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RESUMO 

 

No Brasil, década de 70, diferentes manifestações artísticas sugerem que o sentido da obra 

acontece na interação entre objeto e o corpo do artista e do espectador. Os poetas marginais 

propõem a escrita como experimentação, mais além da significância e da subjetivação. Isso 

significa pensar a escrita como acontecimento: aquilo que introduz na História a diferença. 

Desse modo, propusemos acompanhar, na escrita de Ana Cristina Cesar, a construção de um 

rizoma entre vida e escrita. Abordamos os poemas de Poética (2013), especialmente do livro A 

teus pés (1998). Adotamos, para tanto, a perspectiva das linhas, pois estas se opõem ao sistema 

pontual da memória e da história. A sintaxe particular dessa escrita expressa uma escolha pelo 

movimento, pelo devir, não se fixando num sistema representativo. Contribuem para a análise: 

os conceitos de “rostidade”, “rizoma” e “devir” (DELEUZE; GUATTARI, 2012); a discussão 

crítica de Ana Cristina Cesar a respeito da incomunicabilidade da experiência e da exploração 

da figura do autor pela cultura oficial (CESAR, 1999); o pensamento sobre a relação literatura 

e vida (DELEUZE, 2011), sobre a imagem-movimento do cinema (DELEUZE, 1986), sobre o 

tempo e o acontecimento (DELEUZE apud PELBART, 2004); a noção de “instante do ato” 

(CLARK, 1980). 

 

Palavras-chave: Ana Cristina Cesar. Literatura. Corpo. Escrita. Subjetividade. 

 

  



ABSTRACT 

 

In Brazil, during the seventies, different artistic expressions suggest that the meaning of the 

artwork occurs in the interaction between object and artist and audience’s bodies. Marginal 

poets propose writing as an experiment beyond significance and subjectivation. This means 

thinking writing as an event: that which introduces difference in History. Thus, we propose to 

follow, in Ana Cristina Cesar’s writing, the construction of a rhizome between life and writing. 

We approach the poems of Poética (2013), especially in the book A teus pés (1988). For this 

purpose, we deploy the perspective of lines, since they are opposed to the punctual history-

memory system. The specific syntax of that writing expresses a choice for the movement, for 

becoming, not being  determined in a representational system. The following items contribute 

for the analysis: the concepts of “faceness”, “rhizome” and “becoming” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012); Ana Cristina Cesar’s critical discussion about the incommunicability of 

experience and the exploitation of authorial figure by the official culture (CESAR, 1999); the 

reflection on literature-life relationship (DELEUZE, 2011); movement-image in cinema 

(DELEUZE, 1986), time and event (DELEUZE apud PELBART, 2004); the concept of “instant 

of the act” (CLARK, 1980). 

 

Keywords: Ana Cristina Cesar. Literature. Body. Writing. Subjectivity.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1970, o Brasil estava sob o jugo do regime militar. Sofria as consequências 

do Ato Institucional nº 5 cuja decretação, em 1968, durante o governo de Costa e Silva, levou 

ao fechamento do Congresso Nacional e tornou ainda mais rigorosa a atuação da ditadura. A 

partir de então, até 1978, seriam intensificadas as perseguições aos considerados opositores ao 

governo, ditos “subversivos”. A censura impunha-se como um veto às livres formas de 

expressão; artistas, intelectuais e militantes estavam sob vigília. Diante desse quadro, muitos 

artistas se exilaram. Não obstante, pessoas desapareciam sem explicação. Um dos casos mais 

conhecidos, e revelado somente anos depois como assassinato, foi o desaparecimento de Stuart 

Edgar, filho da estilista Zuzu Angel. Em 1971, nos EUA, Zuzu Angel realizava um desfile-

protesto – em que os bordados se misturavam a andorinhas pretas, sol quadrado, canhões 

atirando e soldados. 

Em contrapartida, essa era a década seguinte aos primeiros avanços mais significativos 

do movimento negro e do movimento feminista. De acordo com Linda Hutcheon, “foi nesses 

anos [de 1960] que ocorreu o registro, na história, de grupos anteriormente ‘silenciosos’”. 

Definidos pela autora como “ex-cêntricos”, esses grupos se inscreveram cada vez mais “no 

discurso teórico e na prática artística, pois os andro- (falo-), hetero-, euro e etnocentrismos 

foram intensamente desafiados” (HUTCHEON, 1999, p. 89). Essa citação deixa compreender 

como as influências históricas, sociais e artísticas dos anos 60 – a geração beat e o Tropicalismo, 

entre elas – interferiram no contexto de produção dos anos seguintes. 

Brasil, década de 70, a tensão nas relações sociais era acompanhada de uma ebulição 

das manifestações artísticas. As ideias do Cinema Novo, que haviam vigorado durante a década 

de 60, inspiravam e eram postas em causa por novos produtores, desde o final dessa década e 

durante a seguinte. Usavam agora o super-oito, câmera e técnica de filmagem, como uma 

alternativa, barata e mais ágil, de produção cinematográfica.  Com poucos recursos, e sem 

pretensões didáticas para com a população, esses produtores se empenhavam numa nova 

proposta estética, o cinema marginal. Os marcos do novo movimento se dão com o lançamento 

de A margem, de Ozualdo Candeias, e O bandido da luz vermelha, de Rogério Sganzerla, no 

final dos anos 60. Apesar da aposta contracultural, algumas das produções seguintes, já na 

década de 70, passarão a integrar estereótipos sobre os conceitos de nacional e popular, 

comungando com uma visão oficial sobre a cultura. Isso se dá também pela participação desses 

diretores nas grandes produções, por uma necessidade de atender às exigências do mercado, e 
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pela institucionalização do cinema brasileiro, marcada pela fundação da Embrafilme 

(HOLLANDA, 1981). 

Em 1971, o poeta Waly Salomão inicia uma coluna, que serve aos primeiros debates 

dos produtores, no suplemento Plug, do Correio da manhã1. Suplementos assim passavam a 

ser amplamente difundidos com o crescimento da imprensa underground que buscava discutir 

esse cenário artístico em preparação. Tratavam-se de jornais, revistas, suplementos e 

almanaques, muitas vezes organizados por poetas ou outros integrantes do movimento da 

contracultura, que debatiam temas considerados subversivos. É considerado um marco dessa 

imprensa alternativa no Brasil o semanário O pasquim, lançado em 1969. A ele seguiram-se 

produções como Flor do mal, Verbo encantado, Rolling Stones e Opinião, entre outros. Entre 

1971-1972, no jornal Última hora, o poeta Torquato Neto manteve a coluna Geléia Geral em 

que mesclava informação e poesia. Em 1974, ele e Waly Salomão, lançam a primeira e única 

edição da revista Navilouca. Dela participam os dois poetas, além de Chacal, Augusto e Haroldo 

de Campos, Caetano Veloso, Décio Pignatari, Hélio Oiticica, Lygia Clark, entre outros. 

Esta última, junto a Lygia Pape e Hélio Oiticica, integrava o chamado Grupo 

Neoconcreto, das artes plásticas. Radicalizando o diálogo com a arte moderna, abandonam a 

concepção de uma arte representativa, construindo, em alguns casos, o que Oiticica denominou 

“antiarte”. A pintura escapa à moldura do quadro, abandona-se a figura, para trabalhar sobre a 

linha, a cor, a superfície. Sem a moldura, suas pinturas estão abertas “para o espaço que neles 

penetra e neles se dá incessante e recente: tempo” (GULLAR, 1980, p. 7). Hélio Oiticica (1986), 

também recusando o quadro como um campo a priori no qual deveria ser desenvolvida a 

pintura, passa, então, a chamar o que faz de “estruturas-cor no espaço-tempo”. Uma de suas 

obras mais conhecidas foi intitulada “Parangolé”, ou “Parangolés”, já que a experiência foi 

repetida diversas vezes. Trata-se de um tipo de estandarte, uma espécie de capa, bandeira ou 

tenda, composta de pano, borracha, tinta, papel, vidro, cola, plástico, etc., a ser tocada e vestida 

pelo espectador, o qual, em muitas performances, dança2. “O próprio ato de ‘vestir a obra’ já 

implica uma transmutação expressivo-corporal do espectador, característica primordial da 

dança, sua primeira condição” (OITICICA, 1986, p. 70). 

Não há sentido predeterminado. Lygia Clark, pensando uma proposição de 1969, “O 

corpo é a casa”, afirma: “apenas na medida em que ela [a proposição] toma sentido para os 

                                                           
1 Disponível em: <http://tropicalia.com.br/ruidos-pulsativos/marginalia/cinema-marginal>. Acesso em: 15 jul. 

2015. 
2 CÍCERO, Antonio. Parangolé. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/antoniocicero/parangole.html>. Acesso 

em: 6 jul. 2016. 
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outros é que ela faz sentido para mim. Tornei-me o outro – que passa a me trazer os significados 

da proposição. É a soma de todas as significações que lhe dá um sentido global” (CLARK, 

1980, p. 36).  Esse sentido dado pelo outro só se efetivava a partir da incorporação do objeto e 

da soma dos gestos, “comunicações táteis”, com os materiais e com os demais participantes. 

Cada gesto significa apenas quando chega ao outro, de modo que a proposição funciona como 

uma invenção coletiva, uma experiência comunitária. Espectador é transformado em 

participante. Em vez de peças, há proposições. Consequentemente, a figura do “artista” perde 

força, sendo substituída pelo propositor de uma experimentação a um público que fará a obra 

acontecer. Essas ideias radicalizam as obras como processos, abalando mesmo a distinção entre 

obra e artista, sujeito e objeto. Seja no “transobjeto”, de Hélio Oiticica, ou nos “objetos 

relacionais”, de Lygia Clark, esse acontecer da obra passa necessariamente pelo corpo do 

espectador-participante. 

Essa tendência marcante a pôr o corpo como centro surge numa época de forte tensão 

política de regimes que usavam da tortura física e psicológica para conservar o pensamento sob 

padrões oficiais. Ocorre num momento de manifestações massivas das minorias, quando o 

corpo aparece como lugar da diferença, e canal de contato imediato do sujeito com o mundo. 

Corresponde a um momento de desintelectualização da arte e contestação de todas as formas 

canônicas, inspirada na ideia de contracultura e comportamento desviante. Este se traduz pela 

assunção de uma certa postura, incluindo-se estilos de vestimenta, atitude, comunicação falada 

e escrita, mas também por práticas não convencionais, como a experimentação com as drogas 

e o amor livre (CESAR, 1999). Esse comportamento desviante ficou conhecido como 

“desbunde”. Para Eduardo Logullo, os jovens dos anos 70 tinham muitos motivos para 

desbundar: esquecer a repressão política não só no Brasil, mas na América Latina, e sonhar com 

uma nova era. Assim, “os cabelos cresciam, as barbas ficavam compridas, as idéias cada vez 

mais radicais, as artes plásticas se misturavam a perfomances ou instalações”3. É um momento 

histórico em que a estética corporal, a maquiagem e a moda configuram uma “estetização 

da vida cotidiana”, conforme pensado por Gilles Lipovetski, o que implicava “uma revitalização 

lúdica da comunicação, da representação, artifício de sedução e liberação de uma identidade 

individual única” (LOPES, 2000). 

