O trajeto da composição vai se delineando com 
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menções à fala de Maiakovski, citações de versos de outros poetas, com pausas, 

metáforas, quebras, improvisos, incertezas e o medo de escrever. Tudo é matéria de 

análise e criação do texto. As lacunas, os espaçamentos, os vazios, as descontinuidades, 

as formas soltas da linguagem, da sua linguagem no texto enquanto supostamente 

“desafaba”, parece um modo de justificar as próprias escolhas. Como se, a partir dessa 

composição fragmentária, dispersa, desconexa, repleta de cortes, Ana Cristina Cesar 

quisesse explicitar os abismos em que a sua construção se dá.  

Nesta suposta carta e/ou papo com o poeta (Chico Alvim?), a poeta estabelece 

ainda um intertexto com a leitura de Cartas a um jovem poeta (2001). Ana Cristina 

Cesar leu Rainer Maria Rilke. Portanto, como um Franz Xaver Kappus, em tom de 

desabafo e confissão (a carta sempre foi seu espaço de dizer mais à vontade do que a 

própria poesia), ela se desmitifica (pretensão nossa pensar isso?) no papel de “aprendiz” 

que se volta ao mestre ou a si (o narcisismo da escritora).  

Que tipo de agenciamentos há neste “papo de popéta”? Qual é o devir desta carta 

ao poeta? Relação de forças tumultuadas geram o problema do escrever.  

Escreve-se sobre uma angústia que entope a fala, que trava os dedos, que se 

mistura com álcool, dor e amor. Escreve-se com a angústia maior. A nossa poeta sabe 

da coragem exigida para a criação. Coragem para enfrentar os fantasmas, o ego, a 

solidão, esta mesma solidão maior que é, para Rilke (2001), condição fundamental para 

se chegar à essência do ato criador. 

 

 

[...] “A ideia de ser criador, de gerar, de moldar” não é nada sem sua 

grande e perpétua confirmação na vida; nada sem o consenso mil 

vezes repetido das coisas e dos animais. Seu gozo não é tão 

indescritivelmente belo e rico senão porque está cheio de 

reminiscências herdadas da geração e de parte de milhões de seres. 

Numa ideia criadora revivem mil noites de amor esquecidas que a 

enchem de altivez e altitude. (RILKE, 2001, p. 44) 

 

 

 Isto pode dizer que o ato de criação, assim como compõe Ana Cristina Cesar em 

sua carta ao poeta é intensificado nestas três formas: corpo, alma e palavra. A criação 

supõe articulação, composta de elementos muito sutis e perversos; funciona como uma 

máquina de desejos próprios, potencializados nesse corpo que faz gerir as engrenagens 

em criação. A palavra, na poesia de Ana Cristina Cesar, é um corpo cheio de forças 

criativas. O corpo em encontro com outro(s) corpo(s) está sempre em devir, é o 
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processo de escrever; é a solidão extremamente povoada da qual nos fala Deleuze. 

(DELEUZE; PARNET, 2004). 

A geração de força criativa que pulsa nessa solidão povoada de seres que vêm a 

nosso encontro já está em diálogo com tempos e espaços diversos. São movimentos, 

passagens que invocam uma viagem pelo deserto, uma travessia voraz, multidões, 

afetos, encontros, fugas, margens, desvios, feridas. Rasgos de sentimentos. Tudo isto 

faz devir com o corpo, com a criação.  

Na sua poesia, Ana Cristina Cesar extrai da experimentação com o imediato, o 

que resulta na fragmentação do seu texto, esses recortes da experiência cotidiana como 

matéria bruta para o poema. Exemplo disto é a sequência dos “Fragmentos” do livro 

rosa. O primeiro poema apresenta três estrofes, sendo que a primeira possui cinco 

versos, a segunda, quatro, e a última, três. O poema condensa-se em um haicai em 

processo.  

 

 

Fragmentos 

 

efusão de palavras  

aventura de registrar a fenda  

desistir da fluência 

de todos os truques  

da bruta castidade. 

 

(me reconheciam em versos naquele tempo) 

qualquer coisa tua me lembra  

a mãe difícil percorrer 

naquele tempo 

 

as mesmas formas de pureza recusada: 

a dúvida  

a pele que refaço 

(CESAR, 2008, p. 128) 

 

 

Primeiras linhas: o chamado da palavra, sua expansão, seu poder de comunicar 

os sentimentos íntimos. Partir de uma demonstração viva desses sentimentos para 

escrever a aventura final: a fenda. O que se passa na fenda são fluxos de tempos, 

lembranças, memórias, a mãe, as formas de recusa, a dúvida e o corpo. Há um desejo de 

não apelar aos truques, posto que são reconhecíveis nos versos e nos modos da mão que 

percorre o espaço da página. A lógica desse gesto é difícil descrever, pois, é a mãe, que 
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é difícil de percorrer nesse trajeto de tempo e criação. A fragmentação articulada do 

poema em pequenos blocos é o próprio processo de compor a poesia.  

 

 

Fragmento 2 

 

curta efusão de palavras  

aventura tímida de registrar a fenda 

desistir da fluência  

de todos os truques 

da bruta castidade que me aflige 

     (me reconheciam em versos naquele tempo)  

porque talvez qualquer coisa tua me lembre   

a mãe que era difícil percorrer  

naquele tempo 

preservar  

as mesmas formas da pureza recusada –  

nela reside a dúvida  

a pele que refaço 

(CESAR, 2008, p. 130) 

 

 

Segundas linhas: os espaços entre os versos desaparecem e o poema condensa-se 

em um bloco só. Algumas palavras são suprimidas, o poema vai sendo limado ao longo 

das linhas, dando espaço a outras palavras, breves, até chegar ao último fragmento. 

Neste observamos o termo “curta” (efusão de palavras) na primeira linha e “tímida” (é a 

aventura de registrar a fenda) e a bruta castidade “aflige” agora a mão que escreve. 

“Preservar” aparece entre o que é difícil percorrer – a mãe e o tempo. Antes, “as 

mesmas formas de pureza recusada” aparecem com os dois pontos sinalizando uma 

sequência ou continuação, com “a dúvida” e “a pele que refaço”. Agora, no lugar dos 

dois pontos aparece o travessão, sinal que anuncia uma fala, uma afirmação – é nesta 

pureza recusada que “reside a dúvida e a pele que refaço.”  

 

 

Fragmento 3 

 

efusão de palavras 

aventura de registrar a fenda 

desistir da fluência 

todos os truques 

bruta castidade 

       (me reconheciam em versos naquele tempo) 

qualquer coisa tua me lembra   

a mãe difícil percorrer 
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naquele tempo 

as outras formas  

pureza recusada 

a dúvida a pele 

que refaço 

(CESAR, 2008, p. 132) 

 

 

Terceiras linhas: o poema é quase totalmente igual ao anterior, desaparecem os 

adjetivos e o travessão. Os verbos permanecem, exceto o “preservar”, que havia sido 

incorporado no terceiro fragmento. O verso entre parênteses não muda e o tempo é o 

único termo que se repete. O tempo é uma das chaves desse poema, pois, sem dúvida, é 

o tempo que vai limando e limpando a poesia em constante processo de feitura.  

 

 

Fragmento 4 

 

efusão de palavra 

aventura 

bruta castidade 

          (me reconheciam) 

lembrar a mãe 

percorrer 

           (aquele tempo em versos) 

(CESAR, 2008, p. 134) 
  

 

Quartas linhas: o verso “me reconheciam em versos naquele tempo” fragmenta-

se aqui, ou seja, é o próprio tempo que se fragmenta no compor. Quem a reconhecia 

naquele tempo? A mãe? É difícil fazer versos ao lembrar a mãe? É preciso lembrar a 

mãe ao fazer versos? As formas de pureza recusada somem dando lugar “(aquele tempo 

em versos)”. 

 

 

Fragmento 5 

 

efusão 

aventura 

            bruta 

(reconhecer) 

a mãe 

           difícil 

                    tempo  

(CESAR, 2008, p. 136) 
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Últimas linhas: o tempo e a mãe somem. O poema inicia-se com uma lógica 

dissertativa, fragmentado-se e tornando-se, ao final, um haicai. E o que sobra? 

Aventura. Brutalidade. Poesia. O que se reconhece é o que está exposto repetidamente 

ao longo dos fragmentos, como uma condição, talvez, do próprio fazer poético: o tempo 

que percorre a vida e que a suprime.  

 

 

Fragmento 6 

 

aventura 

        bruta 

     (em versos) 

 

(CESAR, 2008, p. 138) 

 

 

Nesse sentido da fragmentação do tempo e da poesia, destacamos “Contagem 

regressiva”, um poema de Inéditos e dispersos. Estar a contar o tempo, um vislumbre de 

luz entra pela frincha para iluminar as memórias, as cenas do dia, as lembranças que 

percorrem o corpo a dizer, de maneiras distintas, como amar “em ti os outros rostos” 

(CESAR, 1998, p. 163). Há muito sentimento transbordando com a viagem, pois o 

poema se transforma à medida em que a contagem, que é regressiva, ou seja, tende a um 

retorno, a uma volta, o tempo recria uma perspectiva; viver é urgentíssimo.  

A viagem é um devir na poesia de Ana Cristina Cesar. Ela própria viajou muito, 

morou fora do Brasil por alguns anos, não como exilada, condição de alguns poetas e 

artistas na sua época, mas, de algum modo, a perspectiva da viagem, dentro do seu 

texto, é uma urgência, é uma saída. Talvez a viagem seja a alternativa de não termos 

outra saída; é um exílio, é sentir-se estrangeiro mesmo em casa.  Viaja-se sem ir a lugar 

algum e, no entanto, há verdadeiros movimentos vitais reverberando numa viagem 

imóvel. Este é o pensamento de Deleuze sobre a linha de fuga, que se constitui em criar 

suas próprias viagens interiores, imóveis, intransferíveis. Uma linha de fuga não é um 

pretexto para se fugir da vida, mas algo que acontece quando já traímos a vida, ou a 

escrita, no caso do poeta. “A linha de fuga é uma desterritorialização.” (DELEUZE, 

2004, p. 51). A poesia marginal inscreve-se aí, com seus movimentos e estratégias com 

a vida e com os próprios mecanismos de produção da obra, abrem outros caminhos 
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dentro do sistema convencional. Mimeografada, levada às ruas e às massas, essa poesia 

desloca o próprio sentido de se “fazer” e de ser recebida e lida. Forja-se outra arma. Ana 

Cristina Cesar e sua linha de fuga em cartas que atravessam os continentes, que falam 

de terras estrangeiras e de modos de compor uma problemática da sua obra. Haveria a 

necessidade de se fazer um estudo mais amplo sobre a sua correspondência com base 

nos conceitos deleuzianos.   

 

 

Fugir, não é de todo renunciar às acções, não há nada mais activo do 

que uma fuga. É o contrário do imaginário. É também fazer fugir, não 

forçosamente os outros, mas fugir alguma coisa, fazer fugir um 

sistema como se cava um túnel. [...] Fugir, é traçar uma linha, linhas, 

toda uma cartografia. Só se descobrem mundos através de uma longa 

fuga quebrada. (DELEUZE, 2004, p. 51) 

 

 

Para Deleuze, são poucos os escritores que conseguem traçar uma linha de fuga 

em direção a uma nova terra. Não se trata de uma linha horizontal, uma linha de fuga 

não obedece ao roteiro de uma viagem. Uma linha de fuga é sempre uma passagem 

onde fluxos, forças, energias, movimentos, ações atravessam horizontes, regiões, 

lugares e criam uma espécie de nova Terra. Virginia Woolf, Fitzgerald, Henry Miller, 

Jack Kerouac (todos lidos e muito amados por Ana Cristina Cesar) são alguns exemplos 

do pensador francês como aqueles que criam uma literatura cheia de linhas de fuga, 

partidas, viagens, traições. (DELEUZE; PARNET, 2004). Não esqueçamos do 

sofrimento que atingiu a todos eles. Não esqueçamos do devir que atravessa uma linha 

de fuga com as desterritorializações, as viagens, as passagens, os deslocamentos, as 

ideias, os pensamentos, os sofrimentos, os corpos, as criações, as vidas.   

 

 

No teu peito também 

amor  

guerreia 

amor? 

Os poemas são para nós uma ferida. 

(CESAR, 1998, p. 164) 

 

 

Como franquear a dor? E o amor? Pelo corpo. Nós choramos em cima é do que 

nos dói na alma e no corpo. Linhas amorosas. Há muitos encontros amorosos 
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acontecendo dentro e fora do poema. Há muitos encontros amorosos que nunca 

acontecerão.  

 

 

[...] O amor está no fundo dos corpos, mas também nesta superfície 

incorporal que o faz surgir. De tal modo que, agentes ou pacientes, 

quando agimos ou padecemos, falta-nos sempre sermos dignos do que 

nos acontece. [...] A ferida é qualquer coisa que recebo no meu corpo, 

em tal sítio, em tal momento, mas há também uma verdade eterna da 

ferida como acontecimento impassível, incorporal. (DELEUZE, 2004, 

pp. 83-4) 

 

 

  É muito difícil falar da ferida. Falar dos poemas que são ferida. Como ler e 

tocar os poemas-feridas? Como falar sobre isso? Os escritores nunca tiraram a dor e o 

sofrimento da literatura. A obra como sinal de raspagem. A literatura como um modo de 

saúde, é o que nos ensina Deleuze em “A literatura e a vida” (1997). Já não falamos de 

cura, mas de tratamento por meio da escrita, para que direção corre a dor? Ana Cristina 

Cesar afirma “escrever para aplacar o medo.” (CESAR, 2008, p. 388). Resistir 

escrevendo para ultrapassar o medo, o medo de fracassar, de não conseguir escrever. 

Escrever ou viver? “Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de 

fazer-se [...] A escrita é inseparável do devir: ao escrever, estamos num devir-mulher, 

num devir-animal ou vegetal, num devir-molécula, até num devir-imperceptível.” 

(DELEUZE, 1997, p. 11). Devir é algo que se passa “entre” ou “no meio”: não tem 

começo nem fim. É uma corrente de ar. É um encontro entre corpos numa troca, numa 

criação de fluxos vitais. É uma passagem pelo deserto. Nunca abandonamos a imagem 

do deserto na escrita porque há nela mistérios sem fim. Não sabemos do que se trata o 

mistério, não é preciso sabê-lo, já estamos noutro ponto da viagem. A vida em um 

deserto só pode ser concebida a partir de um mistério insondável. O escritor toma conta 

desse mistério insondável quando engendra sua obra no mundo. Ele está à parte com seu 

mistério. A sua vida é devotada a entender e a reproduzir esse grande mistério para a 

humanidade. Todos conseguem alcançar a magnitude desse feito? Alguns escritores 

morrem por esse mistério, porque, de fato, há um mistério na criação artística. O devir 

passa por aí, pelo mistério abraçado por um escritor. Como se define ou se explica isso, 

talvez só o escritor saiba, no momento em que já deixou de ser escritor e tornou-se outra 

coisa. Esse “tornar-se outra coisa” de que nos fala Deleuze (1997) é o devir do escritor.  

Como assumir a pose e a posição de escritora, Ana Cristina Cesar?  
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Mas acabo correndo para a autobiografia. Penso (sem parar) em 

escrever, acho até que estou escrevendo mais que nunca, agora que 

tenho dinheiro no banco and a room of own’s own... Mas tenho horror 

da carreira de escritor.  

[...] 

(Essa história de escrever é basicamente terapia ocupacional, posso 

ligar minha cabeça num ritmo e desfiar discursos inteiros que ouço 

mentalmente. Perfeito domínio da sintaxe. Sintaxe sobretudo. Me 

distraio muito com essas coisas. Mas não tenho pique de escritor, paro 

tudo pelo meio, me disperso.) (CESAR, 1999, p. 269. Grifos da 

autora)  

 

 

Editar a própria correspondência, aperfeiçoar as personagens, aperfeiçoar a si 

mesma enquanto personagem da própria obra e eliminar os defeitos, como a self-pity 

(reflexo do narcisismo?). Tudo parece tema para autobiografia, mas não é. O desejo de 

escrever sempre prevalece em meio a dúvidas e cobranças, mas a ideia de ser uma 

escritora (a pose, o status, a exposição, o julgamento do outro) faz com que pense em 

desistir da carreira. 

 Ela e as faces que vai adquirindo: máscaras, margens, rosto gauche da literatura; 

seu modo de dizer e escrever literatura, que permeia a correspondência, as conversas, as 

agendas, as aulas, as leituras, ocupando espaços de gozo, misturando-se com tudo. 

Literatura líquida. Como explicar coisas que não se sabe explicar? E vem o medo de ir... 

Só seguindo o próprio desejo de levantar voo, de ver as palavras que “escorrem como 

líquidos lubrificando passagens ressentidas” (CESAR, 1985, p. 84), de deixar-se ir por 

um “discurso fluente” (CESAR, 1998, p. 128) ou flutuante, com a palavra querendo 

apossar-se cada vez mais de todos os territórios, até não mais ser possível um limite 

entre o que é carta, poema ou simples prosa. Tudo se esvoaça no ar.  

Ana Cristina Cesar debate-se o tempo inteiro com esse conflito: uma vontade de 

“literalizar” que, às vezes, falta na conversa, na carta e no diário, e um desejo de medida 

(conter os excessos) desse “conversar” que invade a literatura... “Como se o único alívio 

fosse imaginar uma grande literatura que as arrebatasse [as úlceras das pessoas] e 

arrebentasse, um texto que já nascesse impresso e divulgado direto da minha cabeça 

para a úlcera dos outros.” (CESAR, 1999, p. 165). Uma literatura que se insurge contra 

o outro. Um grande choque de um texto, pronto, acabado, que saísse e partisse 

violentamente para atacar e aplacar a ferida alheia? Um golpe. Parece uma ideia 

disparatada uma literatura que arrebatasse e arrebentasse, mas no texto poético de Ana 
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Cristina Cesar o que se dá é o desejo de se jogar com os extremos que a linguagem pode 

alcançar, não estipular seus limites, misturar-se com os pedaços ou os abismos da 

linguagem, inscrever-se aí onde não se conhece começo, meio e fim.  

 

 

O fim, a finalidade de escrever? Ainda para além de um devir-mulher, 

de um devir-negro, animal, etc., para além de um devir-minoritário, há 

a tarefa final de devir-imperceptível. Oh não, um escritor não pode 

desejar ser “conhecido”, reconhecido. O imperceptível é o caráter 

comum da maior velocidade e da maior lentidão. Perder o rosto, 

franquear ou perfurar o muro, limá-lo pacientemente, a escrita não tem 

outra finalidade. É aquilo a que Fitzgerald chamava a verdadeira 

ruptura: a linha de fuga, não a viagem aos mares do Sul, mas a 

aquisição de uma clandestinidade (mesmo que implique devir animal, 

devir negro ou mulher). Trair é ser enfim desconhecido, como pouca 

gente o é. (DELEUZE; PARNET, 2004, pp. 60-1) 

 

 

Elementos das cartas indicam que Ana Cristina Cesar chegou a desejar para si 

essa clandestinidade, esse anonimato, esse estado de ser desconhecida, já que em 

determinado momento não suportava o status de ser uma grande escritora, o peso e a 

responsabilidade advindos com a exposição do trabalho (a publicação e a recepção bem-

sucedida de A teus pés), o que intensificou a crise que vinha sofrendo. Jamais passara 

despercebida – sua participação ativa em que tudo que se propôs fazer, seu 

compromisso com a literatura, sua produção intensa e voraz, sua presença forte, sua 

beleza fustigante – tudo chamava a atenção dos holofotes.  

É possível imaginar seu suicídio como uma “traição”, no sentido deleuziano do 

termo? A morte da escritora implicaria o reinado absoluto da obra. A autora continuaria 

na obra, porém, de outro modo, totalmente inacessível ou desconhecida. Na carta 

fictícia que compõe Correspondência completa (1999), “Célia disse: o que importa é a 

carreira, não a vida. Contradição difícil. A vida parece laminha e a carreira é um narciso 

em flor.” (CESAR, 1999, p. 177). A literatura foi mesmo a sua paixão maior, virou essa 

tensão, uma contradição difícil de sustentar com a vida. E a literatura ficou atrás de si, 

como uma cortina diáfana, também a nos envolver, nós, críticos e amantes de sua obra, 

com tantas chaves e segredos ocultos em seu texto... Será que chegaremos mais perto 

dessa ternura, será que conseguiremos explicar? A estratégia do seu texto poético é uma 

escrita fragmentada, desconstruída, o que pode ser lida como uma “traição” já que o que 
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deseja não é mais construir sentidos ou significados para seu texto, mas driblar, oferecer 

ao leitor as possibilidades que poder abrir com a leitura.  

 

 

Fica difícil fazer literatura tendo Gil como leitor. Ele lê para 

desvendar mistérios e faz perguntas capciosas, pensando que cada 

verso oculta sintomas, segredos biográficos. Não perdoa o 

hermetismo. Não se confessa os próprios sentimentos. Já Mary me lê 

toda como literatura pura, e não entende as referências diretas. 

(CESAR, 1999, p. 120) 

 

 

Este fragmento, retirado de Correspondência completa, carta fictícia que Ana 

Cristina Cesar escreveu em 1979, atesta o que falamos anteriormente sobre a 

importância do leitor (do interlocutor) na escrita do seu texto. Aqui, a autora distingue 

modos de leitura, dois leitores distintos, cada um buscando a “verdade” do texto. Noutro 

momento, a autora explica sobre essa verdade do texto literário, que não existe, e que 

cabe ao leitor essa aventura, através do próprio texto, em abrir os significantes da 

linguagem. Portanto, o que se quer mostrar é a leitura, que é diferente, com sentidos 

múltiplos, abertos, que cada um fará do seu texto. O primeiro interlocutor busca a 

“essência” do texto, interpreta, analisa, esmiúça sentidos possíveis, respostas ou 

explicações para os mistérios ou ocultamentos supostamente presentes ali. O leitor que 

quer saber o que há nas “entrelinhas”, remontando à passagem da entrevista em que a 

poeta explica que não há enigma a ser revelado no texto, não existe essa entrelinha que 

esconda a sua intimidade ou a suposta verdade do texto. Gil é o leitor que não perdoa o 

hermetismo, ou seja, as singularidades presentes no texto e no próprio processo de 

leitura, que é um esforço de conhecimento, de reconhecimento de outras leituras, de 

vivências, experiências, questionamentos e encantamento do próprio leitor.  

Ana Cristina Cesar destrói a expectativa desse leitor sobre qualquer verdade 

biográfica dizendo que não confessa intimamente os próprios sentimentos no texto. Em 

alguns momentos da sua obra, vemos essa mesma afirmação, pois ela quer 

desautomatizar esse leitor, essa leitura que se prende ao que o autor quis dizer sobre si 

mesmo. Para ela importa desconstruir, desmontar, fragmentar a ordem das coisas. E seu 

leitor precisa, de algum modo, ser perverso e ser seu inimigo nesse processo de 

(des)construção da leitura de seu poema. Ela citará, numa possível referência ao verso 

do poema-prefácio de Flores do mal (1857): “É para você que escrevo, hipócrita.” 
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(CESAR, 1999, p. 81). Existe também a outra possibilidade de leitura: de ela estar 

sendo falsa.  

Mary é outro extremo: lê como “literatura pura” e não entende as referências 

diretas. Ou seja, não se abre ao jogo da leitura, com suas infinitas tramas e conexões. Os 

dois leitores excluem-se e complementam-se, pois a autora também brinca com a noção 

de leitor e com a forma como deve ser feita a leitura do seu texto. Nomeia seus 

interlocutores, o que pode surtir o efeito de uma aparente intimidade com ambos, assina 

a carta com o nome de Julia, ou seja, provocando questionamentos sobre autoria, leitor e 

modos de leitura.  
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2.1. A ESCRITA NARCÍSICA E O SUICÍDIO  

 

 

 

                  Figura 6. Fonte: Site Instituto Moreira Salles. 

 

 

Quem escolheu este rosto para mim? 

(CESAR, 1998, p. 123) 

 

 

 Ana Cristina Cesar e a singular geração marginal. Os poetas dos anos 1970, 

envoltos numa espécie de aura romântica, são atraentes demais. A poeta dos olhos 

pardos até ensaiou uma assinatura, falsa, Ana C. (uma personagem?), e tentou 

constantemente esconder-se sob a máscara dos óculos escuros. O que era para ser 

apenas um disfarce, ou um drible, só deu mais destaque ao mito.  

Quem soube descrever o mito sob um ponto de vista incomum, nunca antes 

abordado por amigos ou críticos de Ana Cristina Cesar, foi José Castello, em seu artigo 

“Ana Cristina Cesar – a deusa da zona sul”, publicado no Inventário das sombras 

(1998). Já no título, temos uma característica especial atribuída à poeta carioca – a 
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deusa. É um termo que às vezes aparece em seus textos – deuses, deusas, divindades. 

Como é a deusa Ana Cristina Cesar descrita por José Castello?  

Logo na primeira linha, o jornalista e escritor radicado em Curitiba, diz que 

“Ana Cristina Cesar foi uma personagem do século XIX que viveu no século XX” 

(CASTELLO, 2006, p. 191), apropriando-se das próprias palavras da poeta para 

apresentá-la. O que quer dizer que podemos “ler” a mulher ou a personagem Ana C. 

como alguém que viveu à margem de seu tempo, transitando entre a tradição e a 

modernidade literárias (seu repertório de leituras, pesquisas e sua própria literatura 

atestam essa afirmação), que criou uma máscara para si ou que simplesmente sucumbiu 

à própria imagem sequiosa, criada pelos outros e por si mesma. Ou seja, uma 

personagem deslocada no seu tempo – era assim que a poeta se sentia em relação à 

época em que viveu. Em algumas cartas, ela menciona seu narcisismo, o que lhe 

incomodava muito, afinal, sentia que isso pesava de forma determinante sobre a 

recepção do seu texto (a figura de Narciso é a própria mitificação do eu, o que se afoga 

contemplando a si mesmo, a própria beleza).  

 

 

Eu também disse hoje: eu sei que escrevo bem. Mas não sei pra quê. 

Outra trivialidade com maior sentido. Não adianta eu ficar com 

frescuras, que será, será; eu sei que tenho talento, mas não dá mais pra 

usar esse talento pra angariar fundos pro meu narciso. Então não sei 

mais pra quê dá. Muito boa questão. (CESAR, 1999, p. 244) 

 

 

Não é uma referência vã o narcisismo citado na correspondência de Ana Cristina 

Cesar. Aliás, o próprio simulacro de confissão e de intimidade que a autora constrói a 

partir da carta e do diário, principalmente neste último, um tipo de texto em que a 

linguagem do eu volta-se para si, numa espécie de autocontemplação, foi bastante 

exercitado por ela. O narcisismo a que se refere acima poderia estar atrelado ao modo 

como fazia da literatura esse espaço de dizer o que queria ou necessitava, sem, no 

entanto, tratar-se da confissão da própria vida, de suas questões pessoais (pelo menos 

aparentemente), mas de uma linha de fuga, de tentar retirar o eu desse espaço da 

linguagem literária. Outro exemplo encontra-se em Correspondência completa (1999), 

carta “falsa” endereçada a “My dear”: “O dia foi laminha. Célia disse: o que importa é a 

carreira, não a vida. Contradição difícil. A vida parece laminha e a carreira é um narciso 

em flor.” (CESAR, 1999, p. 117). Podemos ler a contradição irônica que se estabelece 
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entre vida e arte (carreira) no começo dessa carta, pois ambas são vivenciadas 

concomitantemente, a julgar ainda: “O que escrevi em fevereiro é verdade mas vem 

junto drama de desocupado. Agora fiquei ocupadíssima, ao sabor dos humores, natureza 

chique, disposição ambígua (signo de gêmeos).” (CESAR, 1999, p. 117). Maria Lucia 

de Barros Camargo ressalta sobre essa passagem o reforço da ambiguidade ente arte e 

vida no texto da poeta carioca: “[...] Ana Cristina Cesar de fato nasceu sob o signo de 

gêmeos (2 de junho), a que se atribui um caráter de duplicidade. Cruzamento de 

referências. Intromissão da vida na literatura.” (CAMARGO, 2003, p. 230). Ora, 

Narciso é aquele que se mira, que se encontra em estado de autocontemplação da 

própria imagem refletida na água – como a escrita, de certo modo, para Ana Cristina, 

representa esse automirar-se. Ruth Silviano Brandão (2006), em seu texto “A face 

escondida de Narciso” (2006), considera que 

 

 

A representação literária da mulher, como objeto de amor narcísico, é  

reflexo caracterizado pela imobilidade e fixidez, pois o alvo do olhar 

de Narciso recai num espaço restrito, onde a sombra amada não pode 

estremecer, para não se deformar. (BRANDÃO, 2006, p. 113) 

 

 

Em Ana Cristina Cesar vemos essa representação narcísica da mulher e da 

própria autora em outra questão, ligada à autoimagem, portanto, apontada por José 

Castello do seguinte modo: “A maldição de Ana Cristina Cesar foi a beleza.” 

(CASTELLO, 2006, p. 191). 

 

 

[...] Ana passou a ver a si mesma como uma espécie de ser inexistente, 

só uma sombra de mulher que, por isso, não podia se ajeitar na vida 

real. Tornou-se meio invisível, meio inatingível, conquanto lhe 

destinassem sempre o papel de deusa mundana, e assim, deixando 

uma imagem escorregadia atrás de si, jogou-se de uma janela. 

(CASTELLO, 2006, p. 192)  

 

 

E o mito cresce. José Castello e Ana Cristina Cesar não foram amigos, ele 

mesmo admite a vantagem disso no encontro singular que teve com a poeta, em seu 

apartamento, ponto de intelectuais e colaboradores do Beijo nos anos 1970. Enquanto 

preparavam uma sopa, em meio ao silêncio e a confissões veladas...  
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[...] Ana C. começou a me dizer, bem de leve, experimentando as 

palavras com delicadeza, com muito medo, que a beleza a condenava. 

“Ela me afasta do mundo”, me disse. “Todos se referem a ela, mas ela 

não sou eu.” [...] Enquanto eu procurava alguma coisa no armário, 

derrubando-me pelas costas, Ana C. me disse: “Minha beleza é como 

essa sopa: chegou a um ponto em que precisa ser abrandada, ou tudo 

se põe a perder.” Não sei, também aqui, se a frase foi exatamente essa, 

mas foi a que me ficou. Então, esperei que ela continuasse a falar, até 

que disse: “Cheguei a esse ponto.” E concluiu: “Ou estou bem perto 

dele.” E aqui, neste remate, eu percebi a sombra de uma ameaça, mas 

não tive coragem de levá-la a sério. (CASTELLO, 2006, p. 202) 

 

 

Quando estava na Inglaterra, escrevia muitas cartas às amigas contando-lhes 

assuntos do coração, além das inúmeras sobre os estudos e as questões com a literatura. 

Nesta, para Maria Cecilia Londres Fonseca, em 14 de maio de 1980, refere-se de um 

modo particular quanto a sua “arma”: “Aqui conto muito menos com essa minha arma 

letal que é a sedução e que na hora h apesar de tanto tranco entra em ação.” (CESAR, 

1999, p. 176).  

A literatura sempre representou essa urgência voraz e, ao mesmo tempo, um 

convite. Talvez seu problema tenha sido resolver uma questão muito pessoal, muito 

íntima através de sua escrita. Essa tentativa de resolver a vida pela literatura, ou vice-

versa, foi a sua experiência em virar pelo avesso, a experiência mortal, como anuncia 

em um poema. (CESAR, 1998). Não importa falar aqui sobre os motivos da crise que a 

levaram ao gesto final. Nunca se sabe os verdadeiros motivos disso. Ao lermos as 

cartas, o ensaio biográfico de Italo Moriconi (1996) e os depoimentos das pessoas 

próximas, podemos deduzir alguma possível resposta ou explicação. Aqui não nos 

interessa tratar a sua morte como “tema” de análise. Dizemos isso porque não existe em 

nós, nem percorre o nosso texto, uma obsessão pelo assunto. Mas não podemos deixar 

de pensar – a literatura está atravessada por um processo de autodestruição de escritores 

– como um escritor faz da crise, da doença, do vício, da desesperança, do sofrimento 

profundo, uma linha de fuga com a escrita. (DELEUZE; PARNET, 2004).  A pergunta 

de Deleuze sobre o que corre numa linha de fuga é o que voltamos a reencontrar sempre 

nela como elo de nossas buscas? E o que se pode tirar da literatura para constituirmos as 

nossas próprias linhas de fuga? A questão da literatura é um dilema difícil de resolver. 

Como poeta, crítica e professora, esta questão debate-se o tempo inteiro com outras 
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questões, existenciais, afetivas, políticas da escritora carioca. Há um longo percurso a 

fazer entre os encontros, as faltas, as falas, a paixão até chegar à crise definitiva.  

Seus últimos poemas, escritos na clínica onde esteve internada após a primeira 

tentativa de suicídio, foram publicados nas últimas páginas de Inéditos e dispersos, 

organizado pelo amigo Armando Freitas Filho e publicado em 1998. Transcrevemos 

alguns trechos dos dois últimos poemas escritos nesta ocasião: 

 

 

dia 16 de outubro de 1983 

 

 

[...] Lembra que o diário era alimento cotidiano? Que importa a má 

fama depois que estamos mortos? Importa tanto que abri a lata de lixo: 

quero outro testemunho. Diário não tem graça, mas esquenta, pega-se 

de novo a caneta abandonada, e o interlocutor é fundamental. Escrevo 

para você sim. Da cama do hospital. A lesma quando passa deixa um 

rastro prateado. 

Leiam se forem capazes. (CESAR, 1998, p. 201. Grifos da autora) 

 

 

Computar as perdas, deixar um testemunho, fazer o “balanço” da vida enquanto 

o diário é escrito no lugar da poesia. A poesia pode esperar? E a obra é o testemunho da 

vida? Repensar esse último testemunho como as últimas páginas de um diário de 

memórias... Escrever as memórias, a memória fraca, mas não importa a má fama depois 

da morte. Então o desejo continua entregue à sorte das palavras. A poeta quer outro 

testemunho, quer desvencilhar-se do diário, mas precisa dele porque é ele que assume o 

papel de um interlocutor mais íntimo. Um interlocutor é fundamental para manter o 

diálogo, criar um testemunho a partir das falas, das memórias, da comunicação com o 

outro que recebe seu registro. Ou ainda abrir com o silêncio um tipo de contato com as 

memórias que ninguém terá acesso. O escritor deixa um testemunho. Ana deixa o seu 

testemunho: é a sua obra que resiste, é o seu texto que se propaga além. Pensamos que o 

testemunho de vida de um escritor é a sua própria obra, o seu texto a ser levado às mil 

gerações futuras de escritores e leitores. Sem dúvida, escrever é este testemunho. 

“Escrever é traçar linhas de fuga que não são imaginárias, e que se é forçado a aceitar, 

porque escrever nos compromete com elas, nos embarca verdadeiramente nisso.” 

(DELEUZE; PARNET, 2004, p. 58). Escrever é partir de algum lugar a outro, 

atravessar. E é preciso que o escritor lute contra as adversidades nesse processo com as 

linhas de fuga; é de coragem que ele precisa para atravessar as paredes, os muros, os 
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bloqueios, a neurose, os fantasmas e a infelicidade. Mas, talvez, ele escreva com tudo o 

que o impede de seguir com a vida.  

 

 

Tantos silêncios e tantos suicídios de escritores devem ser explicados 

por estas núpcias contra-natura, estas participações contra-natura. Ser 

traidor no seu próprio reino, trair o seu sexo, a sua classe, a sua 

maioria – que outra razão pode existir para a escrita? E trair a escrita. 

(DELEUZE; PARNET, 2004, p. 60) 

 

 

Núpcias e participações contra-natura, isto é, encontros entre corpos, reinos, 

classes e seres: são o próprio devir. Devir é um encontro. E é sempre um encontro entre 

alguém ou alguma coisa que algo acontece, assim como na escrita, algo pulsa entre os 

corpos em devir. Entre nós e a leitura, o desejo, a pesquisa, a cada batida, a cada letra, a 

cada pausa, a cada rasura: um modo de devir. Como trair a escrita? Como o escritor é 

capaz de trair-se? Mas trair, como é?   

Blanchot em “A arte, o suicídio” (2011) afirma:  

 

 

[...] A morte voluntária é a recusa em ver a outra morte, aquela que 

não se apreende, que jamais se atinge, é uma espécie de negligência 

soberana, uma aliança com a morte visível para excluir a invisível,  

um pacto com essa boa, essa fiel morte, da qual uso incessantemente 

no mundo, um esforço para ampliar sua esfera, para torná-la ainda 

válida e verdadeira além de si mesma, lá onde ela não é mais do que a 

outra. (BLANCHOT, 2011. pp. 112-3) 

 

 

A morte voluntária seria uma tentativa de escapar de uma vida só-prisão. Um 

Narciso preso em uma sala de espelhos só pode desejar a profundidade do lago. É para 

essa profundidade que o suicida quer ir: uma morte imediata que o libera da “outra”, 

como diz Blanchot, que é aquela que todos esperamos e que todos alcançamos um 

pouquinho a cada dia, como o prisioneiro que marca os dias na parede. O suicida, 

entretanto, deixa uma única marca, a de uma ausência imposta repentinamente a todos 

aqueles que esperavam com ele a outra morte. O suicida-escritor deixa mais marcas, 

pois há a escrita a expor os perigos de sua vida: 
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dia 17 de outubro de 1983 

 

[...] 

Não querida, não é preciso correr assim do que vivemos. O espaço 

arde. O perigo de viver.  

 

Não, esta palavra. 

O encarcerado só sabe que não vai morrer,  

pinta as paredes da cela.  

Deixa rastros possíveis, naquele curto espaço. 

E se entala. 

Estalam as tábuas do chão, o piso rompe, e todo sinal é uma profecia.  

Ou um acaso de que se escapa incólume, a cada minuto.  

Este é meu testemunho.  

(CESAR, 1998, p. 203) 

 

 

Com este texto encerra-se o testemunho. Há “o perigo de viver” da primeira 

linha conjugando-se com “Talvez ainda haja tempo depois que eu sair deste C.T.I. 

infame onde sou obrigada a viver” da última (CESAR, 1998, p. 203). Ana Cristina 

Cesar redimensiona o sujeito no poema, ressaltando que a sua subjetividade, como 

destaca Flora Süssekind, sobre esses escritos “confessionais”, é “antes de tudo literária, 

o que vai de encontro à obsessão biográfica por retratar-se, expressar a própria 

experiência cotidiana ou fazer de tudo que se diz poesia, tendência marcante na maior 

parte dos poetas brasileiros que se firmam na década de 1970”. (SÜSSEKIND, 2004, p. 

133. Grifo da autora). Percebe-se claramente que o que Flora Süssekind quer pontuar é 

que a poesia de Ana Cristina Cesar se destaca da dos seus contemporâneos por 

apresentar um “tom confessional”, que mesmo se “confessando” não fala de si. Seria 

uma expressão distorcida, dissimulada, fingida. Uma suposta “expressão” do eu, dos 

sentimentos da poeta (nos diários, cartas e poemas) que parece confissão, mas que é 

construção. Uma construção da poesia que problematiza a própria forma de ser 

construída, de fazer-se, que passa a problematizar também a relação ao que Ana sempre 

observou e questionou criticamente: a participação do leitor, a leitura deste, como parte 

desse processo de criação e produção.  

Roland Barthes em “A morte do autor” afirma que “(...) para devolver à escritura 

o seu futuro, é preciso inverter o mito: o nascimento do leitor deve pagar-se com a 

morte do Autor.” (BARTHES, 2004, p. 64). Pensamos com isto que o leitor não morre, 

porque é plural, e o autor pode ter nele uma outra vida, que espelha a sua própria 

pluralidade. Como ainda o próprio Roland Barthes teoriza ao falar em um retorno 

amigável do autor ou ao escolher o corpus para um de seus cursos, no qual só trabalha 



 93 

com autores mortos: “(...) faço pensar os Mortos em mim: os vivos me cercam, me 

impregnam, me prendem justamente num sistema de ecos – mais ou menos consciente, 

mas só os mortos são objetos criadores...” (BARTHES, 2003, p. 23). 

A nossa escolha pela leitura e pesquisa com o texto de Ana Cristina Cesar 

sempre esteve ligada a uma postura crítica, no sentido de consideramos motivadoras as 

questões ligadas a essa nossa leitura do seu texto, bem como as questões colocadas da 

própria poeta na construção da sua obra. Poderíamos justificar esta ideia, mais uma vez, 

com as palavras de Roland Barthes: “desejamos o desejo que o autor teve do leitor 

enquanto escrevia, desejamos o ame-me que está em toda escritura.” (BARTHES, 2004, 

p. 39. Grifo do autor), ou seja, nossa relação com o seu texto parte desse desejo 

amoroso suscitado em nós pela leitura da sua escrita.  
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3. A CRÍTICA E A ESCRITA FEMININA: UM DEVIR-MULHER 

 

A questão da escrita feminina em Ana Cristina Cesar também ganhou espaço em 

sua atividade como crítica. Ela escreveu sobre o assunto com mais atenção nos 

seguintes artigos: “Literatura e mulher: essa palavra de luxo”, publicado no número 10 

da revista Almanaque em 1979; “Riocorrente, depois de Eva e Adão...”, publicado no 

número 295 no Folhetim da Folha de São Paulo em setembro de 1982 e “Excesso 

inquietante”, publicado no Jornal Leia Livros em setembro de 1982
11

. Nestes textos, 

podemos observar a autora carioca analisando obras de escritoras da sua época sob o 

enfoque de um tema recorrente em sua escrita: a linguagem feminina na literatura.  

Neste capítulo, investigaremos de que modo Ana Cristina Cesar analisa essa 

linguagem feminina e como reflete acerca do próprio processo de escrever e de falar a 

escrita feminina, no meio da produção poética e crítica do seu tempo e da sua geração. 

A questão já aparece anunciada no título do primeiro artigo: “Literatura e mulher: essa 

palavra de luxo” (1979). Eis a epígrafe escolhida para o texto: “Ninguém me ama/ 

ninguém me quer/ ninguém me chama de Baudelaire” (CESAR, 1999, p. 224), versos 

de Isabel Câmara, poeta contemporânea de Ana Cristina Cesar, que também teve seu 

nome registrado na antologia 26 poetas hoje (1976). Dividido em onze tópicos, o artigo 

é escrito a partir de uma apropriação entre paródia e pastiche de textos alheios (dramatis 

personae). No primeiro parágrafo, Ana Cristina Cesar parte de Roger Bastide para 

averiguar a escrita feminina:  

 

 

– Haverá uma poesia feminina distinta, em sua natureza, da poesia 

masculina? [...] Poder-se-ia dizer que o homem é mais intelectual ou 

então se aprofunda mais? Será preciso ligar o sentido da experiência 

interior a um caráter essencialmente feminino? Poder-se-ia dizer que o 

apegamento ao real seja uma das características do homem em relação 

à mulher? (CESAR, 1999, p. 224) 

 

 

Essas perguntas são retiradas do artigo “Poesia masculina e poesia feminina” do 

sociólogo francês, publicado em 1949. Trinta anos depois, Ana Cristina recupera a 

leitura desse artigo, por se tratar de uma análise da obra de Cecília Meireles e 

                                                 
11

 Estes artigos foram publicados em Escritos no Rio, que estão reunidos no volume de Crítica e tradução 

(1999).  
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Henriqueta Lisboa feita por Roger Bastide. Em 1979, no artigo “Literatura e mulher: 

essa palavra de luxo”, Ana Cristina Cesar estava escrevendo a propósito dos livros: Flor 

de poemas, de Cecília Meireles, e Miradouro e outros poemas, de Henriqueta Lisboa. 

Partindo da observação dos prefácios aos dois livros publicados, Ana Cristina Cesar 

constata que a poesia dessas duas escritoras “se aproxima curiosamente do senso 

comum sobre o poético e o feminino” (CESAR, 1999, p. 225) e ressalta dos prefácios, 

escritos por críticos de literatura e professores universitários, os temas fluidos e a dicção 

nobre e delicada das autoras como emblemas característicos de uma poesia feminina: 

“Ninguém pode ter dúvidas de que se trata de poesia, e de poesia de mulheres.” 

(CESAR, 1999, p. 225). Mais adiante, Ana Cristina Cesar declara:  

 

 

A crítica constituída se divide em relação às poetisas: uns vêem na 

delicadeza e na nobreza de sua poesia algo de feminino; outros 

silenciam qualquer referência ao fato de que se trata de mulheres, 

como se falar nisso fosse irrelevante ante a realidade maior da Poesia. 