É nesse contexto, de um lado eufórico, de outro trágico, que a literatura marginal ganha 

contorno. A definição “literatura marginal” não parece clara desde o início. Heloisa Buarque 

de Hollanda (2013), ressalta que o termo sempre esteve rodeado de ambiguidades, mas permite 

                                                           
3 Disponível em: <http://www.galcosta.com.br/sec_biografia.php?id=11>. Acesso em: 17 jul. 2015. 
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três interpretações. Segundo essa ensaísta, professora e organizadora da antologia 26 Poetas 

Hoje, os poetas dos anos 70 eram “marginais da vida política do país, marginais do mercado 

editorial, e, sobretudo, marginais do cânone literário”4. O que parece ficar de fora é a ideia de 

“marginal” como o fora da lei. No entanto, foi alvo dessa discriminação de marginalidade pelo 

menos um dos poetas da geração, Waly Salomão, encarcerado no Carandiru após ser pego com 

maconha. No presídio, ele escreveu seu primeiro livro de poesia, Me segura qu’eu vou dar um 

troço, de 1972. Com relação ao aspecto social, a marginalidade desses poetas se distingue 

daqueles de 1980 em diante, visto que nesses primeiros anos a maioria deles pertencia à classe 

média, o que mudará nos anos 80 com o surgimento do romance marginal escrito nas periferias. 

Primeiramente, esses escritores estavam à margem dos catálogos das grandes editoras. 

Como alternativa, eles mesmos produziam e publicavam seus livros e por isso foram 

denominados “geração mimeógrafo”, embora alguns dos poetas também produzissem suas 

obras em offset. Muitas dessas produções eram feitas em material de baixa qualidade gráfica e 

em poucas tiragens. A distribuição atingia um público restrito, pois os livros muitas vezes eram 

passados de mão em mão pelo poeta ou distribuídos na entrada de algum estabelecimento, como 

o teatro. Esse afastamento das grandes editoras, entendido como opção marginal, tinha, 

segundo Ana Cristina Cesar, em ensaio sobre o escritor e o mercado, uma dupla face. Para ela, 

o escritor marginal “talvez desejasse o selo da boa editora, a distribuição mais ampla e os 

olhares da instituição” (CESAR, 1999, p. 200). Havia um fechamento do mercado editorial para 

os poetas novos, tendo em vista que seu catálogo se compunha de nomes já em processo de 

canonização, como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e os concretos. 

Por outro lado, nas entrevistas de Retrato de época, os entrevistados diziam defender a liberdade 

de criação, na escolha de estilo e de temas, que estaria restrita se eles se submetessem às 

editoras. No mesmo livro, alguns poetas mostravam seu afastamento da figura ideal do escritor, 

ao afirmarem que vendiam seus livros a fim de conseguir dinheiro para viajar, caso do poeta 

Chacal cujo livro responderia em seu nome (Preço da passagem, 1972)5. 

 Em segundo lugar, está a postura anti-intelectualista, caracterizada por um suposto 

afastamento da biblioteca, uma negação das formas canônicas. Nos textos escritos sobre a 

poesia marginal durante a década ou nos anos posteriores, os críticos assumiram uma postura 

apocalíptica. Defendiam que essa nova poesia era sintoma de um “vazio cultural”, rechaçada 

                                                           
4 HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Poesia marginal. Disponível em: 

<http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/a-poesia-marginal/>. Acesso em: 20 jul. 2015. 
5 Cf. PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. Retrato de época: poesia marginal anos 70. FUNARTE, Rio de Janeiro, 

1981. 
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em em expressões como “geléia geral”, “antropofagia banguela”, “barbárie poética”, citadas no 

artigo de Teresa Cabañas (2004). Em oposição ao “construtivismo concretista” e ao 

“cerebralismo cabralino”, os poetas marginais trabalhavam sobre formas expressivas, iam 

simulando o diálogo, assim como diários, bilhetes ou cartas. 

Sobre a linguagem, Hollanda, no prefácio da antologia 26 poetas hoje, afirma ser 

“informal, à primeira vista fácil, leve e engraçada” (HOLLANDA, 2007), que ajuda a encurtar 

a distância entre poeta e leitor. Já André Monteiro (2007, p. 26) entende que a geração marginal 

“constitui uma literatura [...] cuja linguagem estabelece uma relação direta com a realidade 

corporal-existencial vivida pelo escritor”. Vemos convergir duas etapas do processo de escrita 

nos anos 70: a etapa de elaboração do livro e a de venda. Já que os autores produziam de forma 

autônoma, a interação com o público se dava simultaneamente à venda ou divulgação do livro, 

possibilitando o corpo-a-corpo com o leitor. Assim, as vivências dos escritores influenciavam 

a própria etapa de elaboração/escrita dessa poesia, de modo que o cotidiano não só modificou 

a relação com o público, mas também se tornou tema da produção marginal e fator que 

influenciava essa nova linguagem.  

É uma década que prolifera em retratos de época, quando Polaroid e Kodak disputavam 

o mercado dos retratos instantâneos. Nesse ritmo, a poesia se propunha a ser ela mesma um 

instantâneo, revelando a cara barbuda e/ou descabelada do(a) poeta. A captura do instante, ou 

a poesia feita num instante (mesmo que de modo artificioso) eram marcas dessa nova poesia. 

A partir de mecanismos discursivos que simulavam a espontaneidade da escrita, construía-se 

uma nova estética, alimentada por uma nova sensibilidade. 

 

Anatomia 

pego a palavra no ar 

no pulo paro 

vejo aparo burilo 

no papel reparo 

e sigo compondo o verso. 

(CHACAL, 2007, p. 81) 

 

Nesse poema de Chacal, percebemos a habilidade do poeta em captar o instante pela 

palavra. A rapidez do processo se traduz no poema de extensão curta e versos concisos. Esse é 

um poema que se lê num instante, resgatando o laço com o poema-minuto. Não obstante a 

velocidade que os versos adquirem, o poema ressalta a existência de um processo de elaboração, 
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sobre essa captura do instante. Cabe ao poeta “parar”, “ver”, “aparar” e “burilar” o poema, num 

processo, não limitado a uma pura expressão das vivências em sua forma bruta. Desse modo, 

expressão e construção aparecem como cúmplices de uma mesma composição. A composição, 

dessa vez, centra-se muito mais nos gestos executados pelo poeta, como espécie de dança ou 

drible, sem os quais o poema não existe. Para Teresa Cabañas (2014, p. 26), essa é uma poesia 

“que desajusta, desmonta, desmantela, desagrega elementos culturais e sistemas de percepção 

e sensibilidade tidos como eternos universais de representatividade geral”. 

A incorporação da vida na literatura aparece, então, como um fator comum diante de 

um panorama heterogêneo, como deixa transparecer a antologia 26 Poetas Hoje e o seu posfácio 

(na 6ª edição). Com essa publicação, Hollanda integrava, ao campo das editoras, nomes que já 

produziam de modo independente, reunindo escritos de uma diversidade estilística e ideológica. 

Alguns nomes são citados entre os que se distanciavam da ideia mais geral sobre a literatura 

marginal, como aqueles que mantinham sempre vivo e perceptível o diálogo com o cânone e a 

biblioteca. Entre os nomes que se dispersavam dessa definição, destaca-se o nome de Ana 

Cristina Cesar. 

Nascida em 1952, numa família de intelectuais, participava ativamente do meio literário 

em que se firmou a poesia marginal, assim como dos debates sobre essa nova poesia. Perseguia 

certas questões literárias, entre elas: a ideia de uma “literatura de mulher”, e a tensão entre 

representação e experiência. Assim, levando ao limite essa tensão, sua poesia traçou linhas 

entre: o “sou fiel aos acontecimentos biográficos” e “a literatura como clé”. Opta por estar 

sempre no meio, capturando as intensidades de diferentes formas de expressão. Explora-as, no 

limite, pelo ato de escrever. Assim, Ana Cristina constrói agenciamentos. Para Deleuze, o 

escritor só agencia colocando-se num entre: “É isso agenciar: estar no meio, sobre a linha de 

encontro de um mundo interior e de um mundo exterior” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 44). 

Esse entre não se refere a mais que um devir, em que o escritor se compõe com minorias 

(animal, mulher, molécula) – expõe-se a potências desconhecidas. Desse modo, segundo 

Deleuze, escrever não é impor uma forma ao vivível ou ao vivido, mas de atingir uma zona de 

indiscernibilidade tal que não se possa distinguir as características formais do sujeito 

(DELEUZE, 2011). Dessa forma, as linhas de vida atravessam linhas de escrita, em seu 

processo, inacabadas. 

Cesar, em um dos poemas em que faz alusão à prática da escrita, dá a ver um movimento: 

“linhas cruzando”. Talvez apenas mais um dos recursos de sua poética. Como ela mesmo 

ressalta em uma entrevista, um poema nunca está sozinho, está entremeado com outros textos, 

numa rede sem fim. Não espanta essa concepção de uma escritora que tanto recorreu ao 
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cruzamento de textos que geram outros. Mas como lembrado pela poeta em um dos seus últimos 

poemas, se a palavra poética dá um testemunho, nunca é “este” o testemunho que se quer 

deixar... “É outro. Outro agora”; “importa tanto que abri a lata do lixo: quero outro 

testemunho”6. Um poema não existe para atestar a leitura de outros poemas, como uma prova 

da intelectualidade do poeta diante de sua imensa estante de livros. Essa postura, já criticada 

pela literatura marginal, ganha contornos ainda mais sinuosos na poética de Ana. 

Não promovendo um afastamento real da biblioteca (como pregado pela mesma geração 

de 70), dela se parte para compor relações, correspondências incompletas, e não filiações. 

Segundo a autora, a “iniciação” em poesia pode-se dar a partir de qualquer ponto, assim como 

não está garantida por uma determinada quantidade de leituras. Entre os poetas que devorou e 

dos quais roubou versos, não há obediência a uma ordem histórica; mesmo a história da 

literatura não parece quesito a que sua prática de leitura tenha se sujeitado. O seu interesse pelas 

escritoras, como Sylvia Plath, Ângela Melim, Katherine Mansfield, Adélia Prado, Gertrude 

Stein, Elizabeth Bishop, Ângela Carneiro, tão esquecidas pelo cânone literário, ou o seu trânsito 

entre a literatura de diferentes séculos e países demonstra um percurso um tanto mais autônomo 

de leitura. Ela busca na leitura de outros poetas não a figura canônica consagrada pela cultura, 

ou uma dicção nobre (embora tivesse interesse sobre o ritmo próprio de cada poema, devido à 

sua prática de tradutora e escritora), ou o autor como símbolo de um país que melhor soube 

contar sobre o lugar de onde veio ou onde viveu, ou mesmo um pensamento sobre os valores 

humanos. Neste trecho de um poema, lemos: “lendo Ferlinghetti não penso / em Nova York no 

verão / mas nos cheiros de pessoas que não suspeitam / que tem cheiros” (CESAR, 2013, p. 