Seria possível superar essas atitudes críticas? (CESAR, 1999, p. 225-

6) 

 

 

Em “A crítica feminista no território selvagem” (1994), Elaine Showalter analisa 

que ao longo do século XX várias teorias apareceram para explicar as relações entre 

linguagem, gênero e escrita de homens e mulheres. A estudiosa elenca citações e 

comentários para apresentar o enfoque de cada pesquisa sobre os diversos parâmetros 

em que tais teorias enquadram o discurso feminino. Em dado momento, a autora 

discorda das correntes que buscam identificar o “estilo feminino” numa repetição de 

artifícios estilísticos, modelos de imagem e sintaxe na escrita feminina, como se esses 

elementos pudessem determinar algum “sintoma” específico ou alguma “verdade” que 

justificasse o texto escrito por mulher. Concordamos com o que ela diz sobre: “A língua 

e o estilo nunca são crus e instintivos, mas sempre o produto de inúmeros fatores, de 

gênero, de tradição, memória e contexto.” (HOLLANDA, 1994, p. 39). Ou seja, a 

escrita feminina – conceito cunhado pela crítica feminista francesa na década de 1970 – 

não deve ser pensada tão-somente a partir da problematização dessas “marcas” do 

feminino na fala ou na escrita de mulheres. Como estabelecer critérios para isso? Com 

base em que afirmar que um texto é “masculino” ou “feminino”?  
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De acordo com Hélène Cixous, o que há são “écritures marquées” (CIXOUS, 

2010, p. 43. Grifo da autora), pois a escrita sempre foi o lugar reconhecido e gerado por 

uma tradição cultural, patriarcal, portanto, como um lugar que o homem estabeleceu 

para firmar política e culturalmente sua participação em detrimento da mulher, já que a 

escrita foi um lugar que a recusou e a excluiu e mais:  

 

 

[...] un lieu qui a charrié grossièrement tous les signes de l’opposition 

sexuelle (et non de la différence) et où la femme n’a jamais eu sa 

parole, cela étant d’autant plus grave et impardonnable que justement 

l’écriture est la possibilité même du changement, l’espace d’où peut 

s’élancer une pensée subversive, le mouvement avant-coureur d’une 

transformation des structures sociales et culturelles. (CIXOUS, 2010, 

pp. 43-4. Grifos da autora)
12

  

 

 

Se podemos considerar algum tipo de “marca” na escrita ou no discurso das 

mulheres, é por não esquecermos o fato de essa tradição histórica e política ter renegado 

e oprimido sua fala e seu discurso. Devem ser considerados, sobretudo, fatores externos 

(sociais, políticos, existenciais etc.) que se relacionam com a escrita feminina e, além 

disso, a escrita feminina passa por questões que envolvem hierarquia, poder, domínio e 

todo tipo de afetos que atravessam essas relações. No sexto tópico do seu artigo, Ana 

Cristina Cesar cita mais uma vez Roger Bastide que destaca um fator fundamental na 

avaliação da poesia feminina: “o feminino só existe na sexualidade. Em todos os outros 

aspectos da vida é o social que domina, é o ser construído pela cultura do meio e da 

época.” (CESAR, 1999, p. 227). Portanto, o discurso feminino (e a própria posição da 

mulher que escreve) não exclui esse elemento importante que, durante muito tempo, foi 

mal compreendido e mistificado: o próprio corpo da mulher. Em Micropolítica: 

cartografias do desejo (2007), Félix Guattari e Suely Rolnik observam um aspecto 

relevante sobre as minorias e seus devires na sociedade, entre os quais:  

 

 

O feminismo também tem isso: ele não coloca só o problema do 

reconhecimento dos direitos da mulher em tal ou qual contexto 

                                                 
12

 [...] um lugar que mistificou grosseiramente todos os signos da oposição sexual (e não da diferença) e 

onde a mulher nunca teve sua palavra, sendo isto ainda mais grave e imperdoável pelo fato de justamente 

a escritura ser a possibilidade de mudança, espaço de onde pode-se lançar um pensamento subversivo, o 

movimento precursor de uma transformação das estruturas sociais e culturais. Tradução feita por Odara 

Raquel Kunkler. 
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profissional ou doméstico. Ele é portador de um devir feminino que 

diz respeito não só a todos os homens e às crianças, mas, no fundo, a 

todas as engrenagens da sociedade. (GUATTARI; ROLNIK, 2007, pp. 

85-6) 

 

 

 Segundo os autores, a reivindicação de grupos de minorias (os homossexuais, os 

negros, as mulheres etc.) não pode ser vista apenas como a reclamação de direitos ou o 

reconhecimento de identidade. A questão desses grupos de minorias é fazer com que 

suas produções de desejos, suas singularidades, seus afetos se tangenciem com os 

demais estratos da sociedade (outros grupos minoritários, os grupos dominantes, as 

instituições sociais, a política etc.). Um devir-feminino do feminismo que não seja 

interpretado pela identidade cultural da mulher; um devir-homossexual dos 

homossexuais que não se confunda com as diferenças sexistas; um devir-minoritário das 

minorias que não se resuma apenas aos excluídos ou marginalizados: assim se pode 

dissociar o exercício de si de uma luta política que pode levar ao equívoco, pois as 

mulheres, os homossexuais e as minorias estão em um processo de devir, um processo 

de subjetivação, que se passa entre seus devires subjetivos, entre suas singularidades, já 

em ruptura com as estratificações dominantes. Esses grupos estão em movimento 

processual com os seus devires, pois eles próprios formam as suas realidades subjetivas. 

(GUATTARI; ROLNIK, 2007) 

É importante salientar que Félix Guattari não está de acordo com a noção de 

“identidade cultural” porque, segundo ele, essa noção “tem implicações políticas e 

micropolíticas desastrosas, pois o que lhe escapa é justamente toda a riqueza da 

produção semiótica de uma etnia, de um grupo social ou de uma sociedade.” 

(GUATTARI; ROLNIK, 2007, p. 85). O autor francês se opõe à ideia de 

reconhecimento de identidade desses grupos e reflete sobre a ideia de “processos 

transversais, de devires subjetivos que se instauram através dos indivíduos e dos grupos 

sociais” (GUATTARI; ROLNIK, 2007, p. 86) por entender que a produção de afetos 

desses grupos passa por todos os rizomas da sociedade e deve ser levada em 

consideração e não apenas resumida (ou reduzida) no reconhecimento das “diferenças”. 

Dessa maneira, é possível pensar a escrita feminina como devir, como processo de devir 

subjetivo da mulher que escreve, um processo que se singulariza com toda a produção 

de afetos que ela desencadeia na literatura e na sociedade.  
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Gostaríamos de destacar a seguir uma passagem do artigo de Ana Cristina Cesar 

em que ela fala a respeito da linguagem feminina das escritoras brasileiras citadas 

anteriormente:  

 

 

Apenas acho importante pensar a marca feminina que elas [Cecília e 

Henriqueta] deixaram, sem no entanto jamais se colocarem como 

mulheres. Marcaram não presença de mulher, mas a dicção que se 

deve ter, a nobreza e o lirismo e o pudor que devem caracterizar a 

escrita de mulher. (CESAR, 1999, p. 228) 

 

 

Um pouco antes desse comentário acima, Ana Cristina Cesar citara Charles 

Baudelaire
13

 como uma referência à modernidade da poesia e o fato de a modernidade 

não ter passado por essas autoras (Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa), por elas 

continuarem “a falar sempre nobres, elevadas, perfeitas.” (CESAR, 1999, p. 228). O 

poeta francês promove transformações estéticas no modo de se fazer poesia, o que o 

Modernismo brasileiro acaba incorporando em termos de construção formal e estética. 

Para a autora de A teus pés é como se Cecília e Henriqueta não fossem afetadas pela 

revolução estética advinda com o Modernismo, pois continuam a fazer a mesma poesia 

de cunho nobre e elevado. No décimo tópico do seu artigo, ela apresenta um poeta 

brasileiro, tido como uma espécie de alter-ego para Henriqueta Lisboa, que é Carlos 

Drummond de Andrade. A escritora mineira faz uma “Saudação a Drummond” em seu 

livro Miradouro e outros poemas, que começa assim: “Eu te saúdo, Irmão Maior” 

(CESAR, 1999, p. 229). Ana Cristina Cesar faz a seguinte observação sobre o papel do 

“irmão” na obra de Henriqueta:   

 

 

É uma louvação em que há inveja incestuosa, recalcada por rosas em 

botão e margaridas as mais puras. Vejo neste poema [o de Henriqueta 

Lisboa em homenagem a Carlos Drummond de Andrade] um 

movimento muito feminino, em que a pureza e a delicadeza e a boa 

educação são definidas como femininas. Um movimento de anular 

conflitos, de adorar o Irmão que faz a poesia que gostaríamos de fazer, 

ou de ler nela aquilo que lemos em nós: as transcendentais dimensões, 

a purificação crescente do estilo, a classicização fiel, a elegância 

inigualável. Um dia esta poesia nos encantou ao extremo. (CESAR, 

1999, p. 229. Grifo da autora) 

                                                 
13

 O poeta francês aparece nos versos de Isabel Câmara que abrem o artigo de Ana Cristina Cesar e ao 

mesmo tempo é o poeta escolhido por ela como forte referência literária para sua obra poética.  
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 Na verdade, Ana Cristina Cesar toma o exemplo de Carlos Drummond de 

Andrade como sendo o modelo maior da dicção nobre, do lirismo e do pudor que essas 

escritoras acabam revelando em suas poesias. Ela se incomoda com o fato de essas 

poetas ainda “recalcarem” esse tipo de produção, ainda mais quando o Modernismo 

entra em voga com todas as suas renovações estilísticas, estéticas etc. Na sua opinião, o 

que essas autoras fazem a partir de um “movimento muito feminino” (CESAR, 1999, p. 

229. Grifo da autora) que ela observa no poema dedicado ao “Irmão Maior” (CESAR, 

1999, p. 229) e nos demais poemas das duas escritoras em questão, com traços 

impregnados de “linguagem feminina”, é que elas, Cecília e Henriqueta, “acabaram 

definindo a ‘poesia de mulher’ no Brasil. E nessa água embarcaram as outras mulheres 

que surgiram depois. É curioso que nenhuma mulher tenha produzido poesia modernista 

– irreverente, mesclada, questionadora, imperfeita como não se deve ser...”  (CESAR, 

1999, p. 228). Carlos Drummond de Andrade representaria uma paternidade literária 

para essas autoras, ou melhor, uma espécie de irmandade literária se estabeleceria a 

partir do modelo da poesia drummondiana, cujos traços seriam seguidos por elas. Então 

Carlos Drummond de Andrade escreveria uma poesia feminina? Ana Cristina Cesar 

também se aproxima do “Irmão Maior” (CESAR, 1999, p. 229) para elaborar a sua 

poesia
14

 em que invoca não a figura do pai ou do irmão, mas a figura da mãe, que 

aparece no poema provocando uma tensão entre aquela que escreve (podemos ler o 

próprio nome de Ana no próprio título do poema) e a quem o poema se refere: 

 

 

Drummondiana 

 

Mãe se escreve com M maiúsculo  

máscula forma de perder  

 

a mulher já dada e tida e viva apesar 

de mim apenas por querer  

 

a leitura amarga dessa letra 

projeto ressentido de viver  

 

como escrevê-la se existir não cabe 

                                                 
14

 “Drummondiana”, poema que encontramos no livro rosa em que Ana Cristina Cesar ressalta a figura 

materna como referência literária. Vale lembrar o poema “Ausência”, escrito pelo poeta mineiro na 

ocasião da morte de Ana Cristina Cesar. Reproduzimos uma cópia desse poema no final da nossa tese.  
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na culpada dúvida do ser?  

(CESAR, 2008, p. 120) 

 

 

 Neste poema, podemos observar os elementos literários escolhidos por Ana 

Cristina Cesar com relação às rimas e aliterações, as imagens que se interpõem em cada 

verso para compor todo o artesanato traçado com as palavras para, ao final, levantar a 

questão da escrita a partir de uma letra, da leitura de uma letra. O “M” de mãe 

representaria a mãe como a primeira mulher, aquela que preexiste e vive antes da filha. 

Ana Cristina Cesar lê essa presença feminina da mãe no seu próprio projeto de escrever 

e viver, pois, as várias referências à figura materna em seus textos e cartas sugerem um 

traço da questão da literatura feminina ou, em última instância, remete à identidade da 

mulher. Ela também faz uma referência à mãe em seu primeiro ensaio acadêmico, 

“Notas sobre a decomposição n’Os Lusíadas”, escrito em 1973, quando assina usando o 

pseudônimo Luíza Andrade
15

 e o sobrenome Andrade alude a três poetas bastante 

conhecidos e lidos por Ana Cristina Cesar: Mario, Oswald e Carlos Drummond –  

presenças marcantes na sua poesia e crítica. Os recursos estilísticos usados no poema de 

Ana Cristina Cesar são característicos da poesia de Carlos Drummond de Andrade que, 

num poema bastante conhecido, também faz referência à mãe.  

 

 

Canção amiga 

Eu preparo uma canção 

em que minha mãe se reconheça, 

todas as mães se reconheçam, 

e que fale como dois olhos. 

 

Caminho por uma rua 

que passa em muitos países. 

Se não me vêem, eu vejo 

e saúdo velhos amigos. 

 

Eu distribuo um segredo 

como quem ama ou sorri.  

No jeito mais natural  

dois carinhos se procuram.  

 

Minha vida, nossas vidas  

formam um só diamante.  

                                                 
15

 Maria Luíza é o nome de sua mãe. Lemos no Guia de escritoras da literatura brasileira (2006) que aos 

quatro anos Ana Cristina Cesar já ditava seus primeiros versos para a mãe. Estes primeiros poemas foram 

publicados no suplemento literário do jornal Tribuna da Imprensa entre 1958 e 1959.  
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Aprendi novas palavras  

e tornei outras mais belas.  

 

Eu preparo uma canção  

que faça acordar os homens  

e adormecer as crianças. 

(ANDRADE, 1992a, p. 186) 

 

 

Neste poema podemos ver que o poeta reconhece a mulher como portadora de 

uma linguagem especial. Na primeira estrofe, o poeta ensaia a canção lançada para o 

futuro e na última parece que é a própria mulher a compor a canção.  

Ana Cristina Cesar estabelece um elo entre os textos desses poetas e o seu, 

mantendo um diálogo metalinguístico, próprio da atividade crítica. Desse modo, vemos 

os desdobramentos que a poeta carioca realiza com as inúmeras leituras de escritores 

brasileiros e estrangeiros, o que segundo Maria Lucia de Barros Camargo aponta “para a 

escrita a partir da leitura, para a idéia borgeana do palimpsesto, de múltiplas vozes 

ecoando num texto” (CAMARGO, 2003, p. 52), constituindo, assim, um traço peculiar 

da sua elaboração crítica, ou melhor, um rizoma intertextual ou metalinguístico que Ana 

Cristina Cesar acaba traçando dentro da sua poesia. Ora seus textos parecem fragmentos 

retirados ou rasurados de leituras (ela própria confessa copiar alguns versos de poemas 

alheios e juntar aos seus poemas), ora constrói um diálogo entre o que lê e escreve, 

reescrevendo seu próprio poema com o sumo que extrai da poesia de seus “irmãos”. 

Acerca dessa característica da criação literária de Ana Cristina Cesar, destacamos uma 

passagem em sua entrevista no curso de “Literatura de mulheres no Brasil” (1983): 

“Público: ‘No entanto/ também escrevi coisas assim,/ para pessoas que nem sei mais/ 

quem são,/ de uma doçura/ venenosa/ de tão funda’”. (CESAR, 1999, p. 272). Após ter 

estes versos recitados por alguém da plateia, a poeta explica o processo de composição 

do poema e aponta questões como autoria e a linguagem feminina:  

 

 

Ana C.: Esse poema não é meu literalmente. Aí é que existe uma 

questão da autoria que é sempre balançada. Você nunca sabe direito 

quem é o autor... [...] Isso aqui é uma crônica do Drummond. O 

Drummond escreveu uma crônica e isso aí são frases, palavras da 

crônica do Drummond. É o que você chama de “poema desentranhado 

de uma crônica de Carlos Drummond de Andrade”. Então, tinha 

aquela crônica assim e eu extraí dali, roubei dali umas tantas palavras 

que fizeram um poema. Não foi uma intenção minha. E, por acaso, de 

repente, saem essas palavras femininas. Esquisito... Bom, mas aí é 
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escancaradamente um sujeito feminino falando. Aí não tem nem a 

questão das palavras propriamente. Aí é sujeito mulher. (CESAR, 

1999, p. 272) 

 

 

Há três aspectos a considerar nesse depoimento de Ana Cristina Cesar. 

Primeiramente, a autoria que ela menciona e que parece ser a sua questão também: 

quem escreve? Como definir a autoria, quando a obra já está dada? A autoria é refletida 

pela questão das leituras e releituras, da intertextualidade que ela exerce no seu processo 

literário. Os modelos masculinos seguidos por ela, como no caso descrito acima, 

refletem essa nuança peculiar do trabalho poético da escritora carioca. Ana Cristina 

Cesar leu bastante os autores do Modernismo, os poetas da sua geração, os poetas 

clássicos estrangeiros, mas soube reelaborar os textos produzidos por esses homens, 

“traduzindo-os sob o ponto de vista de uma mulher” (CAMARGO, 2003, p. 218), como 

assinala Maria Lucia de Barros Camargo num capítulo a respeito da “confissão da 

intimidade” em Ana Cristina Cesar. O segundo aspecto relaciona-se com a leitura do 

poema, conforme nos diz Maurice Blanchot:  

 

 

Ler um poema não é ler ainda um poema, nem mesmo é entrar, por 

intermédio desse poema, na essência da poesia. A leitura do poema é o 

próprio poema, que se afirma obra na leitura, que, no espaço mantido 

aberto pelo leitor, dá nascimento à leitura que o acolhe... 

(BLANCHOT, 2011, p. 215) 

 

 

 

Ana Cristina Cesar, como leitora, apropria-se da crônica de Carlos Drummond 

de Andrade para manter essa comunicação, essa intimidade que se torna possível entre a 

leitura e a escrita, pois a extração, o roubo das palavras, “a ladroagem” (CESAR, 1998, 

p. 173), como ela diz, é o que lhe permite fazer a sua construção poética, como parte do 

seu projeto estético. Essa construção na sua poesia é sempre muito trabalhada, um 

artesanato original que se baseia em juntar, colar, desmontar e reconstruir os pedaços de 

poemas alheios. Mais adiante, trataremos da sua atividade como tradutora, que remete a 

esse palimpsesto literário, leitura sobre leitura, entre poesia e tradução. O último aspecto 

trata mais de uma constatação da própria autora: “aí é escancaradamente um sujeito 

feminino falando [...]. Aí é sujeito mulher.” (CESAR, 1999, p. 272). Podemos entender 

isso quando lemos toda a conversa anterior a essa passagem do depoimento de Ana 
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Cristina Cesar em que ela está justificando a presença de palavras femininas no texto 

(por exemplo, substantivos e adjetivos) denotando um traço da linguagem feminina que, 

na sua literatura, pode ser vista com o disfarce das cartas e dos diários. Isso é dito 

claramente pela poeta da seguinte maneira: “‘Eu estou cansada’? Quer dizer, tem um 

sujeito feminino? Ah, sim, acho que tem um sujeito feminino aí sim. E tem como se 

tivesse um personagem feminino aí, um personagem que é uma mulher.” (CESAR, 

1999, p. 272). Por entender que por trás das “palavras femininas” no poema há 

escritoras, continuamos a analisar a sua posição quanto à poesia de Cecília Meireles e 

Henriqueta Lisboa destacando um argumento que diz respeito a esse entendimento:  

 

 

Irrecusavelmente, estamos diante de escritoras mulheres. Mesmo sem 

o dizer, a crítica assim as acolhe e julga. Diante de uma determinada 

leitura que “feminiza” a produção feminina. Faça um levantamento da 

crítica sobre essas poetisas, especialmente sobre Cecília, e estará 

traçado um belo retrato de (literatura de) mulher. (CESAR, 1999, p. 

229) 

 

  

O que é feminizar? O que é uma leitura que “feminiza” a poesia? Para contrapor 

à ideia da poesia “perfeita” que Cecília e Henriqueta ilustram como exemplos máximos 

dentro do movimento modernista, Ana Cristina Cesar destaca a figura de Adélia Prado 

como “raro exemplo de outra via, de uma produção alternativa de mulher em relação à 

via Cecília/Henriqueta.” (CESAR, 1999, p. 230). Em depoimento concedido no curso 

“Literatura de mulheres no Brasil” (1983), mencionado anteriormente, Ana Cristina 

Cesar pontua as características ou o perfil de um “senso comum que a gente tem em 

relação ao feminino” (CESAR, 1999, p. 269), destacando Cecília Meireles como 

exemplo disso. Embora ela admita que seja difícil estabelecer diferenças, não tenta 

aplicar regras na leitura de textos escritos por autores masculinos ou femininos, mas a 

poeta ressalta que, em certos textos, é possível vislumbrar uma perspectiva do feminino, 

do falar feminino, reafirmando o exemplo com Cecília Meireles e apresentando o nome 

de Adélia Prado como aquela que “talvez tenha mais ouvido para falar um outro 

discurso. Ela tem alguma coisa de outra para dizer, que ainda é meio esquisito. Uma 

outra fala. Como diria? A fala da minoria.” (CESAR, 1999, p. 269). Para ela, Adélia 

Prado se finge de “boa moça” (CESAR, 1999, p. 269) e faz brotar nos seus poemas esse 

lado mais violento, mais sangrento, mais passional que o feminino despertaria numa 
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escrita mais “ousada” que, em vez de imagens belas e aprazíveis, colocaria os 

subterrâneos, as fendas, a sujeira, as imperfeições em evidência – e por que não dizer a 

própria condição marginalizada da mulher?  

“A primeira vez que escrevi sobre literatura de mulher curiosamente não falei 

por mim nem de mim diretamente. Usei personas que se contradiziam entre si.” 

(CESAR, 1999, p. 243). Aqui, Ana Cristina Cesar se refere ao artigo citado 

anteriormente, “Literatura e mulher: essa palavra de luxo” (1979), escrito a partir das 

antologias de Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa. Tanto no aspecto do ensaio como 

na poesia, escrever sobre “coisas de mulher” está relacionado com o desejo de participar 

do diálogo, embora com uma fala disfarçada, acerca da experiência interior da mulher 

que se envolve na literatura e analisa criticamente seu papel na escrita. Há, portanto, em 

torno da produção dessas mulheres e no caso mais específico de Adélia Prado a marca 

de uma dicção peculiar que caracterizaria a “escrita de mulher”. Nas duas primeiras, 

elementos de um lirismo, de uma pureza e de uma delicadeza são fortemente associados 

a esse “tom feminino” tradicionalmente relacionado à literatura escrita por mulher: o 

etéreo, o sublime, o onírico, o vago, o leve, as nuvens, o mar, as flores. Uma escrita de 

mulher ficaria associada a esses elementos, mas podemos questionar de Ana Cristina 

Cesar: um poeta não pode falar dessas coisas? Mulher não pode ser despudorada, épica? 

E como classificar o Romanceiro da Inconfidência (1953) dentro da obra de Cecília 

Meireles? Ana Cristina Cesar o acharia um texto “masculinizado” em relação aos 

demais de Cecília Meireles? 

Em “Literatura de mulheres no Brasil” (1983), Ana Cristina Cesar problematiza 

aspectos importantes sobre a sua poesia (o debate foi a propósito da publicação de A 

teus pés) e trata a questão da literatura feminina pensando num “falar feminino” 

(CESAR, 1999, p. 269) que existe na produção escrita por mulher. É importante dizer 

ainda que dentre os nomes que figuram na antologia 26 poetas hoje (1976), apenas 

cinco são mulheres, Ana Cristina Cesar entre elas. Como terá sido para Ana Cristina 

Cesar conviver no círculo dos poetas marginais, seus contemporâneos de geração, a 

maioria autores masculinos, quando ela ainda tentava encontrar um “lugar” para o seu 

texto e pensando o seu próprio lugar? No quarto volume de Mil platôs (1997), Deleuze 

e Guattari afirmam:  
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Quando se interroga Virginia Woolf sobre uma escrita propriamente 

feminina, ela se espanta com a idéia de escrever “enquanto mulher”. É 

preciso antes que a escrita produza um devir-mulher, como átomos de 

feminilidade capazes de percorrer e de impregnar todo um campo 

social, e de contaminar os homens, de tomá-los num devir. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 68) 

 

 

 

 Virginia Woolf alcança esse devir-mulher através da sua obra, ou melhor, sua 

obra parece tornar-se continuamente um devir-mulher capaz de abarcar toda a 

complexidade de afetos que giram em torno do seu mundo. É através da escrita que a 

autora inglesa, cujo nome aparece em poemas e cartas de Ana Cristina Cesar, cria uma 

rede de fios sutis e avassaladores que dialogam com a vida, com a literatura, com a 

humanidade. O que significa escrever “enquanto mulher”? A questão pode ser outra: o 

que é ser mulher quando Virginia Woolf escreve? Ou: quem é a mulher Virginia Woolf 

enquanto a escritora escreve? Ana Cristina Cesar deparou-se com questões semelhantes 

pensando a época em que estava a produzir a sua obra em meio aos dilemas de um 

período marcado por conflitos políticos e existenciais. Talvez tenha desejado ter nascido 

noutro tempo, em Inéditos e dispersos (1998) ela diz que “sou uma mulher do século 

XIX/ disfarçada em século XX” (CESAR, 1998, p. 138) ou achado que errara de época, 

que nascera noutro tempo por mero acaso. Ela nasceu na metade do século XX, em 

1952, cresceu na ditadura, estudou fora do Brasil, esteve a deslocar-se constantemente 

em viagens e em modos de produção da sua própria obra, entre a tradição e a 

modernidade. Suas leituras comprovam esse cruzamento, essa ligação entre o clássico e 

o moderno que faz dentro da sua criação. Considerando o devir-mulher como um modo 

de devir que passa não apenas na/pela mulher, mas que atravessa outros devires, 

inclusive passando por homens, crianças, animais, Estado, sociedade etc. e que avança 

com suas forças para a produção de um acontecimento, de um agenciamento coletivo 

que já estabelece em conexão com outros agenciamentos, podemos constatar que a 

escrita de Ana Cristina Cesar problematiza a questão do escrever e busca um 

entendimento para a literatura feminina.   

Verificamos em seus livros a presença de vozes femininas (muita menção a 

escritoras, cantoras, atrizes, amigas, à mãe etc.) e suas fotografias, que ocupam várias 

páginas, já nos fornecem uma possível leitura do retrato de mulher, o nome das 

personagens nos poemas (a maioria mulheres) até “assunto de mulher” (CESAR, 1999, 

p. 48) entremeando versos, títulos, notas etc. Ao final de A teus pés (1982), no “Índice 
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onomástico”, encontramos uma quantidade considerável de nomes femininos. Entre os 

vinte e três que compõem a lista, treze são nomes de mulheres: Elizabeth Bishop, 

Heloisa Buarque de Hollanda, Angela Carneiro, Emily Dickinson, Grazyna Drabik, 

Billie Holiday, Mary Kleinman, Katherine Mansfield, Cecília Meireles, Angela Melim, 

Katia Muricy, Vera Pedrosa e Gertrude Stein. Qual a importância dessas mulheres na 

obra de Ana Cristina Cesar? A respeito desses nomes femininos, Maria Lucia de Barros 

Camargo (2003) destaca a figura de Emily Dickinson, um dos modelos representativos 

para a poeta carioca como “poesia feminina”:  

 

 

Certamente poderíamos pensar nas “influências” da poesia de Emily 

Dickinson sobre Ana Cristina Cesar. Mas, em vez de “influências”, 

devemos falar em “cumplicidade”. Cumplicidade feminina que faz 

parte da linhagem lírica recuperada por Ana, mas com o outro ponto 

de vista: o da mulher. Talvez por isso mesmo Ana Cristina tenha 

escolhido para traduzir – sem paródia e apropriação – autoras como 

Emily Dickinson, Katherine Mansfield e Sylvia Plath. (CAMARGO, 

2003, p. 219) 

 

 

Há uma cumplicidade entre os textos das escritoras americanas Emily Dickinson 

e Sylvia Plath e o texto da escritora neozelandesa Katherine Mansfield no trabalho de 

poesia, leitura e tradução realizado por Ana Cristina Cesar. Ela se “apropria” dessas 

autoras para refletir e compor os próprios poemas, o que também se configura no seu 

trabalho como tradutora, exercido concomitantemente às atividades de crítica e 

professora. Ana Cristina Cesar durante algum tempo, principalmente enquanto esteve 

fora do Brasil, estudou e traduziu o conto Bliss, de Katherine Mansfield, objeto de 

estudo de sua dissertação de mestrado na Inglaterra.
16

 A escritora americana Elizabeth 

Bishop também aparece em seus textos. Virginia Woolf, escritora inglesa e suicida, 

também representa uma influência e aparece em alguns textos de Ana Cristina Cesar. As 

amigas Heloisa Buarque de Hollanda e Grazyna Drabik são nomes constantes em 

poemas e cartas. Esta última inclusive participa de traduções juntamente com Ana 

Cristina Cesar. Angela Carneiro e Vera Pedrosa, escritoras contemporâneas de Ana 

Cristina Cesar, também são mencionadas em sua obra. A psicanalista Katia Muricy 

também faz parte dessas referências; o jazz da cantora americana Billie Holiday aparece 

                                                 
16

 Intitulada O conto Bliss anotado... ou “PAIXÃO E TÉCNICA”: tradução, em língua portuguesa, do 

conto Bliss, de Katherine Mansfield, seguida de 80 anotações encontra-se no volume de Crítica e 

tradução (1999).  
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referenciado em poemas; Gertrude Stein, escritora e feminista americana, também é 

citada. A poeta carioca Cecília Meireles e a mineira Henriqueta Lisboa, como vimos, 

mereceram destaque em seu primeiro artigo sobre a literatura feminina. Vejamos o que 

ela diz neste fragmento de carta sobre a poeta americana Sylvia Plath, uma importante 

referência na sua obra como tradutora: 

 

 

(eu quero fazer prosa, contar histórias, sintaxes coleantes, “Going-to-

her! / Happy-letter! Tell her – / Tell her – the page I never wrote! / 

Tell her, I only said the syntax – / And left the Verb and the Pronoun – 

out!” – Emily Dickinson.) Tem uma coisa meio decadente, um ritmo 

narcisista com ironia sacaneando o pathos, Sylvia Plath é muito bom 

mas sai, azar! (CESAR, 1999, p. 57. Grifo da autora)  

 

 

Sylvia Plath e Emily Dickinson foram constantemente lidas e tiveram alguns de 

seus poemas traduzidos por Ana Cristina Cesar. A primeira exercia certo fascínio sobre 

a poeta carioca. O que a fascinava e ao mesmo tempo a conduzia a um encontro 

vertiginoso com a poesia de Sylvia Plath? Os poemas “Ariel”, “A chegada da caixa de 

abelhas” e “Elmo” da escritora americana são os escolhidos por Ana Cristina Cesar para 

compor parte da sua tradução. Mais adiante, abordaremos seu trabalho como tradutora.  

Ainda podemos encontrar em Inéditos e dispersos (1998), um poema dedicado a 

Angela Carneiro, intitulado “Uma resposta a Angela Carneiro, no dia dos seus anos”:  

 

 

“A literatura não me atinge.” 

A. Carneiro, 10.5.82 

 

[...]  

Como te digo que desejo sim meu cônjuge, meu par, que não 

proclamo mas meu corpo pêndulo nessa direção? [...] Alguém ficou 

fraco diante de sua mãe? Alguém disse que é para você que escrevo, 

hipócrita, fã, cônjuge craque, de raça, travestindo a minha pele, 

enquanto gozas? (CESAR, 1998, p. 168) 

 

 

Talvez a questão não seja mais sobre quem fala que a literatura atinge, mas se a 

literatura pode atingir (ou não) quem a faz e a recebe. A frase de Angela Carneiro 

tomada como epígrafe para o texto de Ana Cristina Cesar serve para pensarmos o papel 

de quem assume o risco pelas linhas do poema de Ana Cristina Cesar ou de todo e 
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qualquer texto. Quem assume o risco de escrever também se encontra atingido pela 

possibilidade do encontro, o encontro com o “possível” leitor: “para você que escrevo” 

(CESAR, 1998, p. 168), quem seria ele? ou “o leitor ainda futuro”, como designa 

Maurice Blanchot:  

 

 

O que se deve dizer é que a parte do leitor, ou o que virá a ser, uma 

vez feita a obra, poder ou possibilidade de ler, já está presente, sob 

formas variáveis, na gênese da obra. Na medida em que escrever é 

subtrair-se com maior ou menor dificuldade à impossibilidade, em que 

escrever passa a ser possível, escrever assume então as características 

da exigência de ler, e o escritor torna-se a intimidade nascente do 

leitor ainda infinitamente futuro. (BLANCHOT, 2011, pp. 216-7) 

 

 

 

Para Ana Cristina Cesar, o leitor é como um cúmplice em um crime passional, 

assume o papel de parceiro amoroso, às vezes de traidor igualmente. O amante pode 

trair (ou não corresponder) as expectativas do ser amado. Não há como medir os riscos, 

simplesmente o leitor-amante entrega-se à aventura da escrita ou da paixão. Ela própria 

admite o desejo de mobilizar esse interlocutor, sem saber de que matéria ele é 

composto. Há o desejo de mobilizar através da escrita, mas também pode-se imobilizar 

aquele que é atingido pelas palavras, pois, em parte, a comunicação que se dá entre 

ambos (escritor e leitor) é assim: “O escritor, na medida em que permanece uma pessoa 

real e crê ser essa pessoa real que escreve, também crê de boa vontade abrigar em si o 

leitor do que escreve.” (BLANCHOT, 2011, p. 217).  Esse leitor abrigado em si, ilusão 

do escritor, segundo Blanchot, pode ou não coincidir com o leitor desejado, de que 

falava Barthes (2004), mas não escapa da lógica narcísica também implícita nas 

palavras do semiólogo: “ame-me” (BARTHES, 2004, p. 39), desejo de todo escritor.  

Angela Melim é tema do artigo “Riocorrente, depois de Eva e Adão...” (1982) 

em que Ana Cristina Cesar descreve e compara o estilo dos livros Das tripas coração e 

As mulheres gostam muito da escritora gaúcha, que escreve prosa misturada com poesia, 

com traços próximos da oralidade enquanto que Os caminhos do conhecer lhe soa 

diferente dos livros anteriores de Angela Melim, por parecer um livro “engravatado”, 

uma prosa contínua, sem traço de poesia. Sendo assim, Ana Cristina Cesar se depara 

com a questão: “Angela virou homem?” (CESAR, 1999, p. 241), isto é, ela deseja saber 

se o texto de Angela Melim “masculinizou-se” em relação a esses outros da referida 

autora. Em um poema de Cenas de abril (1999) intitulado “16 de junho”, Ana Cristina 
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Cesar cita Angela (deduzimos que seja Angela Melim, ou seria Angela Rô Rô?) e diz: 

“Posso ouvir minha voz feminina: estou cansada de ser homem./ Ângela nega pelos 

olhos: a woman left lonely.” (CESAR, 1999, p. 102). Estes versos de Ana Cristina 

Cesar trazem à discussão o que ela indaga em seu artigo sobre essa “masculinização” da 

escrita de Angela Melim e a reflexão acerca de uma escrita ou voz feminina na 

literatura. O artigo, dividido em dez tópicos, apresenta a seguinte questão:  

 

 

[...] Quando lia os livros anteriores de Angela, especialmente a parte 

final de Das tripas coração e As mulheres gostam muito, me batia 

sempre a sensação nítida de estar lendo “livro de mulher”. Ou para ser 

mais precisa: eu lia feminino esses livros, seus poemas, e essas prosas 

em que acabava mandando o feminino. Operação com duas direções: 

eu lia no feminino, mas os textos de Angela (e arrisco dizer: os seus 

melhores textos) iam-se impondo como femininos. (CESAR, 1999, p. 

242) 

 

 

Lemos no Dicionário da crítica feminista (2005) que a escrita feminina está 

ligada à necessidade de engendrar uma tradição feminina e à problematização de marcas 

do feminino na escrita e no discurso de mulheres. Ou seja, o conceito de escrita 

feminina passa por uma tradição alternativa à cultura literária patriarcal e fixa-se como 

uma escrita do “avesso”, invertida, do outro da tradição histórica estabelecida. 

(MACEDO; AMARAL, 2005). Portanto, a escrita de mulher fica associada a um 

desequilíbrio, a um desconcerto engendrado no seio de toda essa tradição histórica; a 

mulher é aquela que transgride com a linguagem, com a língua, no meio da cultura e do 

poder dominantes e cria uma linha de fuga a partir do que Deleuze e Guattari colocam 

em “1730 – Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível...”
17

: “Ora, se todos os 

devires já são moleculares, inclusive o devir-mulher, é preciso dizer também que todos 

os devires começam e passam pelo devir-mulher. É a chave dos outros devires.” (1997, 

p. 70). O devir-mulher que passa pela escrita de Virginia Woolf, de Angela Melim e de 

Ana Cristina Cesar comporta essa entidade molar à medida em que a escrita feminina, 

ou melhor, a própria mulher já se opõe ao homem, “enquanto determinada por sua 

forma, provida de órgãos e de funções, e marcada como sujeito.” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p. 68). O que Ana Cristina Cesar acaba lendo de “feminino” nos 

livros de Angela Melim e nos textos das demais escritoras, sua leitura do feminino 

                                                 
17

 Este texto encontra-se em Mil platôs, vol. 4 (1997). 
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nessas obras diz respeito a essas partículas de devir que atravessam sutilmente a escrita 

de mulher, que não pode deixar de ser pensada sem levar em conta o corpo feminino e o 

sujeito mulher com todas as suas singularidades.  

 

 

Quando me vi diante de Os caminhos do conhecer, suas primeiras 

páginas disciplinadas, sóbrias, monocordes, em descritiva terceira 

pessoa, a imagem da gravata impôs-se com a impertinência de um 

lugar-comum. Era esse o tipo de texto que eu identificava como de 

tonalidade tipicamente masculina? A essa altura o sentido de minha 

pergunta já ficava um pouco mais sutil. O que estava em questão era o 

texto, e não noções obscuras como origem autoral/sexo do 

autor/tendência inata/eterno feminino/discurso sexual. O texto de uma 

escritora que costuma trabalhar com “mulher”, usar “mulher” como 

um tema que determina um tom, como questão (pendente). (CESAR, 

1999, pp. 242-3) 

 

 

Mas o que é ler o feminino? Ana Cristina Cesar percebe que o texto escrito por 

mulher, em especial o de Angela Melim, que “usa” mulher como um tema, traz, em si, 

questões importantes que ela própria problematiza: “como fechar, convenientemente, o 

problema do feminino no texto literário – deslindando-o inclusive da palavra mulher?” 

(CESAR, 1999, p. 248). É exatamente a “palavra mulher” ou “o livro de mulher” que 

ela vai tratar no artigo seguinte. Vale notar que esse artigo sobre Angela Melim e o 

próximo foram publicados concomitantemente, em setembro de 1982. A teus pés foi 

publicado neste mesmo ano e sua linguagem apresenta uma nuança mais visceral. O 

livro mostra uma face do feminino que joga com o corpo, que traz traços desse rosto de 

mulher que escreve coisas da terra, dos órgãos sangrando, do coração rasgado. Nesse 

momento, Ana Cristina Cesar encontrava-se muito envolvida com as leituras e questões 

da literatura feminina. Ela própria admite que há um tipo de “sensibilidade feminina, 

que é uma sensibilidade meio caótica, é uma sensibilidade mais sutil, é mais 

desorganizada. Ela é uma sensibilidade talvez meio histérica.” (CESAR, 1999, p. 271). 

Aqui, Ana Cristina Cesar faz uma referência à histeria, vocábulo derivado do grego 

histero, que significa “útero”. A autora complementa a relação da histeria com a mulher 

que escreve e fala com o corpo. (CESAR, 1999). Historicamente, a ciência associou as 

doenças mentais, através dos estudos sobre a histeria, aos distúrbios emocionais e à 

própria natureza do corpo feminino. Na Idade Média, a tendência era considerar a 

mulher com uma pré-disposição à loucura, que estava relacionada com a natureza do 
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seu corpo. À loucura da mulher atribuía-se um sentido negativo e era associada à 

demonização e à bruxaria, enquanto que a loucura masculina era vista de uma maneira 

diferente, ligada à sabedoria. Desse modo, a loucura da mulher estava relacionada à 

histeria que, por sua vez, consistia no desejo sexual, gerado pelo útero, que afetava o 

cérebro provocando desequilíbrios mentais na mulher. O útero tornou-se um órgão à 

parte, com vontade própria, cujos impulsos sexuais não satisfeitos acarretariam, na 

mulher, doenças físicas e mentais, defeitos de temperamento, histeria, depressão, 

loucura. A tradição científica desde sempre associou o discurso da mulher à sua 

natureza biológica, tentando explicar as suas singularidades através do seu corpo. Toda 

essa tradição resultou em inúmeros equívocos e preconceitos, inclusive patologias 

femininas e casos de depressão considerados, nas mulheres, não passavam de gestos de 

revolta e frustração provocados pela consciência de que eram objetos de discriminação e 

dominação, controladas e menosprezadas só pelo fato de serem mulheres. (MACEDO; 

AMARAL, 2005).  

Voltamos ao que Deleuze e Guattari consideram acerca da escrita, capaz de 

produzir um devir-mulher, que abarque todo um campo social e alcance os homens, isto 

é, a escrita geradora de um devir da mulher, porque é através da escrita que se produzem 

as linhas de fuga, as potências, as multiplicidades, as territorialidades, os afetos 

necessários para fazer a mulher dar saltos, giros, voos. A escrita é onde se experimenta a 

liberdade de criar uma estratégia de vida, para lidar com o próprio sofrimento, que é 

viver. Em “Excesso inquietante” (1982), terceiro artigo de Ana Cristina Cesar em que 

predomina o tema da linguagem feminina, já nos deparamos, no título, com o “feminino 

excessivo” (CESAR, 1999, p. 249) em referência ao livro As mulheres de Tijucopapo, 

de Marilene Felinto. Ana Cristina Cesar abre seu artigo dessa forma: “‘As mulheres são 

um pouco doidas e os homens um pouco menos.’ Eis aí uma espécie de charada que dá 

um certo medo: em que consiste esse um-pouco-a-mais de loucura das mulheres?” A 

frase é retirada do livro inaugural da escritora pernambucana e usada por Ana Cristina 

Cesar para falar desse “livro que conta, femininamente, a história de um retorno às 

origens” (CESAR, 1999, p. 249. Grifo da autora) e que também é um livro “loucamente 

atormentado pela questão do feminino...” (CESAR, 1999, p. 249). Para ela, o 

“femininamente” estaria ligado a dois elementos em As mulheres de Tijucopapo: o 

primeiro refere-se a uma forma descontínua e errante de expor os sentimentos, pois se 

trata de uma narrativa autobiográfica e a autora constrói a sua história com base numa 

linguagem próxima da oralidade, “atravessada de balbucios, repetições, interrupções, 
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associações súbitas, falas de tonalidade infantil.” (CESAR, 1999, p. 249), ou seja, a 

loucura a mais da mulher expressa na “charada” introdutória seria esse “excesso 

inquietante” dos próprios sentimentos da mulher ou, ainda, da sua linguagem, espécie 

de gagueira, no sentido deleuziano do termo, que faz a narrativa surtir um efeito louco, 

de quem delira
18

 nessa viagem de São Paulo ao Recife (a narrativa conta o retorno da 

personagem à sua terra natal); o segundo elemento, ligado ao contar “femininamente” a 

história, estaria associado ao modo de dizer esses sentimentos intensos, excessivos, que 

transbordam na narrativa e que se dirigem a um interlocutor, “falando sempre para 

alguém, como numa carta imensa.” (CESAR, 1999, p. 249. Grifo da autora). A própria 

Marilene Felinto gostaria de contar a sua história através de uma carta, escrita em 

inglês. Há duas coisas importantes a destacar aqui: contar a própria história em forma de 

carta – o próprio o signo da carta, que pressupõe um interlocutor real, que no caso do 

livro é virtual, é um objeto em passagem e, portanto, traça uma cartografia, desenha um 

rizoma com outros (há sempre o risco de a carta extraviar-se no meio da viagem), ao 

mesmo tempo que a carta é uma linha de fuga, isto é, uma desterritorialização 

(DELEUZE; PARNET, 2004) – e a peculiaridade de a carta ser escrita numa língua 

estrangeira. Sobre este dado, Ana Cristina Cesar traz uma nota da própria autora 

pernambucana que explica o desejo de escrever sua história numa carta escrita noutra 

língua, com a intenção de manter-se distante, separada pela língua que não é sua, que a 

faz sentir-se um pouco estrangeira, na sua própria história, para as pessoas da sua 

língua, da sua terra. “É isso aí: literatura é de um material como que estrangeiro, que 

nos separa dessa proximidade de sentimento bruto, nos descola de nós e da língua das 

nossas pessoas.” (CESAR, 1999, p. 250). Escrever noutra língua ou tornar-se 

estrangeiro na própria língua é uma linha de fuga ou produzir uma literatura menor.  