373). Sua prática de devoração parece incidir sobre algumas esquinas, como um certo interesse 

pelo corpo. 

Ao tratar da leitura de seus poemas, Cesar nega a existência da entrelinha, defendendo 

que o poema é essa materialidade presente no texto, que não depende do que “o autor quis 

dizer”. Essa defesa se deve ao fato de que, em suas obras, ela explorou o conflito entre os 

gêneros ditos confessionais, como a carta e o diário, e o poema ou a prosa. Afirma que a leitura 

pode-se dar a partir da elasticidade de um significante e não da procura por via íntima escondida 

sob o texto: “Ler é meio puxar fios, e não decifrar” (CESAR, 1999, p. 263). Nesse mesmo 

depoimento, a autora conta ter percebido, durante a escrita, que “no ato de escrever a intimidade 

ia se perder mesmo. A poesia tendia, a poesia queria revelar e o diário não conseguia revelar. 

Aí as duas coisas foram se cruzando” (p. 269). Esse cruzamento se deu por uma preocupação, 

                                                           
6 Do texto de 16 de outubro de 1983. In: CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das letras, 2013. 

p. 309. 
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uma obsessão da autora com a questão do interlocutor. A escrita tem o intuito de mobilizar 

alguém, no plano da paixão, como fica visível no título de seu primeiro livro por editora, A teus 

pés. Em se tratando de literatura, porém, segundo a poeta, seria má-fé dizer que se escreve 

“para...”, pois esse alguém não possui identidade. Ou, como pensado por Silviano Santiago, em 

artigo sobre a poesia de Cesar, trata-se de um leitor “singular e anônimo”. 

Diferente desse estágio de inacabamento em que se cruzam vida e literatura, há o regime 

mais rígido das formas de expressão. Conforme Deleuze e Guattari, as coisas e as pessoas se 

compõem de linhas que se alternam. Em diferentes passagens de Mil platôs: capitalismo e 

esquizofrenia, v. 3 (2012), e percorrendo os diferentes volumes da obra, os autores distinguem 

três tipos de linhas que são imanentes ao campo social: linhas de segmentaridade dura (das 

sobrecodificações, do pensamento dualista, dos aparelhos de Estado); de segmentaridade 

flexível (das sociedades ditas primitivas, das linhagens) e linhas de fuga. Nas linhas 

segmentárias definem-se os territórios, as funções sociais dos indivíduos e de seus corpos. Já 

traçar uma linha de fuga é compor agenciamentos, fazer passar algo entre coisas, pessoas, 

manifestações artísticas, mas em seu devir; fazer passar algo entre corpos, já que um corpo só 

pode ser definido em sua relação com outros corpos (diálogo com Espinosa). Uma linha de fuga 

não opera uma fuga. Faz o mundo fugir, produz desterritorialização. É preciso decidir quais 

linhas traçar e a partir de onde, e que estratos conservar para não ser absorvido. Suely Rolnik, 

em Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo, repensa sobre essas 

linhas distinguindo três tipos: a linha dos territórios, a linha de simulação e a linha dos afetos. 

A linha de simulação se apresenta como um movimento constante do sujeito que, sendo tomado 

num processo de desterritorialização de sua subjetividade, precisa compor novas máscaras, no 

intuito de fazer passar os afetos e construir sentidos. Para ela, “o movimento de simulação é 

feito de intensidade-e-língua, necessariamente e ao mesmo tempo” (ROLNIK, 2006, p. 37). 

Para Deleuze e Guattari, quando essas linhas nos atravessam, compõem “uma vida”. 

Desse modo, propusemos acompanhar na escrita de Ana Cristina Cesar, a partir dos 

poemas presentes em Poética (2013), em especial do livro A teus pés (1998), a constituição de 

uma teia rizomática que entrelaça vida e escrita. Adotamos, para tanto, a perspectiva das linhas 

e dos lineamentos, pois estes se opõem ao sistema pontual da memória e da história 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012). Escolha justificada porque a obra poética e crítica de Ana 

Cristina Cesar coloca uma impossibilidade da própria linguagem em abordar uma vida como 

história expressa pela obra. A autora constrói discursos sob uma “disposição ambígua”, fazendo 

da tensão entre “pessoal” e “literário” um recurso criativo que os torna indiscerníveis. Ocorre 

um descentramento do sujeito e da experiência pelo trabalho produtivo com o pessoal, 
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dissolvido pela multiplicação das máscaras, pela proliferação de vozes e formas outras, pela 

operação da rasura na palavra e no corpo. No trabalho sobre o cotidiano e o transitório, o 

“poético” é colocado em crise e a obra se situa na iminência de seu inacabamento, da ausência 

de determinação e fim. A sintaxe particular dessa obra expressa sua escolha pelo movimento, 

pelo devir, escapando a uma possível estagnação da obra num sistema representativo. A linha 

enviesada pela qual se transcria a subjetividade, dando à intimidade um tratamento oblíquo, é 

a mesma que se lança sobre o papel. Sendo assim, chegamos às nossas questões de pesquisa. 

No capítulo 1, buscamos responder: que tipo de tensões a poesia de Ana Cristina Cesar 

cria a respeito do sujeito ao trabalhar seus mitos pessoais? Que relações é possível estabelecer 

entre a construção do mito pessoal “Ana C.” e a insistência no mito “Fernando Pessoa” em sua 

poesia? Como se construiu o rosto dessa escritora? De que modo a sua poesia faz e desfaz esse 

rosto, permitindo-a ser personagem de si? Recorremos, para tanto, aos conceitos de rostidade, 

linhas segmentárias e linhas de fuga, e devir, desenvolvidos por Deleuze e s (2012); os 

primeiros, do volume 3 de Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia e o último percorrendo toda 

essa obra, em especial o volume 4. Também recorremos à reflexão sobre as ficções do eu e o 

devir-outro, presentes na obra de Fernando Pessoa e apontados pelos críticos Gil (2010) e 

Perrone-Moisés (2001), assim como aos poemas e textos críticos de Ana Cristina Cesar em que 

a subjetividade é desestabilizada ou posta em causa. 

No capítulo 2, perguntamo-nos: de que modo o trabalho de pensamento desenvolvido 

pelos textos críticos e poéticos de Ana Cristina Cesar mobilizam as categorias representativas, 

entre elas o sujeito, o masculino e o feminino? Que estratégias discursivas o texto ensaístico e 

o poético oferecem como alternativas ao modelo representacional? De que modo essas 

estratégias enfraquecem os mecanismos de captura, entre eles o da crítica literária? Que 

procedimentos de leitura e de escrita e que imagens do poema sugerem a sua opção pelo 

movimento, pela variação contínua, como prática de criação? Partimos de um ensaio de Ana 

Cristina Cesar sobre o feminino e o literário e realizamos uma revisão da crítica feminista que 

repensou as categorias de feminino, masculino e sujeito. Também pensamos, a partir de 

Foucault (2013), o funcionamento desses padrões na ordem do discurso e da crítica. No diálogo 

com noções de Deleuze sobre a literatura e o cinema (DELEUZE, 1986; RANCIÈRE, 1999), 

investigamos, na obra de Ana C., uma escrita dos afetos, do movimento e das variações, 

propiciadora de uma experiência descentrada.  

No capítulo 3, buscamos pensar de que modo a escrita de Ana Cristina Cesar responde 

a um desejo de imediato característico de sua geração de poetas e se coloca diante da história 

(maiúscula ou particular). Como e por que afirma um caráter imanente do “presente da 
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criação”? Que aproximações ao instante permitem pensar a escrita (e a arte) como um ato 

corporal?  Desse modo, recorremos aos poemas em que o instante é afirmado como suspensão 

do tempo e da narrativa (do eu), e àqueles em que se expressa um caráter de urgência como 

vivência contraditória desse tempo imanente. Propusemos relações desses poemas com as 

propostas de Lygia Clark a respeito do “instante do ato” (CLARK, 1980), e algumas concepções 

de Deleuze sobre o tempo e o acontecimento lidas por Peter Pál Pelbart (PELBART, 2004). 

Lemos num dos livros de Ana C.: “Não basta produzir contradições; é preciso explicá-

las”. Assumimos o desafio. 
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2 O PARTICULAR ENQUANTO DEVIR: SUBJETIVIDADE E FICÇÃO 

 

Soneto 

Pergunto aqui se sou louca 

Quem quem saberá dizer 

Pergunto mais, se sou sã 

E ainda mais, se sou eu 

Que uso o viés pra amar 

E finjo fingir que finjo 

Adorar o fingimento 

Fingindo que sou fingida 

 

Pergunto aqui meus senhores 

quem é a loura donzela 

que se chama Ana Cristina 

  

E que se diz ser alguém 

É um fenômeno mor 

Ou é um lapso sutil? 

(CESAR, 2013, p. 151) 
 

 

O “eu” aqui é fenômeno, aparecendo somente no tempo e no espaço? Ou estaria mais 

próximo da psicanálise – sujeito do inconsciente, revelando-se a partir de um lapso de 

linguagem? Seria somente um algo que duvida, a consciência que pergunta? Ou mesmo aquele 

de quem se diz (outros dizem) algo? Ou seria, ainda, uma identidade mais ou menos fixa, 

reivindicada por aquela “que se diz ser alguém”, como imagem construída a respeito de si? O 

“eu” é alguém? As reflexões propostas neste capítulo terão como ponto de partida esse poema. 

Ainda que dispersas ao longo do trabalho, muitas vezes tocarão em problemas que esse soneto 

acidentado nos suscitou. 

 

 

2.1 O ROSTO CONSTRUÍDO DE ANA C. 

 

Em Ana C.: As tramas da consagração (2008), Luciana di Leone analisa como a 

Personalidade “Ana C.” foi construída sob o signo do mito. A partir de uma série de escritos 

imediatamente posteriores à sua morte ou produzidos anos mais tarde, a ensaísta mostra como 

a insistência na imagem de uma escritora “linda, jovem e suicida” acabou por guiar as leituras 

que foram produzidas a respeito dela, ou ainda, ajudaram a construir sua própria obra em uma 

série de ressonâncias que reescreveriam esse mito. 

Muitas produções artísticas foram realizadas em razão de sua obra e de seu percurso – 

curto para alguns, não menos intenso por isso. Entre elas, encontram-se peças de teatro, tais 
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como: Um navio no espaço ou Ana Cristina Cesar, de 2010, e Jazz do coração, de 2014. 

Audiovisuais: Ana C. (1986), de Cláudia Maradei, e Bruta aventura em versos (2011), de 

Letícia Simões. Um curta: Poesia é uma ou duas linhas e por trás uma imensa paisagem (1990), 

de João Moreira Sales. E um grande número de poemas. Dentre os primeiros poemas escritos 

logo após a morte de Ana Cristina, estão os de autoria de Armando Freitas Filho, seu amigo e 

curador de sua obra. Foram escritos entre 1983 e 1987 e publicados no livro De cor em 1988. 

Nesse livro, “a temporalidade se instala no momento único: o suicídio de Ana presentifica-se 

em cada repetição da imagem e passa a ser contemporâneo do poema e da leitura” (LEONE, 

2008, p. 66). 