Aliás, o próprio gênero carta adquire considerável importância dentro da obra de 

Ana Cristina Cesar, chegando a ser uma forma de exercitar a prosa – gênero pelo qual 

demonstrava interesse em explorar cada vez mais. A propósito, no livro rosa encontram-

se trechos de um esboço de romance que pretendia escrever. O gênero carta também 

revela o aspecto do feminino que vinha debatendo sobre a produção literária de 

escritoras. A carta e o diário flertando com essa intimidade totalmente fingida ou 

representada dentro do seu texto, como exemplo temos Correspondência completa, uma 

                                                 
18

 Etimologicamente, delirar significa tirar dos sulcos. Em Diálogos (2004), Deleuze diz: “Uma fuga é 

uma espécie de delírio. Delirar, é exactamente sair do sulco (como ‘fazer asneiras’, etc.).” (DELEUZE; 

PARNET, 2004, p. 55) 
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carta “falsa” escrita e publicada em 1979. Percebemos aqui o segredo e o pacto das 

cartas que a poeta viveu a engendrá-los em convívio com as palavras e com a vida. Ela 

não se engana com as aparências, não desliga o pathos de um possível pacto com o 

outro e consigo. Por quais correntes nos diluímos, por quais ondas, linhas, corpos nos 

refazemos? As cartas dizem dos outros e de nós. A poeta revela seu processo com a 

literatura, questões com a sua escrita em suas cartas para as amigas e especialmente, 

usando as personagens Gil e Mary em sua Correspondência completa para debater 

acerca da literatura. Assinada por Júlia para um remetente nomeado por “My dear”, esta 

carta de Ana Cristina Cesar mereceu uma leitura cuidadosa de Silviano Santiago em seu 

texto “Singular e anônimo” em que afirma ser assim o leitor de poesia, singular e 

anônimo: “ele não é todos como também não é uma única pessoa.” (SANTIAGO, 1989, 

p. 53). Maurice Blanchot afirma algo semelhante em O espaço literário (2011): “O 

próprio leitor é sempre profundamente anônimo, é, não importa que leitor, único mas 

transparente.” (BLANCHOT, 2011, p. 210). O conflito, para Ana Cristina Cesar, 

parece, então brotar do fato de ela, leitora anônima, tornar-se também escritora, em 

evidência. Suas angústias parecem refletir uma grande dúvida: onde está o limite entre 

uma e outra? Onde a escritora deixa de ser leitora ou a leitora volta a ser escritora? Sua 

crítica parece verificar, sobretudo entre as escritoras, como isso se manifesta. 

Encontramos o poema “Arpejos”, que recebe comentário especial da autora em 

duas cartas, datadas respectivamente em 27 de fevereiro e 22 de agosto de 1976, para a 

amiga Maria Cecilia Londres Fonseca: “Queria que você lesse um texto que eu fiz para 

você, “Arpejos”. Vai sair na antologia (já está na gráfica; Juan me mostrou a capa 

ontem, boa).” (CESAR, 1999, p. 91). 

 

 

“Arpejos” é um dos poucos textos meus que eu gosto, não abro mão. 

É tudo “estritamente real”, Antonia são poemas de Bandeira citados, e 

você sabe a história. Aliás ando fascinada com o “estritamente real” – 

diários, cartas, biografias, Sussekind – queria, se eu pudesse, trabalhar 

neste sentido. (CESAR, 1999, p. 124. Grifo da autora) 

 

           

O poema a que se refere sairia na antologia 26 poetas hoje (1976). Trata-se de 

um texto que lhe deu um prazer diferente de ser escrito (cita-o várias vezes em seus 

documentos pessoais). Composto por três fragmentos devidamente numerados, o texto 

demonstra essa esquizofrenia da intimidade do corpo feminino. Em primeira pessoa, a 
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poesia não se movimenta mais em torno do eu, envolve o corpo inteiro. Partes íntimas 

de mulher. Ginecologia. Descobre-se o texto de fora para dentro. Concentra-se no 

movimento das rodas, fazendo giros para dentro de si. Como o próprio título sugere 

conotações musicais, esse movimento dos dedos, de tocar com os dedos partes do 

corpo, evidencia ainda mais o aspecto erótico. Também há a representação em frente ao 

espelho. Imagem do corpo. O desnudamento. Ela é mestra em criar cenas e personae 

de/para si. Abaixo, o primeiro fragmento: 

 

 

Arpejos  

 

1 

Acordei com coceira no hímen. No bidê com espelhinho 

examinei o local. Não surpreendi indícios de moléstia. Meus 

olhos leigos na certa não percebem que um rouge a mais tem 

significado a mais. Passei pomada branca até que a pele (rugosa 

e murcha) ficasse brilhante. Com essa murcharam igualmente 

meus projetos de ir de bicicleta à ponta do Arpoador. O selim 

poderia reavivar a irritação. Em vez decidi me dedicar à leitura. 

(CESAR, 1999, p. 96) 

 

 

  

A questão deste poema e de outros que compõem as Cenas de abril (1979) diz 

respeito primeiramente ao ponto de tratar a forma do diário. Vemos a sequência de 

“Arpejos” e dos demais poemas do livro adotando o memorialismo e o gesto da 

autoironia para explorar traços de uma sexualidade feminina; um segundo ponto 

característico desses escritos sobre a intimidade é a questão da identidade sexual, ou 

melhor, uma certa desconstrução dessa identidade sexual que, no texto de Ana Cristina 

Cesar, é trabalhada a partir dos questionamentos: O que é a mulher? O que é ser 

mulher? O que é ser homem? Acerca dessas questões, Italo Moriconi diz que “A poesia 

de Ana quer trabalhar no espaço difícil dessa dúvida, mas não como questão abstrata, e 

sim como questão corporificada num outro regime de subjetividade” (MORICONI, 

1996, p. 107. Grifo do autor). Isto pode ser entendido a partir do que a geração marginal 

de Ana Cristina Cesar vivenciou em termos de corpo e subjetividade. 

Segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari em Mil platôs, vol. 4 (1997): “[...] a 

reconstrução do corpo como Corpo sem órgãos (CsO), o anorganismo do corpo, é 

inseparável de um devir-mulher ou da produção de uma mulher molecular” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 69), isto significa pensar a mulher, a produção 
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escrita por mulher com o CsO, conceito criado pelos filósofos franceses a partir da obra 

de Artaud, que é:  

 

 

Um CsO é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, povoado 

por intensidades. Somente as intensidades passam e circulam. Mas o 

CsO não é uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte onde 

aconteceria algo. Nada a ver com um fantasma, nada a interpretar. O 

CsO faz passar intensidades, ele as produz e as distribui num spatium 

ele mesmo intensivo, não extenso. (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 

13. Grifo dos autores) 

 

 

Vale destacar ainda sobre o poema “Arpejos”, uma passagem que encontramos 

em Maria Lucia de Barros Camargo (2003), na qual traz um comentário de Flora 

Süssekind sobre a repercussão desse texto de Ana Cristina Cesar, a seguir: 

 

 

Convidei Ana Cristina e o Geraldinho Carneiro para irem a uma aula 

sobre poesia contemporânea. [...] eu só tinha da Ana, publicado, a 

antologia da Heloísa. A sala era predominantemente feminina. As 

pessoas desse curso tiveram uma reação muito hostil à Ana Cristina. 

Foi uma coisa... O Geraldinho, não. O Geraldinho logo seduziu o 

público, o leitor. [...] E ela foi tomada agressivamente pelas mulheres 

[...] Tinha certa coisa do texto “cocei o hímen”, não sei quê... Tinha 

uma mulher mais velha na sala que se revoltava: “Mas como, fazer 

poesia feminina não é dizer isto, Cecília Meireles fazia poesia 

feminina sem dizer nada disso, etc.” E aí a Ana Cristina disse uma 

coisa que eu adorei: “Mas Cecília Meireles é um homem”. 

(SÜSSEKIND apud CAMARGO, 2003, p. 221) 

                           

 

Na última parte do artigo mencionado anteriormente, a autora define uma nova 

ou renovada poética feminina, pautada em inverter “os pressupostos bem-comportados 

da linhagem feminina” (CESAR, 1999, p. 231) e fazer “da inversão sua bandeira” 

(CESAR, 1999, p. 231):   

 

 

O que me está parecendo é que essa virada dá no mesmo: recorta 

novamente, com alguma precisão, o exato espaço e tom em que a 

mulher (agora moderna) deve fazer literatura. É aí na beira dessa 

virada que se deve reconhecer a “verdadeira postura de mulher”. E 

está dado novamente o lugar preciso que a mulher tem de ocupar para 
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se reconhecer como mulher. Fechou-se o ponto de reapreensão da 

literatura feminina. Voltamos ao ponto de partida. Não, essa discussão 

toda não fica tão rapidamente anacrônica. (CESAR, 1999, p. 231) 

 

 

O fato é que as questões de gênero e a literatura feita por mulheres começaram a 

interessar a poeta carioca. Essas questões já começaram a ser pensadas desde os 

primeiros artigos, mas com a descoberta de livros e autoras sobre o feminismo enquanto 

estava no mestrado na Inglaterra, as questões foram se aprofundando no seu debate 

acerca do assunto. Sentia a necessidade de problematizar essa literatura feita por 

mulheres e o olhar da crítica sobre essa produção feminina.  

Até aqui nos pautamos por apresentar alguns movimentos da sua escrita 

feminina e da crítica, na tentativa de esboçar um perfil da mulher-poeta que tanto 

buscou esse “lugar preciso que a mulher tem de ocupar para se reconhecer como 

mulher” (CESAR, 1999, p. 231), mulher que escreve. De certo modo é importante 

considerar, e Ana Cristina Cesar pontua isso nos seus artigos, é que a mulher sempre 

escreveu nas margens, sempre esteve marginalizada dentro da literatura. 

Mas que lugar é esse, o da mulher? Como podemos pensar a mulher no texto de 

Ana Cristina Cesar? Se a questão da mulher ou do corpo feminino traçada em seu texto 

passa por uma “questão corporificada num outro regime de subjetividade”, no dizer de 

Italo Moriconi (1996), podemos estabelecer essa relação com o corpo segundo o que 

afirma Hélène Cixous em Le rire de la Méduse (2010):  

 

 

En corps: plus que l’homme invité aux réussites sociales, à la 

sublimation, les femmes sont corps. Plus corps donc plus écriture. 

Longtemps c’est en corps qu’elle a répondu aux brimades, à 

l’entreprise familiale-conjugale de domestication, aux répétées 

tentatives de la castrer. Celle qui a tourné dix mille fois sept fois sa 

langue dans sa bouche avant de ne pas parler, ou elle en est morte, ou 

elle connaît sa langue et sa bouche mieux que tous. Maintenant, je-

femme vais faire sauter la Loi: éclatement désormais possible, et 

inéluctable; et qu’il se fasse, tout de suite, dans la langue. (CIXOUS, 

2010, p. 57. Grifos da autora)
19

 

 

                                                 
19

 Em corpo: mais que o homem convidado às conquistas sociais, à sublimação, as mulheres são corpo. 

Mais corpo então mais escritura. Durante muito tempo é em corpo que ela responde às opressões, à 

empresa familial-conjugal de domesticação, às diversas tentativas de castrá-la. Aquela que virou a língua 

dez mil vezes sete mil vezes na boca antes de falar, ou ela está morta, ou conhece sua língua e sua boca 

melhor que todos. Agora, eu-mulher vou explodir a Lei: explosão de agora em diante possível e 

inelutável; que ela faça imediatamente na língua. Tradução de Odara Raquel Kunkler.  
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                       Figura 7. Fonte: CESAR, 1999, p. 313. 

 

 

 

O que quer dizer que a mulher será capaz, através da/na escrita, de agenciar seu 

devir-mulher, colocando-se no centro do seu processo de subjetivação. Durante muito 

tempo, ela foi neutralizada por todo tipo de dominação e exploração, impedida de 

expressar suas singularidades onde quer que fosse, mas com o curso da história e com o 

advento de movimento feminista, a mulher aprendeu e ainda aprende as 

experimentações próprias que um devir-mulher das mulheres, pautado na produção de 

modos subjetivos e de resistência, pode desencadear a partir da consciência do próprio 

corpo, de suas potências e de seus afetos.  
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3.1. METALINGUAGEM E TRADUÇÃO: UM DEVIR-OUTRO DA LINGUAGEM  

 

 

Como não repetirei, a teus pés, que o profissional esconde no índice 

onomástico os ladrões de quem roubei versos de amor com que te 

cerco.  

Te cerco tanto que é impossível fazer blitz e flagrar a ladroagem. 

(CESAR, 1998, p. 173)  

 

 

  

 Mencionamos anteriormente o “Índice onomástico”, que se encontra ao final de 

A teus pés, espécie de “castillo de alusiones/ forest of mirrors” (CESAR, 1999, p. 60) 

em que o castelo de alusões ou a floresta de espelhos simbolizam as muitas referências 

literárias na obra de Ana Cristina Cesar. Alusão e espelho não faltam em seus textos: 

poemas rasurados ou desentranhados de outros poemas, leituras sobre leituras, reflexos 

de personae literárias que refletem a própria obra e a própria autora. Assim funciona seu 

processo de escrita: um cruzamento entre textos que representam a sua “metodologia” 

literária e a sua própria aprendizagem poética. “Os ladrões” roubam de outros ladrões. 

Ela rouba deles para construir o seu castelo de cartas ou de areia.  

A prática intertextual é, na obra de Ana Cristina Cesar, a chave confessada, 

explicitada e demonstrada na confecção do segredo, do mistério e da farsa que “o 

profissional esconde” (CESAR, 1998, p. 173). Ora, ela própria confessa: “Te apresento 

a mulher mais discreta do mundo: essa que não tem nenhum segredo.” (CESAR, 1999, 

p. 42). Tudo é meio dito, meio revelado, meio exposto. Tudo está no meio, pelo meio. 

Rizoma e ramificações dessa floresta de espelhos, ervas daninhas crescendo pelo meio 

da grama, pelas malhas das palavras, entre linhas, lacunas, vazios, silêncios. Nada é 

entregue de mão beijada em sua literatura. Nem o que parece óbvio é tão óbvio assim. A 

autora faz do leitor o seu próprio cúmplice e traidor. “É para você que escrevo, 

hipócrita. Para você – sou eu que te sacudo os ombros e grito verdades nos ouvidos, no 

último momento. Me jogo aos teus pés inteiramente grata...” (CESAR, 1998, p. 136), 

aqui, fica nítida a referência aos primeiros versos de As flores do mal, de Charles 

Baudelaire. O poeta francês é uma das principais referências literárias de Ana Cristina 

Cesar, inclusive aparece uma série de poemas “gatográficos” em Inéditos e dispersos 

(1998), construídos a partir dos poemas de Baudelaire sobre os felinos. Constam 

inúmeras referências a animais nos textos da poeta carioca (cavalos, cachorros, ratos, 

gatos etc.). É interessante observar essa “fauna” que emerge na poesia de Ana Cristina 
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Cesar, sobretudo as alusões a aves ou a seres alados, por exemplo, morcegos e patos. 

Particularmente, ela gostava de patos. A seguir, uma referência a pato, retirada de sua 

última entrevista:  

 

 

Público: No último livro, você fala muito em pato. Esse pato é uma 

coisa proposital ou saiu assim espontâneo? Patos que pulam na água, 

patos que se escondem, pato que está na gaiola; de repente um tal de 

“pathos”, “pactos”... (CESAR, 1999, p. 263) 

 

 

 

Podemos notar que nada aparece gratuitamente em sua poesia, pois, como a 

própria autora coloca: “Pato, por acaso, é um significante que puxa muitos outros.” 

(CESAR, 1999, p. 263). Ou seja, cada símbolo, metáfora ou significante que surge pode 

ser interpretado “puxando” outros, como num novelo de linhas. A poeta também 

menciona uma “literatura morcego” (CESAR, 2008, p. 390). Ela suga de outros poetas 

para se nutrir. Ana Cristina Cesar e seu vampirismo literário: bebeu em Drummond e 

Bandeira, Murilo Mendes e Jorge de Lima, Oswald e Mário de Andrade, em poetas de 

sua geração, como Cacaso, Chico Alvim e Chacal, além de Baudelaire, T. S. Eliot e 

Walt Whitman. Por que citamos só os homens? 

Em uma passagem de Correspondência completa (1999), Ana Cristina Cesar 

afirma: “Escrever é a parte que chateia, fico com dor nas costas e remorso de vampiro.” 

(CESAR, 1999, p. 119). O aspecto de sua literatura “vampiresca” pode ser analisado a 

partir do que Maria Lucia de Barros Camargo, em um Atrás dos olhos pardos – Uma 

leitura da poesia de Ana Cristina Cesar (2003), comenta: “‘Remorsos de vampiro’ é a 

metáfora que estabelece uma completa correspondência com o conjunto da obra de Ana 

Cristina Cesar.” (CAMARGO, 2003, p. 149). O “vampirismo” de Ana Cristina Cesar 

apresenta-se de modo peculiar: o que ela suga de outros autores, gêneros e palavras 

acaba transformado noutra outra vida, transformado em matéria viva para a sua poesia.  

 

 

Pela estética da “vampiragem”, associada às construções de 

simulacros que transgridem mas não agridem, Ana Cristina produz 

uma obra muito diferente. Finge aderir à sua geração para criticá-la de 

dentro: cria pastiches de confissão (cartas, diários), aparentemente 

colados ao real; transforma o erudito, o hermético, a grande literatura, 

em fala cotidiana, em fala com ar de desintelectualizada, 

aparentemente banal. Não empreende uma “volta a 22”, e sim um 
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salto adiante, embora consciente dos riscos dos abismos. 

(CAMARGO, 2003, pp. 150-1) 

 

 

Desse modo, podemos verificar que o rizoma textual ou metalinguístico, que é o 

próprio processo intertextual de Ana Cristina Cesar, é composto a partir das obras de 

inúmeros autores, sobretudo masculinos. Os textos escritos por homens, lidos por Ana 

Cristina Cesar, não representam um modelo a ser reproduzido ou imitado, mas, diante 

deles, ela opera uma espécie de “devorar” literário que, intensa e vorazmente, realiza 

com o ponto de vista de uma mulher, de uma escritora ladra ou ainda de uma poeta 

fingidora: “a gente sempre acha que é/ Fernando Pessoa” (CESAR, 1998, p. 134). Quem 

é “a gente”? Ela acha (pensa) que é Fernando Pessoa, dividida em heterônimos, em 

múltiplos eus? “Ah que estou sentida e portuguesa, e agora não sou mais, veja, não sou 

mais severa e ríspida: agora sou profissional.” (CESAR, 1999, p. 38). Mas o que é “ser 

profissional” para Ana Cristina Cesar? Na verdade, vemos que a questão de “ser 

profissional” passa pela “ladroagem” dos versos alheios e pelo jogo que a poeta cria 

entre ela (autora) e o leitor do seu texto e entre os textos dos outros e ela, como leitora 

desses textos alheios. Portanto, a sua leitura transforma-se constantemente em escrita. 

“Essas areias pesadas são linguagem./ Qual a palavra que/ todos os homens sabem?” 

(CESAR, 1998, p. 124). Qual a palavra de Ana Cristina Cesar? Como ela lê a poesia 

dos outros e a traduz, mimetizando-a, transformando-a, desdobrando-a em “versos de 

amor”? (CESAR, 1998, p. 173). Parece-nos que Ana Cristina Cesar lê amorosamente 

certos autores, dentre eles Baudelaire. Poderíamos perguntar se o poema “Carta de 

Paris” (CESAR, 1998), por exemplo, seria mais uma “anticarta, antídoto do pathos”? 

(CESAR, 1999, p. 132). Vemos nitidamente a leitura “sugada” e desconstruída feita 

pela poeta carioca do poema “Le cygne” de Baudelaire. Na “Carta de Paris”, Ana 

Cristina Cesar compõe seu mosaico de correlações, aproximações, deslocamentos, 

rasuras com o poema de “Charles que flana e desespera” (CESAR, 1999, p. 82). 

Baudelaire, o flâneur, é identificado apenas com o primeiro nome, Charles, o que 

denota uma intimidade. A “carta” do título põe em questão outra nuança da intimidade. 

Afinal, a carta é um gênero dirigido para todos, para os amigos, para os íntimos ou para 

qualquer um, no entanto, a “Carta de Paris” é um poema em homenagem a outro poema 

e ao poeta do poema. Ana Cristina Cesar, com seu “Doce coração cleptomaníaco” 

(CESAR, 1999, p. 130) apenas homenageia “seu Charles” querido em versos em que ela 

própria flana e se desespera numa tensão entre as cidades, as culturas, os mitos, os 
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idiomas, as palavras. É importante considerar esses cruzamentos de autores estrangeiros 

em sua obra, pois só reafirmam o “vampirismo” intertextual ou metalinguístico de Ana 

Cristina Cesar, que vai traçando através das leituras e desleituras que promove com os 

textos alheios. Por isso, gostaríamos de ressaltar em seu processo literário a 

metalinguagem e a tradução – faces que se mesclam e se fundem na sua literatura.  

Em “Literatura e metalinguagem” (BARTHES, 2003), Barthes distingue a 

linguagem-objeto da metalinguagem. A linguagem-objeto é “a própria matéria que é 

submetida à investigação lógica” (BARTHES, 2003, p. 27), ou seja, a língua em que 

está expressa a literatura, esta é objeto da investigação lógica dos próprios escritores, 

críticos e leitores; a metalinguagem é “a linguagem forçosamente artificial pela qual se 

leva adiante essa investigação” (BARTHES, 2003, p. 27), o que quer dizer que a 

metalinguagem é uma linguagem simbólica sobre a linguagem-objeto; a metalinguagem 

é um exercício reflexivo sobre a linguagem da literatura, sobre suas engrenagens, seu 

funcionamento, sua natureza etc. A prática intratextual de Ana Cristina Cesar consiste 

no seu próprio fazer poético em diálogo com escrituras alheias. Pensar a língua e a 

literatura faz parte do trabalho do escritor. A reflexão sobre sua escrita faz com que Ana 

Cristina Cesar esteja sempre questionando o processo de construção e desconstrução 

dos seus textos, por exemplo, em “Metalinguagem falida” (CESAR, 2008):  

 

 

Metalinguagem falida 

 

não posso não posso mais falar do ato de escrever 

não há mais metáforas para o ato de escrever  

me sinto morta ao redigir o ato de escrever 

me sinto porca ao lamber o ato de escrever 

me falo no poema. no sujeito do ato de escrever 

não há como conviver com o ato de escrever 

não há como resolver o aflito ato de escrever  

(CESAR, 2008, p. 108) 

 

 

 

O que é a metalinguagem falida? O que é que falha na metalinguagem? O ato de 

escrever é a metalinguagem falida? Ana Cristina Cesar escreve sobre o escrever 

mostrando a negatividade e a falha que estão impressas no próprio ato: “não posso mais 

falar”, “não há mais metáforas”, “não há como conviver”, “não há como resolver”, ou 

seja, a negação ou impossibilidade do ato de escrever versus a falha traduzida pelos 

sentimentos em relação ao ato de escrever: “me sinto morta”, “me sinto porca” e no 



 122 

meio a única frase que pode explicar ou justificar tudo: “me falo no poema”, isto é, “no 

sujeito do ato de escrever” – aqui está presente a ideia de confissão da intimidade, das 

“coisas do eu”, da mulher que fala de si no ato de escrever.  

A tradução é, para Ana Cristina Cesar, também um exercício poético, isto é, ela 

traduz poemas alheios ao mesmo tempo em que faz os seus próprios a partir dos poemas 

traduzidos. A tradução pode ser vista como uma forma de metalinguagem, pois é uma 

reflexão feita através de um intenso trabalho de leitura e crítica. Em “Da tradução como 

criação e como crítica” (CAMPOS, 2010), Haroldo de Campos afirma: “A tradução de 

poesia (ou prosa que a ela equivalha em problematicidade) é antes de tudo uma vivência 

interior do mundo e da técnica do traduzido.” (CAMPOS, 2010, p. 43).  

Para Ana Cristina Cesar, o ato de traduzir comportaria dois movimentos 

possíveis: o primeiro movimento seria “missionário-didático-fiel” (CESAR, 1999, p. 

233), estaria ligado ao “desejo de educar leitor, transmitir cultura, tornar acessível o que 

não era” (CESAR, 1999, p. 233), ou seja, a tradução funcionaria como uma explicação 

do texto original, um acréscimo sobre este; o segundo movimento não estaria 

empenhado com a tradução literal, explicativa, estaria portanto “livre de preocupações 

com o leitor iletrado ou de um projeto ideológico definido” (CESAR, 1999, p. 234). Nas 

palavras de Haroldo de Campos: “Por isso mesmo a tradução é crítica.” (CAMPOS, 

2010, p. 43). Ana Cristina Cesar sabia do trabalho difícil e desafiante que era a 

tradução, mas encontrava no ato de traduzir um espaço para exercitar a própria poesia e 

refletia sobre questões literárias em diversos textos em que traduzia. Seu segundo 

mestrado foi em Teoria e Prática da Tradução Literária, realizado na Universidade de 

Essex, na Inglaterra, no período de 1979 a 1981. Sua dissertação foi a tradução anotada 

do conto Bliss de Katherine Mansfield. No primeiro semestre de 1983, ela se encontrava 

coletando material para o curso “Poesia moderna traduzida” que ministraria a partir do 

segundo semestre daquele na PUC do Rio de Janeiro. Dentre os autores e tradutores que 

aparecem em sua lista estão: T.S. Eliot, Baudelaire, Whitman, José Paulo Paes, Ivan 

Junqueira e outros. (CESAR, 1999).  

A seguir, destacamos um comentário da autora sobre o modo como pensava e 

realizava a tradução de uma de suas escritoras prediletas: 

 

 

A tradução das poesias de Emily Dickinson para o português faz com 

que o eventual traidor sofra um castigo – e isso lhe traz felicidade. [...] 
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A paixão que certas formas de expressão mínimas transmitem ao leitor 

nos inquieta, assim como o insistente mergulho no tema da morte. 

Sentimos, mais do que nunca, o peso inegável da língua portuguesa – 

sua pesada doçura e marcação silábica, sua sintaxe intrincada, todas as 

qualidades que são mais visíveis no ato de traduzir, escrever ou ler 

uma poesia. Esse tormento se acentua ainda mais devido à qualidade 

estrutural (isto é, emocional) das rimas de Emily – e descobrir rimas, 

como bem sabemos, é como que um pedregulho no caminho do 

tradutor. (CESAR, 1999, p. 383)  

 

 

Notamos que uma das maiores preocupações na prática da tradução de Ana 

Cristina Cesar era como traduzir com adequação e fidelidade ao mesmo tempo sem 

provocar a perda da essência emotiva do texto original na sua tradução. Como saborear 

a vivência com esse texto escrito noutra língua diferente da sua e trazê-lo com força e 

clareza para o português, sem lhe faltar com a integridade? É necessário que se faça um 

trabalho de pesquisa sobre os textos da poeta carioca quanto à tradução. Em Escritos da 

Inglaterra (1999) encontra-se um vasto material, com inúmeras observações e textos 

traduzidos pela autora que, certamente, merece um estudo aprofundado sobre essa 

atividade de Ana Cristina Cesar.  
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4. O ENSINO E A FALA: UM DEVIR-PROFESSORA  

 

 

 
                               Figura 8. Fonte: CESAR, 1998, p. 214. 

 

 

 

“Escrever é limpo e falar é sujo.” 

(O abecedário de Gilles Deleuze, “C de cultura”, 1988)  

 

 

A imagem que abre este capítulo mostra a exposição do corpo – por que não 

dizer? – e da própria fala em situação de ensino. A exposição a que se submete ali a 

aluna Ana Cristina Cesar é a mesma que se exige do professor em sua atividade, como 

um orador no púlpito. Que discurso deverá a aluna ter ensaiado para ser lido nessa 

ocasião? Mais tarde, ela se tornaria professora do que hoje se chama Ensino Médio e a 

fala, exercitada no magistério, iria ao encontro de sua literatura. A escolha dessa 

imagem justifica-se também pela sensação (e nem estamos mais falando de 

representação) que nos proporciona de um momento futuro da vida literária de Ana 
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Cristina Cesar, no qual as aulas sempre funcionarão como um elemento importante de 

suas reflexões, seja pelo diálogo que desenvolve com os alunos, seja pelo 

questionamento do lugar que ocupa o professor.  

 O que é uma aula? Uma aula é um devir, é um acontecimento, é um encontro 

com alguma coisa. O professor encontra-se no meio de uma aula. Ele sempre pode 

tornar-se outra coisa que não um mero professor. Isso é um grande mistério porque 

implica saber o que se passa no momento que antecede uma aula, o que acontece 

durante e depois da aula. O que está fora, para além das paredes da sala e da aula? Uma 

aula, ou o que chamamos de uma aula especial, sempre acontecerá em meio a essa 

experimentação, a esse processo vital que envolve preparação e inspiração. Deleuze nos 

diz: “Uma aula é algo que é muito preparado. [...] Se você quer 5 minutos, 10 minutos 

de inspiração, tem de fazer uma longa preparação” (DELEUZE, 1988), isto é, uma aula 

pede uma espécie de ensaio, um esforço em prol de uma produção. Uma aula, portanto, 

pode ser vista como o resultado de uma produção de saber e de afetos.  

Para o pensador francês, durante as quase quatro décadas em que esteve 

lecionando nos ensinos médio e superior, uma aula significava um momento de 

inspiração. “Eu me preparava muito para ter esses momentos de inspiração. Com o 

passar do tempo, percebi que precisava de uma preparação crescentemente maior para 

obter uma inspiração cada vez menor.” (DELEUZE, 1988). O ensaio, que é feito 

previamente, demanda que envolve tempo e esforço constantes, deveria resultar numa 

aula que inspirava: “Uma aula quer dizer momentos de inspiração, senão não quer dizer 

nada.” (DELEUZE, 1988). Para que isso aconteça, para que a aula seja esse momento 

de inspiração: “[...] É necessário chegar ao ponto de falar de algo com entusiasmo.” 

(DELEUZE, 1988). Um professor deve estar entusiasmado com a matéria da qual trata, 

mas sabemos que nem sempre a inspiração se dá ao público de uma aula. O 

“desenvolvimento interior” numa aula, segundo Gilles Deleuze, é algo muito particular; 

professor e aluno, cada um portando singularidades próprias, sentirão que muitas coisas 

acontecem durante uma aula, que é “algo que se estende de uma semana a outra.” 

(DELEUZE, 1988). Ou seja, as coisas que acontecem numa aula precisam de tempo 

para serem compreendidas. Saber o que ocorre nesse espaço-tempo, que é a própria 

aula, é um ponto difícil de definir. Cada um se encontra em seu próprio devir numa 

aula.  

Em que sentido o entusiasmo faz acontecer algo numa aula? É uma questão 

importante que pensamos a partir do texto de Gilles Deleuze (1988), a partir do qual 
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gostaríamos de escrever sobre o que entendemos acerca do que acontece numa aula, do 

que um professor pode tornar-se numa aula. A preparação é um exercício intenso que, 

para Gilles Deleuze, não descarta o entusiasmo, o interesse e a paixão pelo assunto da 

disciplina da qual se trata. Para ele, não há diferença entre o ensaio das aulas do ensino 

médio e da universidade. A maneira como elabora esses momentos não muda.  

 

 

É preciso estar totalmente impregnado do assunto e amar o assunto 

do qual falamos. Isso não acontece sozinho. É preciso ensaiar, 

preparar. É preciso ensaiar na própria cabeça, encontrar o ponto em 

que... É muito divertido, é preciso encontrar... É como uma porta que 

não conseguimos atravessar em qualquer posição. (DELEUZE, 1988) 

 

 

Esta declaração encontra-se nO abecedário de Gilles Deleuze
20

 (letra “P de 

professor”) em que nos apoiaremos para compor o início deste capítulo porque, desde o 

nosso primeiro contato com a obra de Ana Cristina Cesar, sempre nos agradou o fato de 

ela ter exercido a atividade docente, conciliando o magistério com a literatura e a crítica. 

Qual a razão desse nosso entusiasmo? Em meados da década passada, quando 

começamos os nossos estudos com o texto de Ana Cristina Cesar, já nos interessávamos 

pela questão do ensino e da fala, por vivenciarmos em sala de aula esse debate pessoal 

com as mesmas questões que a poeta carioca levanta em seu artigo sobre o tema da 

literatura e do papel do professor. Naquele momento, encontrar o texto da jovem 

escritora, que fazia poesia e crítica literária nos anos 1970 e que ainda se dedicava à 

docência, preocupada em analisar seu papel como professora, foi muito estimulante para 

nós. 

A atividade do professor é elaborar uma fala, o ensino está intimamente ligado à 

fala. Para Gilles Deleuze, por exemplo, a conferência é um momento artificial, em que a 

fala é sempre usada antes e depois. É preciso falar antes e depois de uma conferência, o 

que lhe causa certo desagrado porque “as conferências têm um lado circense. As aulas 

também, mas é um circo que me faz rir e que é mais profundo.” (DELEUZE, 1988). O 

filósofo francês afirma que não gosta de falar, pois não compartilha da ideia que se tem 

da cultura, geralmente associada à fala, aos que detêm a fala. Por isso, o espaço da 

                                                 
20

 Disponível em: <http://intermidias.blogspot.com.br/1994/11/p-de-professor.html>. Acesso em: 10 

FEV. 2013.  
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conferência, que é um espaço artificial em que se fala, não lhe é interessante. Na 

conferência, tudo é reduzido à fala, “não há a pureza de uma aula” na conferência. 

(DELEUZE, 1988). O aspecto teatral da conferência é diferente do aspecto cênico da 

aula, pois a aula é um acontecimento alegre e profundo. Para ele, existem duas 

concepções de aula: a primeira tem como objetivo obter reações imediatas do público 

sob a forma de perguntas e respostas, com intervalos e interrupções. O professor 

questiona e o aluno “toma” a palavra. Esta concepção funciona como uma corrente. E a 

segunda concepção é a dita “magistral”, apenas o professor detém a fala. Gilles Deleuze 

diz escolher esta segunda concepção porque denota uma concepção mais musical da 

aula, no sentido de que não se interrompe a música, mas pode-se interromper o fluxo 

das palavras e questiona: “O que significa uma concepção musical de aula?” 

(DELEUZE, 1988). Segundo ele, basta tempo para esperar o “efeito retardado” 

(DELEUZE, 1988) de uma aula, como na música. Não é preciso interrompê-la para 

questionar o que não se compreendeu de imediato, basta esperar um pouco e tudo se 

esclarece. Nesse sentido, o movimento da música é semelhante ao da aula (uma aula é 

um movimento), pois, na hora em que está acontecendo, algo se passa entre as suas 

linhas. É sempre um encontro com o som, com as palavras, com os afetos ali presentes. 

Algo sempre acontece nesse ínterim em que podemos pressentir as forças agindo nos 

espaços das notas, no caso de uma música ou da voz do professor, numa aula. Por isso, 

Gilles Deleuze é contrário às perguntas. Nas primeiras linhas de “Uma conversa, o que 

é, para que é que serve?”, primeiro capítulo de Diálogos (2004), encontramos sua 

reflexão sobre o que se passa quando estamos numa conversa, num diálogo, seja uma 

entrevista ou uma aula. Sempre haverá questões reclamando resposta ou explicação, 

uma busca para entender a razão para todas as questões, no entanto:  

 

 

A finalidade não é dar resposta a questões, mas antes sair, sair delas. 

[...] O movimento faz-se sempre nas costas do pensador, ou no 

momento em que ele pestaneja. Sair, é algo que já está feito, ou então 

que nunca faremos. As questões estão normalmente numa relação de 

tensão com um futuro (ou com um passado). O futuro das mulheres, o 

futuro da revolução, o futuro da filosofia, etc. Mas, durante esse tempo, 

enquanto andamos à volta dessas questões, há devires que operam em 

silêncio, que são quase imperceptíveis. (DELEUZE; PARNET, 2004, 

pp. 11-2) 

 

 

 



 128 

Sair é uma questão vital, ou melhor, é um movimento que precisa ser feito. 

Porque já estamos acostumados demasiadamente com as perguntas e respostas. E 

pensamos demais em termos de passado e futuro, comprometendo essa passagem do 

devir em tudo que diz respeito à vida. Uma aula requer esse esforço de não mais voltar 

ou parar nas mesmas questões, mas de sair em busca de algo que corre através delas, 

para escapar de um passado ou de um futuro que nos restringe e limita, pois o devir é 

algo que está acontecendo no presente, entre as forças que geram o movimento das 

coisas em harmonia com que o que produzimos.  

Neste capítulo sobre as questões inerentes à docência, pretendemos nos apoiar 

em um texto de Roland Barthes que nos será fundamental para refletir o papel de Ana 

Cristina Cesar como professora. No ensaio “Escritores, intelectuais, professores” 

(2004), o pensador francês abre caminho para a análise dessas três atividades que 

podem ser exercidas ou relacionadas de alguma forma, no sentido em que a produção de 

saber encontra-se no espaço da escrita, da fala e do ensino. No espaço do ensino e da 

fala, ligação estabelecida no texto de Roland Barthes, “falar é exercer uma vontade de 

poder: no espaço da fala, nenhuma inocência, nenhuma segurança.” (BARTHES, 2004, 

p. 388).  

Apresentaremos aqui uma reflexão sobre a produção cultural e literária dos anos 

1970 que pode ser observada através de uma busca pelo espaço de dizer. Um lugar 

marcado pela fala e pela consciência que a palavra dita e praticada pode representar. 

Vemos essa fala marcada de Ana Cristina Cesar como o primeiro ato de construção de 

persona intelectual pública
21

 apresentada, no seu artigo de estreia no jornal Opinião, 

publicado em 12 de dezembro de 1975. No artigo, intitulado “Os professores contra a 

parede” (título por si já bastante provocativo), a autora endossa ainda mais a questão 

que vinha tomando espaço, tanto no meio acadêmico (nos cursos de Letras 

principalmente) quanto na imprensa. Poucas semanas antes, Luiz Costa Lima, em seu 

artigo “Quem tem medo da teoria?” (também publicado no Opinião), tinha se colocado 

numa posição favorável à defesa do discurso sobre o aperfeiçoamento e a produção de 

tais teorias, assumindo uma posição quase que majoritária dessa corrente teórica. Seu 

discurso, arrebatado, assumia um lugar hegemônico dentro da UFRJ. Em 1972, tinha 

                                                 
21

 Segundo Italo Moriconi, no livro Ana Cristina Cesar – o sangue de uma poeta, este texto da autora 

apareceu “como arremate na discussão” que vinha sendo travada entre Luiz Costa Lima, Carlos Nelson 

Coutinho e Cacaso sobre a polêmica que agitava os departamentos de Letras das universidades cariocas 

quanto ao excesso de teoria (ou ao Estruturalismo) que era dado nos cursos em detrimento da própria 

discussão sobre/com a literatura. Privilegiava-se a teoria (da literatura) em vez de um questionamento 

sobre o próprio papel da literatura, seu estudo, sua prática na sala de aula.   
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defendido a sua tese de doutorado, Estruturalismo e teoria da literatura, que, desde 

então, vinha provocando muitos debates e polêmicas. O artigo de Ana Cristina Cesar 

juntamente com os textos de Cacaso (“Bota na conta do Galileu, se ele não pagar nem 

eu”) e o de Carlos Nelson Coutinho (“Há alguma teoria com medo da prática?”) só 

aprofundaram efusivamente o debate acerca do assunto. 

Sabemos que a geração de 1970 é fortemente marcada por uma juventude cuja 

formação estudantil e acadêmica sofre influência dos fatores políticos, culturais e 

existenciais próprios da época – revolução comportamental, contracultura, drogas, 

depressão, loucura, perseguição, Woodstock, AI-5. Mortes, suicídios, internações. Há o 

lado passional, o sofrimento, a tortura, a violência desses tempos penetrando na 

formação desses jovens que frequentam a universidade, que participam do movimento 

estudantil, que buscam uma afirmação individual e coletiva. Durante essa década, a 

jovem Ana Cristina Cesar ingressa na universidade, atua na imprensa alternativa e 

trabalha como tradutora, além de lecionar língua portuguesa na Paróquia do Catumbi e 

no Curso Guimarães Rosa; língua inglesa na Cultura Inglesa, língua portuguesa e 

literatura brasileira no Instituto Souza Leão e no Colégio Estadual Amaro Cavalcanti 

(onde cursou o ensino fundamental), no Rio de Janeiro.  

Italo Moriconi, poeta da geração de Ana Cristina Cesar, também teve formação 

acadêmica marcada pelas dificuldades da época. Em seu ensaio Ana Cristina Cesar: o 

sangue de uma poeta (1996), descreve que o clima objetivista dos anos 1960, ainda 

presente no contexto da década de 1970, foi favorecido pela expansão e consolidação da 

cultura universitária que, de um lado, tinha o regime militar perseguindo professores e 

estudantes dados como esquerdistas e, do outro, financiava a implantação de 

universidades federais e patrocinava com boas verbas a graduação e a pós-graduação. 

Diante desse quadro, Italo Moriconi ressalta que “Cultura escolar é tradicionalmente 

sinônimo de domesticação do sujeito pelo império da razão universal.” (MORICONI, 

1996, p. 17). Isto quer dizer que, no contexto das principais universidades públicas 

brasileiras, tanto UFRJ como PUC, essa domesticação traduziu-se no movimento 

estruturalista, abraçado por muitos professores que consolidaram sua formação fora do 

país, sobretudo na França. Luiz Costa Lima, Affonso Romano de Sant’Anna e Silviano 

Santiago estão entre os que tiveram uma formação estrangeira. Já em São Paulo, na 

USP, o movimento se dava em torno de um renomado cânone estabelecido por uma 

geração intelectual de professores como Antonio Candido, Fernando de Azevedo e 

Octavio Ianni.  
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Não somente no cenário acadêmico podemos visualizar essa influência 

objetivista durante os anos de 1970, mas no terreno das artes é possível encontrar 

representantes da hegemonia objetivista. A geração marginal considerava o poeta João 

Cabral de Melo Neto como exemplo característico. Ana Cristina Cesar e seus colegas de 

geração, Francisco Alvim, Cacaso, Eudoro Augusto, Chacal e tantos outros, apontavam 

como característica central da poesia dessa geração o “traço anticabralino”, que 

significava não ser praticante desse objetivismo e voltar-se mais pessoalmente para o 

lado intrínseco, íntimo do fazer poético. A poesia, para a geração marginal, era a própria 

experiência com a solidão de se fazer poesia. Por isso, houve a rejeição à poesia de João 

Cabral de Melo Neto sem, no entanto, negar o valor que o poeta pernambucano tinha 

dentro do âmbito das questões estéticas da própria geração de poetas marginais.  

Em 1975, Ana Cristina Cesar estava na PUC-Rio, era seu último ano no curso de 

Letras. Ela questionava e motivava, nas reuniões que promovia, acompanhada de seus 

colegas, uma reflexão sobre a redução da carga teórica no curso que consumia boa parte 

das aulas, onde se deveria rediscutir as metodologias de ensino (a própria prática do 

professor dentro da sala) e a participação dos alunos. Ela não estava sozinha, tinha 

aliados, mantinha conexões entre os estudantes da PUC e os da UFRJ e entre os cursos 

de Letras e o de Comunicação. Pretendia estender o debate para outros lugares, sentia-se 

atingida pelo problema, tentava pensar a questão de uma outra forma, assumindo um 

lugar no meio da situação que vivenciava, como estudante e professora. No primeiro 

parágrafo do artigo “Os professores contra a parede” (1999), encontramos Ana Cristina 

Cesar apresentando o problema:  

 

 

Como compreender esse debate e, mais ainda, que partido tomar? 

Segundo algumas interpretações, trata-se de um conflito entre a Razão 

e o Irracionalismo, entre a Ciência e a Ideologia, entre as Luzes e as 

Trevas. Ou, para ser mais metafórico ainda, entre Galileu e a Santa 

Inquisição: de um lado estariam os opositores da reflexão teórica, os 

que negam a possibilidade de se pensar a literatura teoricamente, e de 

outro os que defendem essa possibilidade. (CESAR, 1999, p. 146)  

              

 

Mesmo tendo sido escrito há quase quatro décadas (isso não quer dizer nada), 

num contexto bastante específico, é um texto que nos provoca alguns questionamentos 

embasados na nossa condição atual (quanto à nossa própria formação dentro e fora da 

academia), convidando-nos a repensar os mesmos problemas, a posição e a situação em 
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que nos encontramos ao longo da nossa trajetória acadêmica. Um texto aparentemente 

teórico, delineado por uma “teoria”, uma teoria que atravessa a teoria, que não se limita 

apenas a ser contra ou a favor na discussão, mas vai além de qualquer partido que 

defenda como o certo e/ou errado, o verdadeiro e/ou falso, o que é bom e/ou é mau. O 

artigo de Ana Cristina Cesar propõe uma reflexão sobre o que acontecia nas aulas de 

literatura dos cursos de Letras, quando os estudos teóricos, principalmente o 

Estruturalismo, dominavam as aulas e as falas dos professores e críticos literários.  

Parece que naquela situação, nos bancos acadêmicos, Ana Cristina Cesar assistia ao 

fenômeno da “literatura reduzida ao absurdo” (TODOROV, 2009, p. 25) como 

apresenta Tzvetan Todorov em seu primeiro capítulo de A literatura em perigo (2009). 

“Na escola, não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os 

críticos.” (TODOROV, 2009, p. 27). Estas palavras do pensador búlgaro poderiam 

resumir um dos problemas levantados por Ana Cristina Cesar em seu texto: a literatura 

reduzida à análise e interpretação estruturalista segundo os esquemas precisos dos 

professores e críticos afeitos à teoria em questão. Na primeira parte do seu artigo 

supracitado, intitulada “Numa canoa furada”, Ana Cristina Cesar afirma que  

 

 

Tomar partido no debate teoria x não-teoria não é embarcar para o 

inferno ou para o paraíso, mas numa canoa furada. O direito de refletir 

sobre a literatura não precisa ser conquistado: está perfeitamente 

legitimado nas nossas universidades; a “crítica universitária” não corre 

nenhum perigo iminente. O libelo contra a “teoria” não deve ser 

considerado no seu aspecto irracionalista, mas sim como uma reação a 

uma forma de impor, à utilização de determinados termos e teorias em 

detrimento do aluno e da própria literatura. (CESAR, 1999, p. 146. 