Num dos poemas dessa obra, lê-se: “Você não para de cair/ fugindo/ por entre os dedos 

de todos [...]” (FILHO apud LEONE, 2008, p. 68). A imagem da moça suicida, que escapa aos 

olhares de todos, surpreendendo com a velocidade de um salto, é construída a partir da repetição 

de imagens e de formas nos poemas de Armado. A imagem da queda repete-se 

ininterruptamente, como se Ana Cristina não parasse de morrer. Ela é flagrada em pleno ar e 

congelada numa última imagem fatídica. Esse congelamento, no entanto, acaba por ser 

transferido às interpretações posteriores à sua obra, presentes em ensaios, artigos, dissertações 

e teses. Nessas interpretações, o signo do fugidio e do disperso acaba por criar a imagem da 

poeta genial, que não se deixa apreender por nenhum horizonte teórico. Seria esse um outro 

mito a seu respeito? Em um poema de A teus pés, já fomos advertidos: “Não sou personagem 

do seu livro e nem que você queira não me recorta no horizonte teórico da década passada” 

(CESAR, 2013, p. 82). Logo, uma teoria mais contemporânea seria capaz de fazer esse recorte? 

O problema que se apresenta é quanto a chaves interpretativas, dentro das quais “poetisa da 

dispersão” funcionaria como um jargão infértil da crítica. “Eis o jogo do inapreensível, do 

inclassificável. Para a crítica, Ana vira uma santa pós-estruturalista” (LEONE, 2008, p. 90). 

Para Leone, a crença numa Ana inapreensível, e portanto intocada, leva à exaltação de uma 

“musa inútil”, pois evita o questionamento sobre os mecanismos que contribuem para essa 

impressão de dissolução.  

Em contrapartida, a exacerbação no uso da imagem de Ana Cristina Cesar é apontada 

por Sérgio Alcides (2013) como uma “armadilha”. O professor e crítico chama a atenção para 

a transformação de uma fotografia de Ana Cristina Cesar em “ícone”. A foto foi reproduzida 

pela primeira vez na antologia 26 poetas hoje – em que apareciam os 3x4 dos poetas cujos 

textos compunham o livro – e tornou-se, em seguida, uma das imagens mais utilizadas nas 

produções sobre a obra da escritora na mídia. Alcides começa o texto referindo-se ao então 

recente lançamento da edição da poética (in)completa de Cesar pela Companhia das Letras. 
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Entre outros recursos que deixaram a edição “bonita que é um desperdício”7, a Companhia das 

Letras opta por estampar na capa uma Ana com cara de artista. Como ressaltado por Maria 

Lúcia Barbosa, em Ana Cristina Cesar: um corpo de crítica (2013, p. 70), os óculos escuros 

participam na “pose” de escritora de Ana Cristina Cesar. Essa afirmação é explicada pelo fato 

de que é usando desse artifício que ela aparece na série de fotos tiradas durante o lançamento 

de seu primeiro livro por editora, A teus pés. A série de fotos pode ser encontrada na edição 

lançada pela Editora Ática em 1998. Trata-se, aliás, de uma edição recheada de fotos, muitas 

vezes acompanhadas de trechos de poemas que servem como complemento da situação 

capturada8. Incentivam uma leitura biografista que foi bastante criticada por Cesar em sua 

pesquisa de mestrado em Comunicação, intitulada Literatura não é documento. 

O ponto que Alcides ataca é a probabilidade de “que muitos livros tenham mais 

compradores do que leitores”, como parece ser o caso do livro da escritora, a qual segundo ele, 

tem sido figura fácil dos manuais escolares, das redes sociais “de muita gente boa” e inclusive 

da pele de algumas meninas que tatuam a foto da poeta – mesmo sem que haja uma vivência 

com o texto, segundo o articulista. Essa veia pop de Ana Cristina Cesar, que Sérgio Alcides 

critica, numa atitude um tanto conservadora, parece difícil de evitar. É raro encontrar uma 

revista de literatura que não a tenha homenageado em algum de seus números. Mas não é só 

nas áreas especializadas; aqueles que escreveram sobre Ana Cristina Cesar em trabalhos 

acadêmicos publicaram também em revistas e jornais. Muitos deles jornais de grande circulação 

e voltados para o público não especialista, como O Globo, Folha de São Paulo, O estado de 

São Paulo, Isto é, Jornal da tarde. Portais de assuntos diversos e vários blogs coletivos ou 

pessoais também já publicaram conteúdo sobre a autora. A inclinação pop dessa poesia não é 

invenção ou inovação da nova editora. Está presente em sua obra nas referências constantes a 

filmes de grande bilheteria, a séries americanas, a atrizes e cantoras famosas, à música popular 

brasileira ou ao jazz americano, ao heavy metal, aos folhetins. Além disso, trata-se de obra que 

se situa num momento de diálogo intenso da arte com as produções de massa, já antecipado 

pela pretensão de fazer uma “arte popular”, no manifesto da poesia concreta, de Décio Pignatari. 

E, simultaneamente, durante uma perda de força na distinção entre cultura erudita, popular e de 

massa, o que permitiu ao pesquisador Denilson Lopes pensar “uma estética da comunicação, 

mais centrada na experiência do que na identidade, que se traduz numa poética do cotidiano, 

                                                           
7 Sérgio Alcides citando poema de Ana Cristina Cesar. 
8 Florencia Garramuño faz uma análise dessas fotos, assim como das presentes em Correspondência Incompleta, 

no ensaio “Poesia, vida, história”. In: A experiência opaca: literatura e desencanto. Tradução Paloma Vidal. Rio 

de Janeiro, 2012. 
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mediada pelos meios de comunicação” (LOPES, 2007, p. 22). Não seria limitador pensar que 

essa reprodução somente serve como prova de uma carência de leitores? 

Nos tantos relatos escritos após a sua morte, os que conviveram com a escritora 

relembravam “aquela moça de olhos azuis, educação protestante, angustiada, mas divertida e 

sedutora, que recitava Mallarmé em francês, lia Jack Kerouac e gostava de Roberto Carlos”9. 

Com “aquele sorriso claro e delicado dela sob os olhos sarcásticos e ligeiramente devassos”10, 

“trata-se do que se convencionou chamar de uma mulher moderna”11. “Linda, loura, pescoço 

de Audrey Hepburn mas ‘certo ar de Mia Farrow’”12, “nervosa, irônica, crispada, 

inteligentíssima”13. É notável nesses depoimentos a imagem da moça linda, loura, refinada, de 

olhos azuis – sempre em close-up14. Traços muito característicos seus são evocados como forma 

de individualizar um nome, o da escritora. Revelam uma necessidade de afirmar como era, em 

vida, a Ana Cristina Cesar como pessoa, antes do seu último salto em despedida ao mundo. Na 

tentativa de trazê-la de volta à vida pela rememoração, as imagens evocadas constroem, para 

Cesar, um rosto. 

Um rosto pode ser algo muito particular, fruto de uma constituição genética única. Mas 

não necessariamente o rosto é único, se pensarmos, por exemplo, na existência dos sósias, nas 

novas técnicas da medicina, que já permitiram transplantes faciais, ou ainda na lenda do 

doppelganger15. David Le Breton mostra de que forma a Modernidade operou, sob um método 

dualista, a divisão entre o homem e este que passa a ser seu duplo: o corpo. Nas sociedades 

ocidentais, o corpo passa a ser visto como fator de individuação, elemento que distingue o 

indivíduo no seio da sociedade, e entretanto dissocia-se dele. O rosto é identificado ao sujeito, 

enquanto que o corpo passa a ser visto como uma carcaça. Um limite indesejável, o corpo é 

exposto no século XIII pelos anatomistas e renegado pelo pensamento cartesiano. Já o rosto, 

forma uma “geografia”, que será traçada diferentemente em distintos momentos da História. 

Entre a Idade Média e a Idade Moderna, 

 

                                                           
9 GONÇALVES, Marcos Augusto. O quarto Augusto. In: CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia 

das letras, 2013. p. 478. 
10 MORAES, Reinaldo. Deslumbramentos com a poesia de Ana Cristina. Ibidem. p. 448. 
11 HOLLANDA, Heloísa Buarque. Ibidem. p. 441. 
12 ABREU, Caio Fernando. Por aquelas escadas subiu feito uma diva. Disponível em: 

<http://letrasinversoreverso.blogspot.com.br/2008_10_28_archive.html>. Acesso em: 10 ago. 2015. 
13 ABREU, Caio Fernando. Ibibem. 
14 “Depois do suicídio de Ana, os textos aprofundaram a tessitura afetiva e de deslumbramento, e se concentraram, 

ainda mais, na autora do que na obra: ‘31 anos’, ‘loura’, ‘bonita’, são palavras que se repetem, sob diferentes 

modulações, nos textos da época. O livro, ainda não lido”. (LEONE, 2008, p. 65). 
15 Talvez com inspiração na lenda, a ideia do duplo foi bastante explorada na literatura, como em O retrato de 

Dorian Gray, de Oscar Wilde. 
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a geografia do rosto se transforma. A boca deixa de ser aberta, gourmande, 

lugar do apetite insaciável ou dos gritos da praça pública; ela se torna agora 

tributária de significação psicológica, expressiva à imagem das outras partes 

do rosto. [...] A axiologia corporal se modifica. Os olhos são os órgãos 

beneficiários da influência crescente da “cultura erudita”. Todo o interesse do 

rosto está voltado para eles (LE BRETON, 2011, p. 63). 
 

 

Na passagem para a Modernidade, modificam-se as linhas e os traços que compõem o 

rosto, o que leva-nos a perceber como o rosto entra num determinado regime semiótico16. Tal 

regime estaria imbrincado numa rede de significados culturais determinantes, entre outras 

coisas, para as normas de comportamento social. Surgem regras pautadas na “etiqueta”, por 

exemplo, como formas padrão relativas ao modo de agir em espaço público ou privado, de 

sentar-se à mesa, de vestir-se. Na passagem entre os dois períodos históricos citados, os olhos 

tornam-se os órgãos privilegiados da produção de conhecimento, e todas as informações serão 

para eles direcionadas. Não se estranharia, assim, que simbolicamente a figura do gourmand 

fosse perdendo espaço para aquela do voyeur. Conforme o entendimento do antropólogo 

francês, a boca, assim como as outras partes do rosto, passa a servir a uma “significação 

psicológica”. Com um rosto, comunicamos “estados de espírito”, mostramo-nos simpáticos ou 

antipáticos, ameaçadores ou acolhedores, preocupados, alegres, estressados, nervosos, 

sarcásticos, devassos. O rosto funciona como forma de expressão, cujos signos determinam 

uma fisionomia, mais ou menos durável. Com a ascensão da fotografia e do cinema, a 

preocupação com o rosto tornou-se mais evidente; o enquadramento deve valorizá-lo. Hoje, 

com a proliferação de “perfis” e “selfies” nas redes sociais, houve um hiperdesenvolvimento 

dessa preocupação. A forma como se retratava um rosto, ou como hoje retratamo-nos a nós 

próprios, sofreu alterações de acordo com as mudanças culturais. 

O olhar funciona, então, como ponte para as relações com o outro. Já que nas práticas 

cotidianas promove-se um “apagamento ritualizado do corpo”17, o olhar, funcionando na 

distância18, ajuda a garantir a não intromissão daquele nas relações interpessoais. O contato 

social se dá entre rostos, isto é, entre indivíduos que assumem uma função segmentária (um 

                                                           
16 O regime semiótico é conceito importante para a filosofia de Deleuze e Guattari. Nesse ponto referimo-nos a 

essa noção para tentarmos uma aproximação ao funcionamento do rosto como “ícone próprio ao regime 

significante”. Essa noção é mais detalhada no platô intitulado “Ano zero – rostidade”, presente no volume 3 de 

Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. 
17 “[...] por meio da convivência assim estabelecida com o corpo espelhando outrem, a familiaridade do sujeito 

com a simbolização de seus próprios usos corporais ao longo de sua vida cotidiana, parece que o corpo apaga-se, 

que ele desaparece do campo da consciência, diluído no quase automatismo dos ritos diários”. (LE BRETON, 

2011, p. 192). 
18 “As sociedades ocidentais escolheram a distância e, portanto, elas privilegiaram o olhar (infra), relegando à 

indigência, ao mesmo tempo, o olfato, o tato, a audição, e até mesmo o paladar”. (LE BRETON, 2011, p 194). 
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papel social dentro de uma família ou de uma empresa, por exemplo) e nela acreditam, ou agem 

como se nela acreditassem. Deleuze assim o ilustra: “Vejam como alguém anda na rua, se ele 

não está tomado demais em sua segmentaridade dura, que pequenas invenções ele põe nisso” 

(DELEUZE; PARNET, 1995, p. 149). 

Ana Cristina Cesar também assumiu determinadas funções no seu meio, a sua atuação 

no circuito cultural é outro modo como ela aparece. Nascida no Rio de Janeiro em 2 de junho 

de 1952, viveu boa parte da vida na cidade, entre os bairros nobres da região Sul. Licenciou-se 

em Letras pela PUC do Rio de Janeiro, em 1971, concluiu um mestrado em Comunicação Social 

na UFRJ, em 1978, e outro em Teoria e Prática de Tradução Literária pela Universidade de 

Essex, Inglaterra, em 1981. O primeiro mestrado foi concluído com a dissertação Literatura 

não é documento (pesquisa sobre os conceitos ou representações do literário nos documentários 

brasileiros sobre autores de literatura nacionais); o segundo, com O Conto ‘Bliss’ Anotado 

(intensa reflexão sobre o exercício de traduzir a partir da tradução do texto de Katherine 

Mansfield para o português). Seu envolvimento com a literatura ultrapassou a esfera acadêmica, 

perpassando a sua poesia, seus ensaios, resenhas, artigos, traduções e correspondências 

pessoais, de modo que vida e literatura se achavam em devir. Após o seu suicídio em 1983, os 

textos sob sua autoria se multiplicariam com as edições póstumas. Cesar lançou três livros de 

forma independente: Cenas de abril (1979), Correspondência completa (1979) e Luvas de 

pelica (1981); e um por editora, A teus pés (1982) que reunia os três livros anteriores e um novo 

grupo de poemas. 

Esses são dados objetivos, um pequeno esboço de seu percurso intelectual. Porém, 

mesmo assumindo essas funções, assumiu uma multiplicidade. Mesmo diante das funções 

sociais que se exerce, os percursos que se traçam a partir delas tornam esses papéis flexíveis. 

Não só escreveu poesia, mas também prosa, foi tradutora de Emily Dickinson, Charles 

Baudelaire, Marianne Moore, Sylvia Plath, entre outros. Em seus ensaios, abordou a obra de 

diferentes autores de diferentes épocas, numa rede imensa de nomes, de Edgar Allan Poe, 

Álvares de Azevedo, Walt Whitman aos poetas de sua geração, como Ângela Melim. Produziu 

para revistas e suplementos literários. No prefácio de Luvas de Pelica, é apresentada por Heloísa 

Buarque de Hollanda como jornalista, mas foi também professora de português e inglês. 

Num texto sobre a escrita feminina, intitulado “Literatura e mulher: essa palavra de 

luxo”19, Ana Cristina Cesar analisa a poesia de Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa, em que 

identifica um modelo de feminino compatível com o mito, coberto de brumas, áureas, que 

                                                           
19 In: CESAR, Ana Cristina. Crítica e Tradução. São Paulo: Editora Ática, 1999. p. 223-232. 
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resvala, volátil, inatingível. O texto é dividido em 11 fragmentos mais uma “errata” e composto 

a partir de trechos de diferentes autores. Entres eles, está “a brasilianista Sylvia Riverrun, da 

universidade do Texas” (CESAR, 1999, p. 231), que seria autora tanto do trecho VII quanto da 

errata. Em outro texto, sobre a escrita feminina de Ângela Melim, intitulado “Riocorrente, 

depois de Eva e Adão”, Ana Cristina expõe dados mais precisos a respeito dessa “brasilianista” 

e refere-se às suas discussões conjuntas a respeito do tema “literatura e mulher”. Não há 

nenhuma prova da existência de Sylvia para além desses dois textos. Era um personagem, cujo 

sobrenome Ana fui buscar na obra Finnegans Wake, de James Joyce. 

O caso da personagem Sylvia Riverrun aponta para uma certa inclinação da escritora 

em jogar com os limites da verdade, nesse caso, na crítica. O próprio nome se compõe por um 

nome de pessoa, que “realmente” pode ter existido (como a escritora Sylvia Plath) e uma 

expressão ficcional autoral. Aparece como um exemplo mais explícito de uma inclinação de 

sua crítica e de sua poesia a falar a partir de outros nomes, daí o caso das diferentes assinaturas 

que utilizou nas suas obras e cartas, de fazer falar outras vozes, de descentrar-se no caráter 

difuso-concentrado de seu poema. Nesses ensaios, Sylvia funciona como um alter-ego cuja fala 

é autorizada pela posição institucional que ocupava; em outros termos, pelo seu currículo – 

modo de também pôr em questão este lugar. De outro lado, a descrição da pesquisadora-

personagem também é montada pela atribuição, a ela, de uma série de leituras de feministas e 

escritoras que a própria Ana Cristina Cesar realizou. Nesse aspecto, deixa-se ver que a 

simulação dessa voz autorizada se executa num entrecruzamento de imaginação e vivência, 

cujas linhas não podem ser de todo distinguidas. Esse personagem só foi verossímil a partir de 

um investimento da ensaísta/ficcionista em compor um perfil para sua personagem, empenho 

visível no primeiro texto citado e mais ainda no segundo. 

Como já dito, o rosto entra num regime semiótico. Para Deleuze e Guattari, é o ícone 

próprio ao regime significante e compõe-se da sequência muro branco-buraco negro (os buracos 

negros surgindo no muro branco formam um rosto; muro branco da significância, buraco negro 

da subjetivação). São agenciamentos de poder que impõem a significância e a subjetivação 

como sua forma de expressão determinada, seja o poder maternal que contorna o rosto do bebê, 

seja o poder passional que passa pelo rosto do amado. Correndo o risco de sermos reducionistas, 

é possível dizer que, num mesmo conceito, esses filósofos atacam o sujeito da psicanálise com 

sua história de vida pessoal explicada pelos seus traumas, e o sujeito da linguística, sujeito do 

enunciado que emitiria um discurso unívoco, sem falhas comunicativas. 
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Determinadas formações sociais, como a nossa sociedade ocidentalizada, por exemplo, 

precisam de rosto20. Os rostos são produzidos por máquinas abstratas que absorvem os rostos 

conformes e rejeitam os não-conformes, e operam por dicotomias. Nesse mecanismo 

dicotômico, é-se mulher ou homem, empregado ou patrão, aluno ou professor. Um possível 

terceiro elemento, como “travesti” só é entendido como provindo de um par binário: “os 

fenômenos de tripartição decorrem de um transporte do dual” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, 

p. 94).  As máquinas abstratas podem absorver também os rostos não conformes, mas esses 

entrarão como escolhas últimas, posto que entendidos como desvio do padrão homem branco 

heterossexual europeu adulto. Mesmo que o rosto seja uma ideia muito particular em sua 

natureza, ele assume uma função mais geral, que é essa de biunivocização, de binarização. A 

significância e a subjetivação “têm em comum exatamente o fato de esmagar qualquer 

plurivocidade, de erigir a linguagem em forma de expressão exclusiva, de proceder por 

biunivocização significante e por binarização subjetiva” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 

53). Esse esmagamento das plurivocidades é empreendido como modo de proteger as formas 

de subjetivação e significância contra qualquer “intrusão”. 

 

Trata-se de uma abolição organizada do corpo e das coordenadas corporais 

pelas quais passavam as semióticas polívocas ou multidimensionais. Os 

corpos serão disciplinados, a corporeidade será desfeita, promover-se-á a caça 

aos devires-animais, levar-se-á a desterritorialização a um novo limiar, já que 

se saltará dos estratos orgânicos aos estratos de significância e de subjetivação 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 54). 
 

 

Os agenciamentos de poder querem disciplinar os corpos, retirar-lhes a potência de 

variação. Almejam o cerceamento do discurso, ao tentar garantir uma única forma de expressão. 

O estreitamento do regime semiótico passa pela binarização das escolhas, pela delimitação de 

territórios. Sua fala deverá condizer com sua trajetória, sua posição deverá estar bem 

demarcada, suas formas de expressão deverão ser claras, não deverá se contradizer. Quanta 

rigidez há em enunciados como: “Você não me conhece!”, “Sabe com quem está falando?”, 

“Quem você pensa que é?”. 

É esse rosto do regime significante, progressivamente construído antes e depois de sua 

morte, que será posto em questão na poesia de Cesar. A partir daí, ela traçará sua posição diante 

de uma pretensa imagem de escritora, antecipando-se à construção do mito, que se tornaria 

ainda mais sólido com a leitura póstuma de suas obras. Diversas vezes a leitura de sua obra 

                                                           
20 Essa sociedade necessita de rosto, porque tem no corpo um fator de individuação. Nas sociedades ditas 

primitivas, o rosto não é necessário, porque o corpo é entendido como coletivo, e integrado aos reinos animal e 

vegetal. 