Grifos da autora)   

 

 

A discussão pautada no excesso de teorização, na dificuldade de assimilar os 

conteúdos, na incompreensibilidade dos termos, no pouco contato com as obras 

literárias, na falta de uma relação da matéria aprendida com a vida profissional do 

aluno, na carência de uma praticidade envolvida com uma teoria estudada em sala: as 

consequências desses fatores na formação dos alunos fez com que Ana Cristina Cesar 

pensasse a questão de uma outra forma. Os estudantes foram os primeiros a sentir o 

problema que existia com o excesso da teoria estruturalista e os modos como essa teoria 

era aplicada, portanto, analisar a questão requeria um debate profundo que tinha de 
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“deslocar o eixo e passar a examinar os mecanismos de poder e de repressão que têm 

sido exercidos dentro da instituição e contra os quais se ouvem críticas muitas vezes 

desordenadas”. (CESAR, 1999, p. 146. Grifo da autora). Para ela, não se tratava apenas 

de desconsiderar ou negar a possibilidade de produção teórica dentro da universidade, 

ou um determinado tipo de produção teórica, mas de “politizar as ‘teorias’” (CESAR, 

1999, p. 147. Grifo da autora) e pensar os usos repressivos que a utilização de teorias e 

teóricos podem causar e recusar uma discussão puramente epistemológica. Assim, 

sabemos que o artigo de Ana Cristina Cesar busca discutir a experiência vivenciada não 

só pelos estudantes quanto ao excesso de teoria literária dado nos cursos de Letras, ou 

seja, o excesso da corrente estruturalista, fortemente marcada pelo objetivismo reinante 

da década anterior, tanto no campo da política quanto no da estética – o Estruturalismo 

irá repercutir na contracultura e no movimento revolucionário de 1968. As leituras da 

teoria estruturalista dominavam as aulas enquanto que a leitura das próprias obras 

literárias não era feita. Muitas das questões apontadas por Ana Cristina Cesar no debate 

promovido entre os estudantes de Letras da PUC do Rio de Janeiro e os da UFRJ, 

naquele ano, são atualíssimas e merecem atenção especial da nossa parte.  

Numa passagem em que observa o devir da literatura americana, Deleuze diz 

que os escritores americanos conseguiram chegar ao devir em suas obras (e por que não 

dizer através de suas próprias vidas?) simplesmente porque “[...] Tudo neles é partida, 

devir, passagem, salto, demónio, relação com o exterior.” (DELEUZE; PARNET, 2004, 

p. 52). Henry Miller, Jack Kerouac, Fitzgerald e Virginia Woolf, que Deleuze também 

cita (todos lidos por Ana Cristina Cesar), são alguns desses escritores que, de acordo 

com o pensador francês, conseguem pensar e elaborar sua literatura com o devir, 

descobrem em suas travessias pessoais e artísticas, deslocamentos, rupturas, quedas e 

movimentos que estão em fuga. São linhas de fuga que correm e atravessam as 

fronteiras. A escrita não se realiza de outro modo nesses escritores. “O devir é 

geográfico. Não temos nada de equivalente em França.” (DELEUZE; PARNET, 2004, 

p. 52). Porque os franceses, segundo Deleuze, estão preocupados demasiadamente com 

as interpretações, com os sistemas, com as estruturas, com o passado e o futuro 

históricos, com a árvore, com as propriedades. A crítica que ele faz aos franceses diz 

respeito à maneira como eles pensam a própria vida e a literatura: “[...] Mesmo quanto à 

revolução, pensam mais num ‘futuro da revolução’ do que num devir-revolucionário. 

Não sabem traçar linhas, seguir um canal. Não sabem perfurar, limar o muro.” 

(DELEUZE; PARNET, 2004, p. 52). Deleuze não para de pensar o movimento e as 
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linhas, no que se pode através delas conhecer e experimentar: é necessário cavarmos o 

canal, abrirmos o caminho, as gretas do muro. Podemos ainda verificar a sua crítica ao 

Estruturalismo, que “é um sistema de pontos e de posições, que opera por grandes 

cortes ditos significantes em vez de proceder por impulsos e estalidos, e que colmata as 

linhas de fuga em vez de as seguir, de as traçar, de as prolongar num campo social.” 

(DELEUZE; PARNET, 2004, p. 52). 

É importante dizer que a polêmica levantada em torno da teoria estruturalista 

aqui no Brasil e que tomou conta dos jornais e dos debates acadêmicos nos anos 1970, 

surgiu a partir da publicação do poema “Exorcismo”, de Carlos Drummond de Andrade. 

Reproduzimos as últimas estrofes do poema para ilustrarmos a observação anterior de 

Ana Cristina Cesar sobre a utilização dos termos da corrente estruturalista (o poema de 

Drummond nos dá uma nítida ideia do repertório) e o domínio com que era exercida nas 

aulas dos cursos de Letras.  

 

Exorcismo 

[...] 

Do programa epistemológico da obra, 

Do corte epistemológico e do corte dialógico, 

Do substrato acústico do culminador, 

Dos sistemas genitivamente afins, 

Libera nos, Domine. 

  

Da camada imagética 

Do estado heterotópico 

Do glide vocálico 

Libera nos, Domine. 

  

Da lingüística frástica e transfrástica, 

Do signo cinésico, do signo icônico e do signo gestual 

Da clitização pronomial obrigatória 

Da glossemática, 

Libera nos, Domine. 

  

Da estrutura exossemântica da linguagem musical 

Da totalidade sincrética do emissor, 

Da lingüística gerativo-transformacional 

Do movimento transformacionalista, 

Libera nos, Domine. 

  

Das aparições de Chomsky, de Mehler, de Perchonock 

De Saussure, Cassirer, Troubetzkoy, Althusser 

De Zolkiewsky, Jacobson, Barthes, Derrida, Todorov 

De Greimas, Fodor, Chao, Lacan et caterva 

Libera nos, Domine. 

(ANDRANDE, 1992b, p. 863) 
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Podemos observar, além da ironia ao apresentar os termos do vocabulário da 

mencionada teoria, seus principais autores e o desejo de “exorcizar” (a repetição, em 

todas as estrofes, da expressão em latim, “Livrai-nos, Senhor”), o poeta demoniza a 

carga teórica que o Estruturalismo representava, já que era a abordagem adotada e 

superestimada nessa época.  

O ponto de vista defendido por Ana Cristina Cesar dentro do debate sobre a 

aplicação excessiva da teoria em questão e o modo como era repassada diz respeito a 

dois aspectos fundamentais que vemos delineados na segunda e terceira partes do seu 

artigo que são, respectivamente, “Repressão velada” e “A onipotência intelectual”. Ana 

Cristina Cesar apresenta os dois aspectos em análise como modos de politização que se 

configuram da seguinte maneira: o primeiro diz respeito à politização das teorias 

abordadas em sala de aula e o segundo, a politização da própria relação docente dentro 

da instituição de ensino. O primeiro diretamente relacionado com “os mecanismos de 

poder e de repressão que têm sido exercidos dentro da instituição” (CESAR, 1999, p. 

146) e o segundo ligado ao poder exercido pelo professor em forma de sedução e 

terrorismo sobre o aluno, o que favorece a imposição das tais teorias literárias por meio 

da autoridade que a fala do professor exerce. 

 

 

Estas críticas não podem ser desprezadas por seu caráter caótico, 

pouco estruturado ou emocional, mas consideradas como sintomas de 

distorções que se manifestam na universidade. É preciso acabar com a 

idéia de que os debates e as produções de conhecimento se 

desenvolvem no céu puro da verdade ou da ciência. Toda produção e 

toda transmissão de conhecimento estão vinculadas a uma posição 

ideológica e à posição de produtor dentro da instituição. (CESAR, 

1999, p. 146-7. Grifos da autora) 

 

 

 

É importante refletir sobre este ponto fundamental colocado por Ana Cristina 

Cesar no que se refere à posição ideológica e política do intelectual e do professor. 

Segundo Roland Barthes, “Não há praticamente incompatibilidade entre a linguagem do 

professor e a do intelectual (coexistem com freqüência no mesmo indivíduo)” 

(BARTHES, 2004, p. 385), o caso da própria Ana Cristina Cesar. Assim, o que ela 

apresenta na passagem acima é que as críticas às teorias em voga naquele momento 

dentro do meio acadêmico, feitas por alunos, professores e intelectuais (nem todos 

compartilhavam dos modelos teóricos estabelecidos), aparecem como um fator 
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mobilizador dentro do contexto do ensino público gerando uma reflexão sobre o poder e 

a sua relação com o saber. O que ela compreende no centro do debate é que não cabe 

reduzir uma demanda de produção acadêmica e as críticas em relação a essa produção 

com o pensamento de uma “verdade” ou da cientificidade em jogo. É necessário 

sobretudo problematizar as forças vinculadas a tais produções de conhecimento e o 

papel dos seus produtores dentro do sistema. Num texto que consideramos essencial 

para esta reflexão, “Os intelectuais e o poder – Conversa entre Michel Foucault e Gilles 

Deleuze” (1979), encontramos a seguinte definição dada por Michel Foucault em uma 

resposta a Gilles Deleuze:  

 

 

O papel do intelectual não é mais o de se colocar “um pouco na frente 

ou um pouco de lado” para dizer a muda verdade de todos; é antes o 

de lutar contra as formas de poder exatamente onde ele é, ao mesmo 

tempo, o objeto e o instrumento: na ordem do saber, da “verdade”, da 

“consciência”, do “discurso”. (FOUCAULT, 1979, p. 71) 

 

 

 

Este posicionamento de Michel Foucault aproxima-se do que Ana Cristina Cesar 

coloca sobre a crítica que se deve levantar sobre a teoria estudada na universidade 

naquele contexto, ou seja, que a crítica também não pode representar uma “forma de 

impor” (CESAR, 1999, p. 146), mas que, através da consciência do papel de cada um 

(estudantes, professores e críticos), se possa estabelecer a politização das teorias, de 

uma metodologia do professor em sala para discuti-las e apresentá-las, assim como a 

recepção e o questionamento delas pelos estudantes. Em “Os intelectuais e o poder – 

Conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze” (1979), Deleuze diz que “A teoria 

não totaliza; a teoria se multiplica e multiplica. É o poder que por natureza opera 

totalizações...” (FOUCAULT, 1979, p. 71). Ou seja, a teoria requer a prática; “ela é uma 

prática” (FOUCAULT, 1979, p. 71) e, no processo de uma teoria entrar em 

funcionamento, passar a ser utilizada, aplicada e defendida é que entendemos uma 

“forma de poder” que se instaura sutilmente entre os sujeitos, o objeto e o instrumento 

dessa teoria-prática. De fato, uma teoria e uma prática são sistemas rizomáticos, suas 

engrenagens operam todo tipo de linhas, multiplicidades, afetos etc. e correm para o 

encontro com outras produções de subjetividades. 
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Na prática, o que Ana Cristina Cesar defende não é a teoria contra a não-teoria, a 

questão não é apenas opor uma forma de teoria à outra, mas além da discussão política 

envolvida no debate, questionar-se a própria situação institucional, os papéis dos 

sujeitos interagindo nas relações, não mais puramente técnicas e pedagógicas da 

transmissão de conhecimento, e sim a própria produção do saber. Com base nesse 

pressuposto de que “Toda produção e toda transmissão de conhecimento estão 

vinculadas a uma posição ideológica e à posição de produtor dentro da instituição” 

(CESAR, 1999, p. 147) é que Ana Cristina Cesar levanta a questão do caráter de 

sedução e terrorismo, portanto, de controle e domínio sobre os alunos, descritos por ela, 

como uma forma de poder: “Essa sujeição porém não é simplesmente intelectual, mas 

está inscrita no próprio corpo dos alunos e dos professores e se expressa na sua postura 

dentro da sala de aula e diante do próprio trabalho...” (CESAR, 1999, p. 148. Grifos da 

autora). Para ela, toda a questão envolve um conteúdo ideológico e político: desde a 

ocupação física do espaço escolar, a escolha das teorias aplicadas como o “modelo” a 

ser seguido até o modo como elas são transmitidas pelo professor e recebidas pelos 

alunos. Tudo isso diz respeito ao comportamento de sujeição não-somente intelectual, 

mas a sujeição física e emocional dos professores sobre os alunos. Ela própria, no final 

do seu texto, afirma que, por parte dos estudantes, o trabalho implica numa politização 

que rejeite “os traços sadomasoquistas da sua relação [a dos alunos] com o professor, 

com os teóricos ou com a instituição e começar a botar a boca no mundo.” (CESAR, 

1999, p. 148. Grifos da autora). Ou seja, Ana Cristina Cesar estava preocupada em 

colocar a fala dos alunos (e a sua própria fala, afinal ela estava escrevendo sobre o 

assunto na imprensa e desejava ocupar um espaço no debate que ora se fazia), que 

expressassem suas opiniões, que pudessem ocupar um espaço democrático no centro da 

discussão. Para ela, era evidente que o conteúdo político, ancorado nesse aspecto 

sadomasoquista assumido nas relações institucionais, dizia respeito a um jogo de 

sedução e sujeição. Ora, ela sempre mostrou-se interessada em discutir a (sua) prática 

docente, além do seu trabalho com a literatura. Ela que lecionou em escola pública, que 

sentiu na pele os desafios da profissão, que soube “transar relação docente/discente” 

(CESAR, 1999, p. 149), que sofreu várias e muitas “crises profissionais”, com a 

consciência e o medo de quem transita por esses tantos espaços de (encen)ação, que é e 

vai tornando-se o lugar da fala e do discurso do professor. Sua preocupação, então, era 

com uma “forma repressiva que se manifesta veladamente” (CESAR, 1999, p. 147): 

repressão, como vimos, tanto no método como eram repassadas e aplicadas tais teorias 
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como na relação entre professor e aluno, que assumia um caráter de “sedução”: “o aluno 

copia a matéria sem dizer palavra, embasbaca-se com o brilhantismo do professor, 

aplica os seus modelos e injeções ao texto literário”. (CESAR, 1999, p. 147). Era assim 

que avaliava a relação professor-aluno que, também, segundo ela, tinha outra conotação, 

que é o “terrorismo”: o medo da onipotência intelectual do professor. Para Ana Cristina 

Cesar, o contexto da situação adquiria uma dimensão pessoalizada e corporalizada 

dentro da instituição acadêmica, nas relações subjetivas, muito além dos aspectos 

maniqueístas entre teoria e não-teoria.   

Politizar as teorias é uma questão que pode ser analisada a partir de um aspecto 

que Barthes aponta para pensar a crítica literária e a pesquisa acadêmica: “o perigo do 

Método (de uma fixação ao Método)” (BARTHES, 2004, p. 396) que vem da demanda 

de uma responsabilidade crítica e de uma outra, mais sutil, que tem a ver com a prática 

da escrita. Isso porque “Em face do professor, que está do lado da fala, chamemos 

escritor todo operador de linguagem que está do lado da escritura; entre os dois, o 

intelectual: aquele que imprime e publica a sua fala.” (BARTHES, 2004, p. 385), sendo 

assim, para Barthes, o escritor opera no espaço da solidão, onde as linhas de fuga se 

desenham sem as possíveis imposições diretas dos encontros em interação real, como os 

do professor. Mas o que pode um professor? O texto de Ana Cristina Cesar nos faz 

pensar num modo de não trair uma ética, no espaço em que as relações de interesse, 

desejo e poder encontram-se manifestas, o professor já é a própria autoridade que existe 

no ensino e na fala.  

 

 

Mesmo dentro da instituição é possível realizar este trabalho de crítica 

da absolutização e da dominação teórica (qualquer que seja a teoria) e 

das maneiras como a instituição dissimula os mecanismos de sujeição 

em nome da verdade ou do conhecimento científico. Essa crítica não 

implica necessariamente o abandono da instituição, mas uma certa 

autonomia em relação a ela, um não comprometimento com os altos 

escalões e, sobretudo, um olhar não-onipotente em relação à produção 

crítica e à transmissão pedagógica. (CESAR, 1999, p. 147-8. Grifos da 

autora) 

 

 

  

 A produção crítica também constitui parte do trabalho da professora Ana 

Cristina Cesar (não esqueçamos que este artigo é o primeiro que publica na imprensa 

alternativa da época). Nesse ensaio, vemos a posição pessoal da estudante de Letras e da 

professora combativa, sobretudo se pensamos na maneira como esboça suas opiniões e 
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como defende a participação de todos no debate em questão, ou seja, uma visão 

democrática defendida por Ana Cristina Cesar. Ora, se formos mais além, podemos até 

imaginar esse olhar não-onipresente em relação à mulher que escreve e deseja opinar, 

nos círculos predominantemente masculinos (por que não dizer machistas?) em que se 

encontrava com seu corpo frágil e sua peculiar sedução. Por que não mencionar aqui a 

própria sedução da escritora? Afinal, o debate promovido por ela em seu artigo parte de 

um conflito existente em torno de figuras masculinas – os citados Luiz Costa Lima, 

Affonso Romano de Sant’Anna, Cacaso e Carlos Nelson Coutinho, estes dois últimos 

também já haviam publicado artigos sobre o debate em questão. A discussão se dava 

sobretudo num terreno de presenças masculinas. A nosso ver, posicionar-se como uma 

intelectual mulher é um desafio importante para ela. Isso fica evidenciado na sua relação 

com as personalidades literárias femininas também. Suas escritoras mais lidas e 

referenciadas em sua própria obra são, de certo modo, escritoras “engajadas” na questão 

da mulher no meio intelectual. Podemos analisar o posicionamento de Ana Cristina 

Cesar a partir do que diz Hèléne Cixous, a seguir:  

 

 

Il ne s’agit pas non plus de s’approprier leurs instruments, leurs 

concepts, leurs places, ni de se vouloir en leur position de maîtrise. 

Que nous sachions qu’il y a un risque d’identification, cela n’entraîne 

pas que nous succombions. Laissons aux inquiets, à l’angoisse 

masculine et à son rapport obsessionnel au fonctionnement à 

dominer, au savoir “comment ça marche” afin de “faire marcher”. 

(CIXOUS, 2010, pp. 58)
22

 

  

 

De certa forma, vemos Ana Cristina Cesar promovendo uma reflexão sobre a 

própria condição da mulher nos seus debates intelectuais. A própria condição da mulher 

representa um de seus conflitos no processo como escritora: lidar com a exposição da 

persona feminina e ainda querer ocupar um lugar no meio intelectual da época em que 

possa ao mesmo tempo “preservar a especificidade da condição de mulher, 

desenvolvendo uma reflexão, uma prática e sobretudo uma estética que representassem 

um abalo na divisão tradicional de lugares entre os gêneros.” (MORICONI, 1996, p. 

71). Estas palavras de Italo Moriconi definem bem o conflito existencial e o papel Ana 

                                                 
22

 Não quer também dizer que se aproprie de seus instrumentos, de seus conceitos, seus lugares, nem de 

se querer na posição de controle deles. Saibamos que há um risco de identificação, o que não acarreta que 

sucumbamos. Deixemos aos inquietos, à angústia masculina e a sua relação obsessiva do funcionamento a 

dominar, do saber “como isso funciona” a fim de “fazer funcionar”. Tradução de Odara Raquel Kunkler.  
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Cristina Cesar, entre outras mulheres intelectuais da geração, que foram suas 

professoras e amigas, como Maria Cecilia Londres Fonseca, Clara Alvim, Wilma Arêas 

e Heloisa Buarque de Hollanda. Aliás, esta última a grande mentora da geração de Ana 

Cristina Cesar. Como menciona Italo Moriconi, Heloisa Buarque de Hollanda teve um 

papel importante na formação acadêmica da poeta carioca. Em vez de fazer Mestrado 

em Letras na PUC, Ana Cristina Cesar optou por fazê-lo em Comunicação na UFRJ, 

para onde Heloisa Buarque de Buarque havia sido transferida. Com a aproximação e o 

convívio, Ana Cristina Cesar tornou-se uma fiel discípula de Heloisa Buarque de 

Hollanda. Há vários registros, em poemas e cartas, que confirmam a influência e a 

amizade entre ambas, inclusive o tema de sua pesquisa sobre as relações entre cinema e 

literatura brasileira, que resultaram na dissertação Literatura não é documento (1980), 

trabalho inspirado e orientado por Heloisa Buarque de Hollanda (MORICONI, 1996).  

 

 

Passei os últimos tempos, este último mês, em crise “profissional”, 

que é sempre mais profunda do que se pensa. Decidi ontem largar a 

PUC e fazer concurso para a Nacional [...]. Não agüento muito a PUC. 

E na Nacional vou poder transar uma discrição que preciso e desejo, e 

cuja falta me queima, me queima na PUC. [...] Não consigo cagar pro 

lance, como me recomenda Helô [Heloisa Buarque de Hollanda], uma 

das pessoas menos perseguidas que conheço. Aliás a mesma Helô me 

recomendou a Nacional, bagunça que permite independência. A PUC 

exige, seduz, olha, espia, insinua. O fantasma da PUC, que para mim 

também é a própria PUC. (CESAR, 1999, p. 148) 

 

 

Neste fragmento de carta, datada em 29 de junho de 1977, para Maria Cecilia 

Londres Fonseca (sua professora na PUC-Rio, depois amiga e confidente), vemos o 

comentário de mais uma crise profissional – a exposição na sala de aula e a própria 

atuação na universidade nunca foi uma tarefa fácil para Ana Cristina Cesar. Nesta carta, 

ela ainda questiona seu lugar nesses espaços: o trabalho no colégio Souza Leão e a 

vontade de deixar a PUC e fazer pós-graduação noutra universidade, no caso seria 

ingressar no Mestrado em Comunicação na UFRJ. Entre dúvidas e questionamentos, ela 

expõe o que sente no momento e fala como analisa a sua ocupação. Heloisa Buarque de 

Hollanda aparece como a grande incentivadora do projeto de mudança de universidade, 

como vemos. O desejo de mudança tem a ver também com a exposição tão temida que a 

PUC lhe exigia, os fantasmas que a perseguiam e, no fundo, só desejava sentir-se livre. 
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Neste momento encontra um texto que irá lhe causar uma forte impressão nesse 

processo de preparação para a mudança (uma passagem da carta citada acima para 

Maria Cecilia Londres Fonseca): “Você conhece um livro do Barthes (só publicado em 

Portugal, coletânea de artigos soltos), chama-se ‘Professores, intelectuais, escritores’? 