26 
 

cairá numa semiótica dura que tentará atribuir um sentido unívoco a seus escritos a partir de 

sua trajetória de vida, incluindo-se tanto as suas relações pessoais, sua educação, sua atuação 

no circuito cultural, seus possíveis embates psicológicos, sua orientação sexual, sua biblioteca, 

e, principalmente, o seu suicídio. Em entrevista a Carlos Messeder Pereira, Ana Cristina 

demonstra como a sua imagem de menina prodígio, destinada a escrever, construiu-se num 

círculo complexo de imagens, formado pelo imaginário sobre sua família, de sua família sobre 

Ana e que ela própria construiu através de suas produções no círculo familiar e escolar. O rosto 

que se tenta desfazer, então, é o rosto da menina prodígio, da filha que recitava poemas para a 

mãe mesmo antes de começar a escrever, o rosto da aluna nota 10: 

 

Eu era assim tipo… Eu fui uma ‘menina prodígio’. Esse gênero, assim, aos 

seis anos de idade faz um poema e papai e mamãe acham ótimo… Na escola, 

as professoras achavam um sucesso. Então literatura assim pra mim 

começou… Mamãe era professora de literatura, aqui em casa era sempre local 

de encontro de intelectuais, papai transava Civilização Brasileira, não sei o 

quê. Então tem esse lance assim de família de intelectual que você… 

Estimulava e publicava nas revistinhas assim de igreja, ou alguém conhecia 

alguém na Tribuna da Imprensa… Botava no mural da escola… Aí, quando 

eu cresci, essa coisa me incomodou muito... 
 

 

E continua: 

 

Você fala: poeta Ana Cristina, eu acho ridículo. Inclusive eu sou muito menos 

poeta do que todas as outras coisas. Sou professora de português... escrevo pra 

jornal... gosto de escrever artigo... Faço mil outras coisas e não me identifico 

como escritora. Tanto que não consegui publicar um livro (PEREIRA, p. 190-

191) 
 

 

Valendo-se de autoironia, Ana põe em questão a sua imagem de futura grande escritora, 

construída no seio da família e nos círculos intelectuais dos quais participou. Essa atitude busca 

apagar o rosto da promessa literária, enxergado nela, por exemplo, por Manuel Bandeira e 

Carlos Drummond de Andrade. O seu investimento discursivo se dá, então, contra uma função 

segmentária tanto mais atrelada a um papel social do que relacionada com um outro espaço 

literário, mais indeterminado: uma zona aberta na qual se escreve, e não apenas figura-se como 

um autor. O tom irônico tem potencial corrosivo contra uma imagem devida a uma série de 

aspectos que anteciparam-se à leitura de sua produção, como a sua posição social numa família 

de intelectuais envolvidos com produções culturais importantes para a época. Seu tom irônico 

é um aspecto marcante também em sua obra. Resgatando um recurso do Modernismo, a ironia 

desmonta “o lirismo funcionário público”, “comedido” e “bem comportado”, aludido no célebre 
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poema “Poética”, de Manuel Bandeira. Trata-se de negar qualquer imagem determinada e fixa. 

De desfazer o rosto da menina prodígio marcada para escrever, de assumir diferentes papéis, 

sem nunca os entender como suficientes. 

Sobre essa entrevista, não se pode esquecer as circunstâncias em que foi concedida; 

tratava-se de material que comporia um livro sobre a poesia marginal dos anos 70, um dos 

estudos pioneiros sobre a geração. Se a postura de Cesar buscava desconstruir uma imagem 

elaborada no seio da família, não deixava por isso de funcionar como “pose”, tal como percebeu 

Flora Sussekind. Era aquela pose do escritor que não aceita passivamente uma herança cultural 

dada, que escreve como que por fruto do acaso, que assume (ou simula... Ou as duas coisas) um 

afastamento da biblioteca, e principalmente das grandes editoras, e desconfia da imagem 

tradicional do escritor, do autor como patrimônio cultural. No momento em que essa poesia dos 

anos 70 se constituía, já havia características que identificavam a “atitude marginal”. Ser poeta 

marginal consistia também em obedecer a um determinado registro, a entrar na fala do grupo. 

O coloquialismo de Ana Cesar, presente na entrevista, também é explorado em seus poemas. 

Assim, ela estava em consonância com a imagem que a geração marginal construía para si, 

tendo no desbunde21 uma opção comum. A percepção do surgimento dessa nova cara da poesia 

aparece nos poemas “Poeminha-minuto (para ir de encontro às leis do grupo)” e “A lei do 

grupo”. Neles, o ponto comum parece ser a crítica sutil ao uso difundido do poema-minuto, 

poema bobagem (resgatado do Modernismo denominou-se segunda fase da poesia marginal, do 

poema curto), por essa geração de 70 que se formava em grande parte por pessoas com os quais 

a autora conviveu e construiu amizades. 

 

Poeminha-minuto (para ir de encontro às leis do grupo) 
Eu te chamei de sacana porque tenho ciúmes 

Dos catorze versos que você fez 

Neste fim de semana 

 

A lei do grupo 
“Todos os meus amigos 

estão fazendo poemas-bobagens ou poemas-minuto” 

(CESAR, 2013, p. 133) 
 

 

Nos dois poemas, que aparecem seguidos na mesma página, há uma oscilação entre o 

estar (por) dentro da nova onda marginal – já que todos estavam fazendo – e o estar (por) fora. 

                                                           
21 Como pontua ainda Pereira (1981, p. 190), o desbunde “se traduzia na valorização de estilos de vida e de formas 

de experiência intelectual que implicavam num questionamento das ‘formas sérias’ (excessivamente ‘racionais’ e 

‘burocráticas’) tanto de vida quanto de pensamento”. 
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“Estar por dentro” consistia em se apropriar dessa nova dicção (visível nos dois poemas e 

principalmente no primeiro), dessa nova postura, desse novo estilo (de escrita ou mesmo de 

vestimenta ou de penteado), enfim, de sair-se bem no desempenho de uma série de trejeitos que 

constituíam esse novo regime de significação que afetou não só a poesia como outras artes, 

levando mesmo a uma “estetização da vida cotidiana” (LIPOVETSKY apud LOPES, 2007, p. 

23 ). “Estar por fora” está sugerido na frustração de não corresponder à nova demanda do 

mercado, que exigia uma mudança de velocidade, capaz de produzir em série (quatorze versos 

num fim de semana22) poemas instantâneos; ou os ciúmes por não saber qual a inspiração de 

tantos versos, o que deixa ver uma mudança não tão significativa nas relações amorosas. Por 

sua vez, “estar dentro” do movimento significava ser, como “eles”, uma escritora marginal, ter 

sido lançada em uma antologia de poesia marginal, flertar com os mesmos temas e estilos 

(mesmo que também com muitos outros23), usando, para tanto a própria forma do poema-

minuto. E “estar fora” permitiu que a escritora lançasse a crítica a essa nova lei de produção, a 

partir de um certo distanciamento crítico, ou mesmo por meio das diferentes posturas assumidas 

em sua prática, como o diálogo sempre vivo com os autores do cânone, da biblioteca, enquanto 

outros poetas de seu tempo pregavam um afastamento desta. 

Obviamente, essa diferença provém de interpretação nossa, não existindo de pronto já 

no poema. No caso do último texto, lança-se uma crítica à difusão exagerada do poema-minuto 

(“todos os meus amigos estão fazendo”). Acontece que esse poema é ele próprio um poema-

minuto, composto de apenas dois versos mais um título. Não há verdadeira face para esse 

sujeito. 1) É a partir do rosto da escritora marginal que se põe em questão o rosto da escritora 

prodígio. 2) Mas essa mesma escritora marginal põe em causa a poética que sua geração 

constituía; 3) Essa atitude constrói um novo rosto, a da poetisa genial à frente de seu tempo, 

capaz de detectar e questionar as constantes dessa poética que se firmava. 4) O próprio 

questionamento se dá, porém, assumindo-se uma postura propriamente marginal, explorando 

os mecanismos discursivos dessa geração. Talvez a partir desses pontos já não se trate de rosto, 

no sentido daquela constituição segmentária do sujeito. Mesmo que essa constituição seja 

necessária ao movimento de simulação, conceito por Suely Rolnik (2003) como a segunda linha 

da constituição dos sujeitos (outro nome para linha de fuga), não aparece, no entanto, isolado. 

Esses dribles de Cesar levam-nos, inevitavelmente, do rosto à máscara. Ana Cristina assume 

                                                           
22 A palavra “versos”, nesse caso, é explorada em sua ambiguidade, podendo-se referir tanto a “poemas” quanto 

aos versos que compõem um soneto (catorze versos: dois quartetos e dois tercetos). 
23 Tinha um interesse particular pelo estilo e pelo ritmo empregado nos versos de Emily Dickinson e Marianne 

Moore, das quais foi tradutora. 
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uma máscara já então significada de poses, trejeitos, gírias, que emerge sobre esse provável 

rosto, em si já composto a partir de uma série de ficções de seus leitores, amigos e parentes. 

Esse trânsito entre dentro e fora, percorrendo boa parte de seus poemas, acaba por 

costurar o verso na parte visível do tecido, ou deixa ver, como numa conhecida obra de Lygia 

Clark, que “O dentro é o fora”. Demonstra, ao mesmo tempo, como a determinação de escolas 

e de limites formais pouco toca essa obra que encontrou sua singularidade nas linhas que fez 

cruzarem. Chama atenção para o caráter de devir dessa poesia que traçou uma linha de fuga de 

dentro do modo maior da literatura nos anos 70. Como percebido por Annita Costa Malufe, essa 

linha de fuga de Ana Cristina Cesar em parte se deve à elaboração de uma estética “muito 

construída”, conforme a própria escritora, em entrevista que distingue dois estilos de escrita nos 

seus livros. Esse estilo, entendido por Cesar como sendo de uma literatura “mais torturada” 

(PEREIRA, 1981), opõe-se à tendência expressiva da literatura de então. 

Curiosamente, foi essa a mesma geração de escritores em cujos escritos leu-se, como 

Flora Sussekind (1985), uma “literatura do eu”, emergindo nos poemas como uma crença na 

subjetividade, pautada numa estética puramente expressiva. Essa visão já é criticada em estudos 

que apontam o esforço coletivo dos poetas em construir uma estética nova, que inclusive simula 

o aspecto de improviso, de modo que a hipótese de um “desleixo”, durante a elaboração desses 

textos, perde força24. Um tanto à margem do próprio movimento, ou dos conceitos que se 

criaram sobre ele, ou mesmo levando ao extremo esses conceitos a partir de uma série de 

procedimentos, como a exploração da fala das ruas e dos gêneros da intimidade numa escrita 

mais experimental25, Cesar submerge no aparato imagético mais individual para colocá-lo em 

dúvida. Assim, ao perguntar-se “quem é a loura donzela / que se chama Ana Cristina // e que 

se diz ser alguém”, a autora trabalha-se enquanto mito pessoal, colocando-o, pela linguagem, 

em desequilíbrio. Trata-se de inserir uma desconfiança onde quer que se insinuasse uma crença 

no eu ou onde ocorresse uma naturalização dessa mesma entidade. 

  

A literatura mexe com essa contradição: desconfia da sinceridade da pena e 

do cristalino das superfícies; entra a fingir para poder dizer; nega a crença na 

palavra como espelho sincero – mesmo que a afirme explicitamente. Finge o 

que deveras sente, já se disse. O Romantismo, por sua vez, põe bem em cena 

essa discussão: quem é esse eu lírico que se derrama em versos? Será sincero? 

Reflete o autor? Mascara? (CESAR, 1999, p. 202). 
 

 

                                                           
24 Um exemplo é o ensaio de André Monteiro, já citado, e o posfácio da antologia 26 poetas hoje. 
25 Cf. MALUFE, Annita Costa. Poéticas da imanência: Ana Cristina Cesar e Marcos Siscar. Rio de Janeiro/ São 

Paulo: 7Letras/ FAPESP, 2011; MALUFE, Annita Costa. Intimidade sem sujeito. Matraga, Rio de Janeiro, v.16, 

n.25, jul./dez. 2009. 
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Resgatando uma lição primeira de Fernando Pessoa (nem por isso já resolvida) e 

discutindo a questão do eu lírico nos poemas e cartas de Álvares de Azevedo, Ana Cristina 

Cesar ensaísta enxerga o fingimento como próprio à palavra literária. Na escrita, finge-se uma 

dor que é, no entanto, uma dor sentida. Nesse texto, mostra como a relação vida e obra de um 

escritor não é uma relação tranquila. O jovem poeta assume em seus escritos a faceta do boêmio 

e conhecedor do mundo feminino. As cartas revelariam, então, a face verdadeira, um rapaz 

inseguro com relação às mulheres, muito introvertido, etc. A ensaísta mostra que mesmo a 

correspondência pessoal do poeta não é capaz de revelar a sua verdadeira história de vida, ou 

mesmo de tocar a transfiguração das supostas frustrações pessoais do poeta, ao serem 

trabalhadas pela escrita. Ficção? 

O rosto aparece numa superfície, traça-se sobre ela. Os indivíduos se apropriam de 

rostos cujo esboço já existe, no momento em que assumem determinadas funções ou papéis 

sociais. Ana Cristina Cesar parte de uma linha mais segmentária, de uma função social (a função 

autor), de um corpo material (de mulher escritora do século XX), de uma circunstância 

histórica, de uma corrente literária (mesmo que a literatura marginal tenha sua 

heterogeneidade).  Mas toda essa estratificação é posta em causa no momento em que, pelo 

fingimento, coloca-se o eu do poema em dúvida. Fazer tensão nas representações é um modo 

de fazer o mundo fugir (DELEUZE; GUATTARI, 2012). Ao mesmo tempo, e paradoxalmente, 

o próprio movimento (linha de fuga) que permite colocar esse sistema em causa, de algum modo 

localiza esse discurso dando-lhe novamente uma estratificação. Partimos de determinadas 

representações para ler os poemas de Cesar, que constituem justamente as circunstâncias que 

lhe permitiram realizar a sua produção. Ana explora as possibilidades discursivas de seu tempo, 

leva ao extremo certos procedimentos de escrita, a partir da leitura da literatura de sua geração, 

do modernismo brasileiro e inglês, do concretismo, da geração beat e seus antecessores, para 

citar alguns. É a partir de certa estratificação que se fala para colocá-la em causa, e é também o 

que se abala quando se traçam as linhas de fuga. Escrever é meio para traçar essas linhas de 

fuga, mas requer também encontrar o meio, devir: 

 

De certa maneira, é preciso começar pelo fim: todos os devires já são 

moleculares. É que devir não é imitar algo ou alguém, identificar-se com ele. 

Tampouco é proporcionar relações formais. Nenhuma dessas duas figuras de 

analogia convém ao devir, nem a imitação de um sujeito, nem a 

proporcionalidade de uma forma. Devir é, a partir das formas que se têm, do 

sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das funções que se preenche, 

extrair partículas, entre as quais instauramos relações de movimento e 

repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em 

vias de devir. [...] Esse princípio de proximidade ou de aproximação é 
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inteiramente particular, e não reintroduz analogia alguma (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012, p. 37). 
 

 

A máquina abstrata exige identidades, mas há uma heterogeneidade que continua a se 

produzir, sendo ora rejeitada, ora absorvida pela máquina. O particular, no sentido em que o 

pensam Deleuze e Guattari, é o que no devir se compõe. Para devir, extrai-se partículas do 

sujeito que somos, moléculas. O devir não pode se dar entre entidades molares, o homem, a 

mulher, o sujeito, mas a partir da dissolução desse sujeito ou dessa mulher num processo de 

minoração – devir molecular. Na escrita, não se trata mais de identidade, mas de produção de 

subjetividade por meio do devir alcançado pela linguagem. Se o regime semiótico da máquina 

abstrata de rostidade exige uma forma de expressão biunívoca, Ana Cristina Cesar constrói 

discursos sob uma “disposição ambígua”, os quais não se limitam a uma posição determinada, 

antes fazem da tensão entre o “pessoal” e “literário” um recurso criativo. Desse modo, sua 

poesia constrói uma estética do particular, encontrando sua intensidade na ambiguidade dessa 

palavra, entre a potência do devir e o discurso íntimo. Assim, a escrita, em vez de exprimir o 

indivíduo, abre vias para uma singularidade, uma vida. Na sua prática ensaística, por exemplo, 

há tensão constante entre o objetivo (materiais culturais sendo analisados por uma acadêmica) 

e o subjetivo (a relativização dessa postura acadêmica que se deixa afetar pelas sensações da 

ensaísta frente aos textos e a construção de ficções nesse discurso “objetivo”). E, no entanto, 

indo para além dessa definição ou para um ponto em que essa distinção é falha – algo que terá 

seus efeitos na construção de uma zona de indiscernibilidade entre arte e vida na sua poesia. 

O rosto não é dado natural. É uma prática, e portanto “uma política”, como quiseram 

Deleuze e Guattari. E não é com o rosto que se atua? 

Em sua poesia, Ana Cristina Cesar, se se aproxima da figura da autora exposta até aqui, 

mais próxima ainda está de ser uma atriz. Não seria a bela e loura escritora da zona sul apenas 

mais uma de suas personagens? A construção do seu rosto pelo outro, representado ora por seus 

amigos, ora pelo mercado editorial e a mídia – que o transformaram em ícone – só foi possível 

com a sua participação e só se efetivou a partir de suas escolhas. Elas compreendem tanto a 

escolha de uma assinatura (Ana C.), quanto dos signos que compõem a sua imagem pública26; 

escolhas no entanto influenciadas pelo desejo do outro, pode-se dizer. Nos poemas, a sua 

atuação ora se aproxima de sua imagem de autora (em alguns aspectos, como no poema 

“Mancha”), condizendo com o mito, ora se amplia a outros caracteres que tornam possíveis em 

sua ficção diferentes modos de não ser existindo, como no poema “Ulisses”, de Fernando 

                                                           
26 Voltando da Inglaterra, Cesar tinha outra aparência, distinta daquela de suas fotos mais reproduzidas. 
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Pessoa. Em “Instruções de bordo”, anuncia a liberdade de: “Ser a greta, / o garbo”27. Em 

“Samba-canção”, por exemplo, a voz do poema enumera as tantas (mulheres) que “fez”, as 

diferentes personalidades que assumiu numa atitude de encenação diante de um outro 

(interlocutor ou leitor?). De forma irônica, o “eu” do poema afirma que pode ter atuado dessa 

forma para conseguir apenas o “carinho” do seu interlocutor/leitor, ou “a glória”, numa “outra 

/ cena à luz dos spots”28. Na inclinação ser muitas, assume-se o risco de ser ninguém, ou, ainda, 

de não corresponder a si. Eu é um outro? 

 

   

2.2 FICÇÕES DO EU: EXCURSO PESSOANO 

 

“A gente sempre acha que é Fernando Pessoa”. 

     (Ana Cristina Cesar) 

 

A discussão feita até aqui leva-nos a um problema do sujeito. Nas diferentes faces que 

assumiu, não por acaso Cesar esteve em diálogo constante com um grande mito da literatura: 

Fernando Pessoa. 

Muitos pesquisadores recorreram à psicanálise para tratar do problema do sujeito. Em 

Aquém do eu, além do outro (2001), Leyla Perrone-Moisés, propõe uma leitura lacaniana de 

Pessoa, que acaba por efetivar também “uma leitura pessoana de Lacan” (p. 116). Tomando os 

poemas de Fernando Pessoa como um exercício de pensamento, a crítica busca esclarecer 

determinados conceitos sobre o sujeito da psicanálise. Segundo Perrone-Moisés (2001, p. 96), 

a questão fundamental em Fernando Pessoa é a do sujeito tentando constituir-se, em conflito 

entre a identidade e a alteridade, ou seja, em Pessoa, “a grande questão, a única, é sempre a da 

identidade almejada e falhada”. É essa hipótese que perseguirá, insistindo na existência de um 

“vácuo-Pessoa”. Recorrerá a textos como o Primeiro Fausto, de Pessoa, para buscar indícios 

sobre o eu que corroborem com a ideia do sujeito como significante vazio e da frustração do 

poeta em não corresponder a um ideal de eu. Essa problemática seria própria, segundo a 

pesquisadora, ao escritor moderno que não mais se beneficia da ilusão em uma unidade 

profunda da pessoa psicológica e da segurança no Logos (como Mallarmé, Pound, Eliot, 

Shakespeare). 

                                                           
27 Poema de A teus pés. In: CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das letras, 2013. 
28 Poema de A teus pés. Ibidem. p. 113. 
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Freud define o eu como primeiramente corporal e o corpo, como a projeção de uma 

superfície. O Eu aparece com uma construção imaginária que reúne as diferentes projeções, a 

qual tomamos como uma substância. Somente a crença numa unidade que abarca as projeções 

sobre ele, permite ao sujeito assumir uma identidade. Pode-se pensar na caverna de Platão, que 

que se conserva a instância real de onde provêm os reflexos, uma unidade do verdadeiro sob o 

mundo das aparências, que só é revelada pela luz do sol. Fernando Pessoa admite a existência 

de uma realidade anterior, mas diante das projeções até mesmo a materialidade inicial é posta 

em dúvida, pois não se sabe mais onde ela se localiza. Talvez por não haver mais a fonte de luz 

que identifique a origem das imagens. 

Não seria este texto de Pessoa um apontamento para essa realidade mais obscura, mais 

humana, negadora do triunfo do Logos, este que iluminaria e distinguiria o verdadeiro do 

“falso”? No texto, lê-se: “Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos; que torcem 

para reflexões falsas uma única anterior realidade que não está em nenhuma e está em todas”29. 

Onde se encontra a realidade num mundo composto de imagens? Estaria nessa voz (da 

consciência) que põe em dúvida aquilo que aparece? A própria suma dessas projeções aparece 

como um “eu-postiço”. Pelo significado desta última palavra, um eu não verdadeiro, mas 

também um eu não pertencente a si próprio, que pode descolar-se, ser retirado. 