Tres intéressant.” (CESAR, 1999, p. 149. Grifos da autora). Descobrir o texto de 

Roland Barthes, naquele momento de crise, provocou certo impacto em Ana Cristina 

Cesar e um mergulho profundo nos conturbados sentimentos envolvidos no seu trabalho 

como professora, intelectual e escritora – três marcas que se cruzam e se movimentam, 

mas, cada uma guardando seus traços de confronto, conflitos, fraquezas, fragilidades, 

forças e potências. “Leio pouco, penso muito. Interesse que nasce da experiência: 

transar relação docente/discente. Nesse ponto o ensaio do Barthes é exemplar. Would 

you like to read it?” (CESAR, 1999, p. 149. Grifos da autora). Como aprender a lidar 

com as peças desse jogo em que ficam expostas todas as partes do corpo? Na carta à 

amiga Maria Cecilia Londres Fonseca, Ana Cristina Cesar não tece nenhum comentário 

sobre o ensaio de Roland Barthes, que tanto lhe impressionara um ano e meio depois de 

escrever o artigo no Opinião (é possível que tenha lido o ensaio antes de escrever seu 

artigo, pois o texto do pensador francês é de 1971, publicado na Tel Quel, e, na referida 

carta, comenta que o ensaio só tinha sido publicado em Portugal). Decerto, as questões 

abordadas no seu artigo nos levam a aproximar as suas leituras com as reflexões sobre 

esse assunto neste artigo de Roland Barthes. 

Ainda em seu artigo “Os professores contra a parede”, publicado originalmente 

em 1975, ao abordar a repressão e a sedução que envolvem o corpo-sujeito do professor, 

além de um terrorismo, que vão penetrando e tomando espaço na relação 

docente/universidade, docente/discente.  

 

 

A maneira sutil como a repressão penetra o corpo das pessoas exige, 

no nosso caso, um exame da relação docente na universidade. [...] O 

bom professor passa a ser “aquele que ‘tenta’ eroticamente sua turma, 

e que reina sobre ela como um sultão sobre o seu harém”. (CESAR, 

1999, p. 147)  

 

 

Na parte “Dois discursos” em “Escritores, intelectuais, professores” (2004), 

Roland Barthes distingue dois tipos de discurso: o terrorista e o repressivo. Em ambos, é 

possível discernir as peculiaridades da linguagem do poder ou dos micro-poderes que 
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atuam na relação do ensino e da fala. O primeiro discurso não está forçosamente ligado 

à afirmação ou à defesa de uma verdade, de uma crença ou de uma justiça; o terrorismo 

que se exerce nesse tipo de discurso dá-se na forma de simplesmente “querer realizar a 

adequação lúcida da enunciação à violência verdadeira da linguagem” (BARTHES, 

2004, p. 404), ou seja, essa violência verdadeira da linguagem, que está presente na 

própria linguagem, diz respeito a reconhecer que nenhum enunciado pode exprimir uma 

“verdade” absoluta e diante dessa “fraqueza” ou falha do enunciado, o que se dispõe é a 

própria força da palavra (BARTHES, 2004) no discurso. Assim, o discurso terrorista é 

aparentemente o discurso de quem tem a consciência de que a palavra dita, eloquente, 

com ares de seriedade e carregada de saber, constitui um modo de se impor. Todo 

discurso terrorista insinua um desejo de poder. Lembramos que isso pode ser constatado 

quando pensamos nos vários tipos de categorias profissionais em que o controle, a 

vigilância e a coerção podem ser vistas e reconhecidas como exercício de poder. Como 

assinala Gilles Deleuze, “funções policiais cada vez mais precisas: professores, 

psiquiatras, educadores de todos os tipos, etc.” (FOUCAULT, 1979, p. 74) atravessam 

as estruturas sociais disseminando um tipo de discurso terrorista ou repressivo. Este 

segundo tipo de discurso, para Barthes, já “não se liga à violência declarada, mas à Lei. 

A Lei passa, então, para a linguagem como um equilíbrio” (BARTHES, 2004, p. 405), 

que se estabelece entre as sutilezas do que é dito ou não dito, do que é adequado ou 

impróprio etc., onde o poder se coloca (e se desloca) sutilmente entre as situações de 

fala. “Tal discurso repressivo é o discurso da consciência tranqüila, o discurso liberal.” 

(BARTHES, 2004, P. 405). A noção apontada por Ana Cristina Cesar acerca de um 

terrorismo e de uma repressão, sob a forma de um poder corporal ou corporificado, na 

instituição acadêmica, é um traço da violência que a própria linguagem possui e a força 

da palavra (verbal) detém, sem esquecermos de pensar exatamente no que diz Foucault: 

“Onde há poder, ele se exerce. [...] ele sempre se exerce em determinada direção, com 

uns de um lado e outros do outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe quem 

não o possui.” (FOUCAULT, 1979, p. 75). Diante disso, o que se coloca a partir da 

leitura do texto de Ana Cristina Cesar é pensar os modos de como esses dois tipos de 

discurso se apresentam em situação de ensino. Como o poder do professor afeta a sua 

relação com o aluno? E como essa autoridade, implícita (nem tanto) em sua fala, 

repercute na maneira como o aluno apreende a matéria em sala? “[...] quando o 

professor fala ao seu auditório, o Outro está sempre presente para vir furar o seu 

discurso” (BARTHES, 2004, p. 390. Grifo do autor), ou seja, o auditório, o ouvinte, o 
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estudante naturalmente podem deixar o silêncio psicanalítico (a relação é do próprio 

Barthes sobre a posição do professor e do aluno como psicanalisados) e aceitar (por que 

não?), com lucidez e coragem, uma reflexão acerca do nosso lugar com as questões 

críticas e existenciais da carreira futura.  

Para o exercício de uma reflexão nesse sentido, o texto de Ana Cristina Cesar 

pode ser um bom começo. Encontramos uma seção com alguns depoimentos transcritos 

de alunos e ex-alunos do curso de Letras da PUC e da UFRJ que se reuniram a fim de 

discutir o problema que trata a análise de Ana Cristina Cesar. Esse debate dos 

estudantes é importante para pensarmos essa questão e tantas outras que vão surgindo e 

nos fazendo pensar o nosso lugar onde possamos refletir a nossa prática, seja na 

condição de professores ou alunos – um lugar de experiências, encontros e passagens. 

Na passagem abaixo, retirada do ensaio “A vida dos estudantes”, de Walter 

Benjamin, escrito em 1915, podemos entender:  

 

 

Por falta de coragem, a vida dos estudantes distanciou-se de um tal 

conhecimento. Toda forma de vida e seu ritmo emanam, contudo, dos 

mandamentos que determinam a vida dos criadores. Enquanto os 

estudantes se subtraírem a isso, a sua existência os punirá com 

fealdade, e mesmo o indivíduo embotado será atingido, em pleno 

coração, pela desesperança. 

Trata-se ainda da necessidade extrema e ameaçada, a orientação 

rigorosa se faz necessária. Todo aquele que questionar a sua vida com 

a exigência mais elevada encontrará os próprios mandamentos. 

Libertará o vindouro de sua forma desfigurada, reconhecendo-o no 

presente. (BENJAMIN, 2002, p. 47) 

 

 

Os estudantes, em qualquer época, na análise se Benjamin ou de Ana Cristina 

Cesar, trazem em si o desejo da renovação, que se manifesta e se agiganta até as bordas 

da revolução à medida em que vão conhecendo a tradição a que estão expostos ou as 

leis e normas que regem seu cotidiano.  

Mesmo em um espaço crivado por leis, normas e poderes muito particulares 

como é a instituição acadêmica, Ana Cristina Cesar acreditava que é possível realizar 

um trabalho de crítica (da absolutização e da dominação teórica e dos vários métodos 

como a instituição dissimula os mecanismos de sujeição em nome da verdade, do rigor 

ou do conhecimento científico), sem que essa crítica implique necessariamente “o 

abandono da instituição, mas uma certa autonomia em relação a ela” (CESAR, 1999, p. 
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148), sem onipotências, abusos e submissão na realização de uma produção crítica e na 

sua transmissão pedagógica. Ouçamos as palavras de Roland Barthes em “Aprender e 

ensinar” (2004) sobre como se pode evitar essa dominação na atividade intelectual: 

 

 

Há, talvez, dois meios de evitar a dominação (não será esse, hoje, o 

desafio de todo ensino, de toda “função” intelectual?): ou produzir um 

discurso lacunoso, elíptico, derivante e derrapante; ou, inversamente, 

carregar o saber com um excesso de clareza. (BARTHES, 2004, p. 

225-6) 

 

 

Como produzir um discurso lacunoso e derrapante, sem trair a si ou sem cometer 

suicídio? Parece que, nas próprias instituições acadêmicas, em que o saber deveria 

correr livre pelos corredores é onde, de fato, a dominação do saber pelo saber impera e 

escraviza. Ana Cristina Cesar percebeu isso e logo sentiu-se ameaçada pelos fantasmas 

da academia. Também não é uma tarefa simples optar pelo saber com esse excesso de 

clareza, pois a clareza é reconhecer a autoridade presente na fala, principalmente na fala 

professoral. Talvez esta ainda possa ser a melhor estratégia: carregar esse saber e sua 

clareza pelo menos evita, de algum modo, a doença, a tristeza, a morte.  

Podemos observar ainda alguns pontos de contato com essa passagem do 

pensador francês quando lemos os depoimentos dos alunos e ex-alunos dos cursos de 

Letras da PUC e UFRJ (alguns já exercendo o magistério) que seguem após as reflexões 

de Ana Cristina Cesar. Os alunos analisam o questionamento da própria crítica (a crítica 

da/sobre a crítica), como um crítico, um teórico, um “produtor” de teorias vai ser 

professor, como o aluno abarrotado de teoria (da literatura) sai da sala de aula para 

ensinar literatura, como um aluno que está se formando nessas condições sai da 

faculdade para formar pessoas, a formação do aluno, que tem de possuir uma visão 

crítica do papel do professor e de como este se coloca nessa relação, não como aquele 

que seduz e/ou aterroriza o aluno, mas como um instrumento articulador de uma teoria e 

uma prática de ensino na formação daquele. São preocupações, como a falta de leitura e 

interesse por parte dos alunos, a própria visão crítica do professor na sala sobre os 

conteúdos que apresenta, as deficiências do ensino e da educação brasileira, as 

metodologias pedagógicas, a falta de uma aplicabilidade ou a prática dos conhecimentos 

adquiridos na sala sem uma relação com as atividades dos alunos fora dela, o papel da 
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crítica em questionar sua própria função, a supervalorização de determinadas teorias em 

detrimento de outras etc., estes são alguns pontos tratados pelos alunos no debate. No 

entanto, percebe-se que todos giram em torno do fato questionado por Ana Cristina 

Cesar neste artigo, mote para outras críticas do mesmo tom. Destacamos, dentre os 

depoimentos dos estudantes, o de Regina Vitória Quella de Sá, estudante da UFRJ: 

 

 

[...] Acho que a teoria é importante, o problema é como ela está sendo 

dada. Devia ser dada a teoria com a prática, o estímulo à leitura, o 

debate do conteúdo também. O problema não é só da faculdade, é 

muito mais complexo; a faculdade é apenas um reflexo de uma série 

de fatores. Esse tipo de teoria de uma certa maneira ajuda a manter 

esse tipo de sistema que todo mundo tem medo de falar. (CESAR, 

1999, p. 151)  

 

 

Naquele momento, a literatura estava sendo debatida, a crítica da literatura, seu 

papel, sua função, o que se produzia teoricamente nos departamentos de Letras. O que a 

autora de A teus pés levanta no seu artigo e que alguns alunos corroboram no debate é a 

necessidade de atravessar a posição de poder de uma teoria e conseguir jogar com 

outros tipos. Esse era um nível da discussão proposta no seu texto, uma politização, uma 

abertura para outras teorias e um outro modo de utilizá-las, sem apagar o discurso do 

aluno em prol da sombra da fala do professor. Ecoa a voz de Michel Foucault 

interrogando sobre: 

 

 

[...] O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da 

palavra; senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para os 

sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao 

menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso 

com seus poderes e seus saberes? (FOUCAULT, 2009, p. 44-5) 

 

 

Roland Barthes pensa os lugares desses três sujeitos que se movimentam nas 

regiões da fala, do ensino e da escritura. Do mesmo modo, sentimos Ana Cristina Cesar 

percorrendo esses espaços distintos (a docência, a crítica e a literatura), que alinham e 

rasuram uma identidade, uma marca, uma assinatura na expressão e construção da sua 

obra poética e crítica. “No espaço docente, cada qual não deveria estar em seu lugar em 

parte alguma (garanto para mim esse deslocamento constante: se me acontecesse 
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encontrar o meu lugar, já nem sequer fingiria ensinar, renunciaria).” (BARTHES, 2004, 

p. 401-2. Grifos do autor). O que dizer sobre essa fala de Roland Barthes? Infinitos ecos 

ouvimos ao ler esse ensaio do pensador francês, escolhido por Ana Cristina Cesar para 

pensar sua primeira crítica na imprensa alternativa. Inaugura sua estreia destacando um 

acontecimento que a atingia na condição de professora e aluna, fazendo-a pensar, no 

traçado das primeiras linhas, o que Barthes vai nos ensinar em sua Aula (2008):  

 

 

[...] Um escritor – entendo por escritor não o mantenedor de uma 

função ou o servidor de uma arte, mas o sujeito de uma prática – deve 

ter a teimosia do espia que se encontra na encruzilhada de todos os 

discursos, em posição trivial com relação à pureza das doutrinas... 

(BARTHES, 2008, p. 26. Grifo do autor) 

 

 

Entender a literatura, ou simplesmente questionar a (sua) “prática de escrever” 

(o exercício do escritor, sua consciência do trabalho de deslocamento que exerce nesse 

lugar de encruzilhadas e trânsitos de todos os discursos e falas que movem aquele que 

escreve), e aqui a palavra “questionar” adquire o sentido barthesiano de “saber uma 

coisa” e “interpelar” (BARTHES, 2004, p. 397) – a si mesma e o outro que vai receber 

seu texto –, levou Ana Cristina Cesar a entrar nesses três caminhos por vias que a 

conduziram a um incômodo, a um impasse, a um constante mal-estar. Não será daí que 

surge a consciência política e crítica do seu papel como escritora na construção de sua 

obra, lugar onde rasura a própria prática do seu dizer e escrever? Seguimos com as 

imagens que afloram dos livros, dos versos, das palavras e da própria Ana Cristina 

Cesar, querendo nos situar (necessidade de apoio na escrita de um trabalho como este) 

em algum ponto dos movimentos que fazemos pelas regiões do seu texto – este texto 

que nos exige certo preparo para o susto, o salto e o jogo que ela quer provocar em nós, 

leitores. É que ela também nos interpela a questionar o nosso próprio lugar neste 

trabalho, uma passagem da travessia pelo deserto.  
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5. PALAVRAS INACABADAS  

 

 

Fomos motivados desde o início a pensar o nosso trabalho de pesquisa a partir 

do que afirma Barthes: “o trabalho (de pesquisa) deve ser assumido no desejo.” 

(BARTHES, 2004, p. 99). Já na Introdução, anunciamos o interesse de realizar a 

travessia pelo deserto, impulsionados pelo que acreditamos estar presente nesse 

“pedacinho de utopia” (BARTHES, 2004, p. 99), ou seja, o que encontramos pelo 

caminho é sempre a possibilidade de um encontro. Certamente os encontros se deram 

em muitos momentos desse processo e o que traçamos até aqui é um modo de pensar 

“um corpo de crítica” com o texto de Ana Cristina Cesar.  

Deleuze nos diz: “O que conta num caminho, o que conta numa linha, é sempre 

o meio, não o princípio nem o fim. Está-se sempre no meio de um caminho, no meio de 

alguma coisa.” (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 41). Parece simples a ideia de estar 

entre o que se passa. E o que se passa no trabalho de pesquisa e de escrita é sempre da 

ordem de um devir, de um acontecimento cheio de afetos. Não é tão simples quanto 

parece, porque já estamos envolvidos com muitas outras lutas pessoais que nos sugam 

as forças e algumas vezes a alegria. Mas há de se cultivar a alegria, para 

experimentarmos o que acontece no meio disso tudo.  

Escrevemos acerca do que mais nos suscita o texto de Ana Cristina Cesar: o 

questionamento acerca da escolha pela literatura em vez da escolha por qualquer outra 

coisa. Sempre nos pareceu ser essa a questão desafiadora e estimulante em sua obra: a 

interrogação, a dúvida ou, como a própria poeta, declara: “Por afrontamento do desejo/ 

insisto na maldade de escrever” (CESAR, 1999, p. 97). Assim, constitui a sua busca 

intensa e angustiada: através do desejo e da maldade de escrever. Constatamos o 

movimento dessa busca a partir do trabalho que a autora carioca realiza como poeta, 

crítica e professora. Apresentamos as nuanças da busca pelo entendimento da sua 

literatura e do próprio ser escritora para Ana Cristina Cesar pensando a sua produção 

exercida nessas três atividades.  

Sem dúvida, há muito o que ficou por dizer sobre cada um desses papéis 

desempenhados por Ana Cristina Cesar ao longo da sua trajetória intelectual. No 

capítulo “A poesia: encontro e devir”, sentimos que o texto poético da autora de A teus 

pés pode ainda receber mais espaço dentro da nossa análise da literatura marginal, bem 

como o livro rosa merece mais atenção da nossa parte. As questões sobre o escrever 
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propostas neste capítulo estão referidas na sua poesia e na sua crítica e podem ganhar 

um maior aprofundamento. Aliás, deixamos a sugestão de um tema para futura 

pesquisa: investigar o projeto de romance de Ana Cristina Cesar exposto no livro rosa. 

Havia o interesse cada vez mais forte por parte da autora pela prosa de ficção e nesse 

livro rosa podemos encontrar o esboço de um projeto de romance em fase inicial. 

No capítulo sobre “A crítica e a escrita feminina: um devir-mulher” nos 

pautamos a analisar os textos em que Ana Cristina Cesar se debate com a questão da 

literatura feminina. Sabemos que esta questão cada vez mais tomava conta das leituras e 

pesquisas da autora. Parece-nos fundamental uma análise a esse respeito, principalmente 

a partir da sua correspondência pessoal e dos seus próprios poemas. Seria necessária 

uma abordagem mais detalhada sobre esses escritos (cartas e poesias) envolvendo 

questões de gênero e da mulher na literatura. Nossa intenção foi abordar esse aspecto da 

escrita feminina segundo o que a própria Ana Cristina Cesar coloca em seu texto: uma 

preocupação com o interlocutor; a existência de “um falar feminino” (CESAR, 1999, p. 

269) ou ainda a presença de um tipo de sensibilidade feminina que está ligada ao corpo. 

Alguns destes aspectos pudemos verificar no próprio texto poético da autora carioca. 

Metalinguagem e tradução são assuntos que, de certo modo, se complementam dentro 

do processo criativo de Ana Cristina Cesar. Escritos da Inglaterra constitui sua obra 

sobre o tema especial da tradução. Este livro merece uma profunda atenção por parte de 

quem se interessar pelos bastidores do processo da escritora como tradutora. Afinal, é 

importante considerar a dissertação de mestrado que ela esceveu sobre O conto Bliss 

anotado... ou “PAIXÃO E TÉCNICA”: tradução, em língua portuguesa, do conto Bliss, 

de Katherine Mansfield, seguida de 80 anotações, que se encontra no volume de Crítica 

e tradução (1999). Não cabia no escopo da nossa pesquisa uma maior dedicação ao 

assunto da tradução, mas não podíamos passar à margem do tema.  

Por fim, no capítulo “O ensino e a fala: um devir-professora”, analisamos a sua 

atividade como professora exercida concomitantemente às de poeta e de crítica. Para a 

apresentação das questões que envolvem o exercício do magistério de Ana Cristina 

Cesar nos embasamos em seu artigo “Os professores contra a parede”, publicado em 

1975, no qual discute o problema do excesso da teoria estruturalista que tomava de 

conta dos cursos de Letras. Ressaltamos que nos concentramos no período histórico e 

intelectual vivenciado por Ana Cristina Cesar para discutir essas reflexões, datadas nas 

décadas de 1970/80 e que, portanto, merecem uma abordagem contemporânea no 
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sentido de que, com ou sem teoria e crítica, hoje o ensino da literatura é uma questão de 

suma importância dentro do panorama educacional brasileiro.  

A partir dessas explanações apresentadas ao longo dos capítulos supracitados, a 

questão principal da nossa proposta de trabalho com o texto de Ana Cristina Cesar foi 

investigar o que é, afinal, escrever para a autora carioca e como isso se formula na 

produção dos papéis que exerce como poeta, crítica e professora. A nossa pesquisa 

estabeleceu um diálogo com os seus textos poéticos e críticos, nos quais a reflexão 

sobre o escrever também se estabelece com a literatura da sua geração. Além disso, 

discutimos o papel da sua obra dentro da literatura marginal, o que nos possibilita 

também uma avaliação da sua produção no âmbito da literatura brasileira.  

 

 

A escrita conjuga-se sempre com outra coisa, que é o seu próprio 

devir. Não existe agenciamento que funcione com um único fluxo. 

Não se trata de imitação, mas de conjunção. O escritor é 

profundamente penetrado por um devir-não-escritor. (DELEUZE; 

PARNET, 2004, p. 60) 

 

 

Uma das palavras-chave de nosso trabalho é devir. Entendemos que, através do 

conceito de devir, podemos pensar e experimentar a escrita de Ana Cristina Cesar, bem 

como analisar as atividades que exerce dentro do seu percurso intelectual na década de 

1970. A escrita é um modo de devir que faz conexão com outros encontros, outros 

devires possíveis. Ana Cristina Cesar em seu processo de escrita experimenta encontros: 

viagens, tradução, crítica, docência – todos os movimentos empreendidos pela poeta 

fazem parte: 

 

 

Tudo me leva a crer que se trata do Texto Perfeito da minha pró- 

pria vida, da Biografia Ideal, que se produz como texto simulta- 

neamente à vida. Ao ouvir este longo texto, um pouco encantada sem 

dúvida, percebo que o seu segredo é ter encontrado a perfeita har- 

monia entre as palavras que se pensam (a grafia da vida) e a reali- 

dade sem palavras (a própria vida que me vive). Percebo ainda que 

sou eu que sou vivida, sou eu que sou grafada, sou eu também que 

escuto em surdina o velho discurso que me grafa.  

(CESAR, 2008, p. 270) 
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Essa biografia ideal está exposta, aos olhos de todo leitor que se aproxima de um 

autor, pois a matéria de que se faz a escrita não é outra senão a própria vida, como 

afirma Deleuze: “Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de 

fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um processo, ou seja, 

uma passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido.” (DELEUZE, 1997, p. 11). 

Paradoxalmente, a escrita, permanecendo após a morte do autor, nos diz em voz 

alta a vida que está diante de nossos olhos. Essa vida que, em suas tormentas e desejos, 

põe o leitor na confortável posição de observador da vida alheia, assombrado por 

sentimentos que podem ir da admiração à comiseração, pois na permanência da 

escritura, como na morte da autora, o que o leitor encontra é sempre uma possibilidade 

outra de vida... 
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           Figura 9. Fonte: CESAR, 1998, p. 208. 

 

 

Este poema, escrito por Carlos Drummond de Andrade, foi uma homenagem à 

poeta carioca, na ocasião de sua morte. Ana Cristina Cesar suicidou-se no dia 29 de 

outubro de 1983.  
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