Lacan, distinguindo as esferas do real, do simbólico e do imaginário, defenderá que o 

sujeito só existe alienado na linguagem (FINK, 1998). No estágio do espelho, a criança antecipa 

o domínio sobre sua unidade corporal, ao identificar-se com o semelhante e a partir da 

percepção da própria imagem no espelho. A constituição do sujeito requer a passagem do 

imaginário ao simbólico, instância da lei. “A criança aceita a ordem simbólica através da ordem 

imaginária, isto é, os seus desejos passam primeiro pelo outro especular, que podem ser 

aprovados ou reprovados”30. A transição do imaginário para o simbólico requererá uma 

aceitação por parte da criança em pôr limite a suas pulsões, uma concordância em entrar na 

ordem do pai. Segundo Freud, essa passagem é determinada pelo complexo de castração31. Já 

conforme Lacan, para constituir-se como sujeito, o eu deve entrar no desejo do Outro e coincidir 

com ele, e essa coincidência só se dá entre significantes. “O sujeito nasce na medida em que, 

                                                           
29 PESSOA, Fernando. Disponível em: <arquivopessoa.net>. Acesso em: 05 jul. 2015. Páginas Íntimas e de Auto-

Interpretação. Fernando Pessoa. (Textos estabelecidos e prefaciados por Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado 

Coelho.) Lisboa: Ática, 1966. 
30 POKORSKI, Maria Helena Wagner. O imaginário e o simbólico na constituição do sujeito. 

<http://www.cbp.org.br/cprs/imaginariosimbolico.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2015.  
31 Muitas críticas foram feitas ao complexo de castração. Uma delas é a apresentada por Beauvoir em O segundo 

sexo (1991). As incoerências quanto à descrição da libido feminina são explicadas principalmente pelo fato de esta 

ter sido pensada a partir do erotismo masculino. 



34 
 

no campo do Outro, surge o significante. Mas exatamente por esse fato, isso – que não era nada 

senão um sujeito futuro – imobiliza-se num significante” (LACAN apud PERRONE-MOISÉS, 

2001, p. 104). 

Como ressalta Perrone-Moisés, o eu é, para a linguística como para a psicanálise, um 

significante vazio, cujo preenchimento depende exclusivamente de uma relação discursiva. 

Para Émile Benveniste, em seu artigo “Da subjetividade na linguagem” (1988), eu e tu são as 

pessoas do discurso, que só existem numa situação comunicativa e sob uma forma de 

comutação. Um eu que fala e outro que o escuta, alternadamente. Lacan entende apenas ser 

possível dizer-se no discurso, mas o sujeito, “ao enunciar-se na primeira pessoa, cai no vácuo 

linguístico da auto-anulação, reduz-se à condição de eco na linguagem do Outro” (PERRONE-

MOISÉS, 2001, p. 107). 

Sob esse ponto de vista, a ficção definiria o modo como o inconsciente se diz na poesia. 

Um trabalho que conduz do imaginário ao simbólico, numa tentativa de preencher o vácuo do 

sujeito e a brecha do desejo. Nessa perspectiva, o real é o próprio inconsciente, e como a 

linguagem funda-se no inconsciente – mesmo iludindo-se no imaginário –, pode conter e 

apontar o real. O simbólico, ainda que funcionando como ordem, lei, deixa buracos no discurso, 

que o poeta explorará por um trabalho do imaginário, sempre trabalhando com o fantasma que 

é o sujeito como falta-de-ser. A partir da fenda no simbólico, o desejo preenche a linguagem. 

Conclui Leyla Perrone que Pessoa teve de multiplicar-se por falta de um ego que carregasse o 

excesso de desejo. 

À pergunta “quem sou?”, segundo a pesquisadora, cada heterônimo responde de uma 

forma. Fernando Pessoa apresenta a solução da defesa pela religião, pela desistência ou pela 

troca (assumindo um outro alguém, a ceifeira, o vizinho, etc.). Caeiro tem a ficção da 

reconciliação, colocando-se apenas como um corpo que sabe. Ricardo Reis é a ficção da 

renúncia; encontra a solução no nada da condição humana. Álvaro de Campos, segundo ela, é 

o ego máximo das contradições, pois deixa o problema em processo, solto no delírio, em que a 

ficção afirma-se como forma de conhecimento. Isso porque, a partir de um revezamento de 

significantes, não cansa de aparecer como pergunta e constituir “aberturas virtuais para uma 

vivência mais real da subjetividade” (PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 137. Grifos da autora). 

Somente esse despojamento da subjetividade, a partir da ficção de não-eus permitiria que esta 

fosse, no entanto, sentida, no corpo do poeta. O poeta doa-nos “um corpo que, para ser 

partilhado, precisou renunciar ao ego e tornar-se um puro lugar do sentir” (p. 145). Tal como 

ressaltado por Gustavo Bernardo Krause (2004), numa perspectiva contemporânea da ficção, o 

discurso ficcional provém de nossa irresolvível dúvida sobre a “realidade da realidade”. Em 
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razão dessa suspeita, a ficção cria sobre o real uma nova perspectiva, uma nova realidade que, 

por ser delimitada pela linguagem, parece-nos “mais real do que o real” (KRAUSE, 2004, p. 

23-24). É contornando essa problemática, que lemos um conhecido poema de Fernando Pessoa, 

do livro Mensagem, intitulado “Ulisses”: 

  

O mito é o nada que é tudo. 

O mesmo sol que abre os céus 

É um mito brilhante e mudo — 

O corpo morto de Deus, 

Vivo e desnudo. 

Este, que aqui aportou, 

Foi por não ser existindo. 

Sem existir nos bastou. 

Por não ter vindo foi vindo 

E nos criou. 

Assim a lenda se escorre 

A entrar na realidade, 

E a fecundá-la decorre. 

Em baixo, a vida, metade 

De nada, morre 

(PESSOA, 1934 apud KRAUSE, 2004). 

 

Seria ousado demais e talvez infértil propor uma análise de um poema de Pessoa. 

Também seria inútil apenas fazer um compilado das tantas análises feitas pelos seus críticos32. 

No entanto, interessa-nos perseguir algumas imagens-pensamentos presentes nesse poema. Em 

livros como o de João Gaspar Simões sobre o poeta, pode-se objetivar o estudo do exercício 

intelectual do escritor cuja personalidade e obra se propõe a explicar, muito embora essa atitude 

coloque à distância a palavra poética, limitando-se a um jogo de adivinhação. Por outro lado, o 

poema, como construção, pode despertar um pensamento nascido dos sentidos que tornou 

possíveis pelas relações entre imagem e palavra, a partir do próprio jogo de linguagem, da 

escrita e da leitura. 

Num caráter formal, o poema, com versos curtos, rimados ou pelo menos harmônicos 

no plano sonoro, assume uma cadência quase musical, que permitiria, por exemplo, que o 

                                                           
32 Entre os críticos que fizeram análise desse poema, lidos por nós e que talvez interfiram em nossa “interpretação”, 

podemos citar: Gustavo Bernardo, Leyla Perrone-Moisés, José Gil, João Gaspar Simões. 
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poema fosse contado publicamente, como um mito épico, não fosse a sua curta extensão. O que 

parece ficar é um certo tom de história grandiosa. Num plano “narrativo”, já que se trata de 

poema dramático, conforme definição defendida por Pessoa, são feitas alusões a dois mitos, o 

mito de fundação sobre a origem de Portugal e o mito cristão da vinda ao mundo de um deus 

encarnado. No mito que busca explicar a origem heroica do país, teria sido Ulisses o seu 

fundador. Os referentes tão localizados, tais como “este” e “aqui”, deixam, no entanto, uma 

ambiguidade que confunde Deus e homem, nação e mundo, local e universal. A figura do herói 

tão frequente nos mitos aparece, não da forma tradicional, do corpo vitorioso, triunfante e forte. 

Antes, o corpo dessa figura, Deus, encarnado como Cristo, aparece “morto” e “desnudo”, muito 

embora esteja, esse mesmo Deus, “vivo”. Desperta a atenção a escolha da imagem de um Deus 

humano, destituído de sua onipotência, não eterno. O fundamento de uma certa metafísica, 

desloca-se do lugar de essência para o plano da errância; aparece em sua finitude e fragilidade. 

Deus sofre, pela linguagem humana, não só o seu nascimento, como também a sua morte, 

anunciada, mas não escutada por todos. Não sendo, ou existindo em si, foi passivo de uma 

construção fantástica, mítica, que o tem, no entanto, como a verdade fundante de todas as coisas. 

Após a evocação da imagem do corpo de Deus desnudo, lemos uma série de verbos que arrastam 

de um ao outro, do ser ao existir, do existir ao vir, do vir ao criar. Seguindo esse movimento, 

acaba por estar ligada a essência ao próprio ato de criação, de mitificação. Quando Pessoa 

manifesta o desejo de ser um criador de mitos – para ele, o mistério mais alto que alguém pode 

operar – manifesta igualmente o desejo de ser um criador de mundos, quer sejam eles interiores, 

quer se manifestem também exteriormente.  

O poema inicia com o verso, que figura como um dizer filosófico: “o mito é o nada que 

é tudo”. O mito é tradicionalmente compreendido como uma palavra fundante, que explica a 

origem, seja de um povo, do mundo, ou de um elemento da natureza. Após o Romantismo e a 

antropologia estrutural, o mito recebeu uma conotação bastante difundida hoje, de uma crença 

não comprovada cientificamente e que, nesse sentido mesmo das ciências, opõe-se à verdade. 

Já no poema de Pessoa, com a potência de uma palavra que fecunda, o mito aparece como o 

fundador da própria realidade; não apenas o que a explica ou se contrapõe a ela, mas o que a 

estrutura, o que torna a existência possível. Mais à frente, pode-se ler, sem respeitar o 

enjambement, que a vida é metade de nada, posto que, se separada entre real e representação na 

linguagem, não consegue ser apreendida, se esvanece. A vida, tudo, em sua condição mais nua, 

mais subterrânea que a distinção entre a realidade e a ficção, morre do nada que é a própria 

existência. 
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Para Perrone-Moisés é através do mito (construção do imaginário) que o desejo 

preenche o vácuo do sujeito, fazendo, do nada, tudo. Compreendemos essa perspectiva, embora 

não acreditando no preenchimento do sujeito, mas num alheamento, conforme a expressão de 

Pessoa, que põe mesmo o fato natural em dúvida (tal como “o mesmo sol que abre os céus”, o 

qual ora foi visto como Deus, ora como um composto de químicos que garante a vida na Terra). 

Põe em suspenso as certezas mais cotidianas: “o sol nasce” também é um mito. Ainda que 

considerando válida a construção de uma ficção do sujeito como aspecto que toca a obra do 

escritor, José Gil, no livro O devir-eu de Fernando Pessoa (2010), entende como insuficiente a 

ideia do vácuo-Pessoa. Na esteira de Deleuze, e opondo-se, portanto, à concepção da psicanálise 

sobre o desejo como falta-de-ser, defende que há na obra de Pessoa a constituição de um “eu-

plano-multidão”. 

Para o pesquisador, o Eu nulo de Fernando Pessoa seria aquele que fracassa na vida, em 

oposição a um Eu empírico, banal, da vida cotidiana, que consegue cumprir os seus deveres. 

Essa oposição, somada à consciência e à afirmação de que se é um sujeito nulo, constitui este 

como uma substância de sua poesia, suposta origem de todos os heterônimos. Esse eu vazio 

substancial é enxergado pela crítica tradicional em poemas que favorecem essa leitura, segundo 

José Gil, como Tabacaria, centenas de textos de Álvaro de Campos e inúmeros textos do Livro 

do desassossego. Gil identifica o Eu empírico e o Eu vazio como figuras macroscópicas, 

estáticas, incapazes de sofrer devires. Diante disso, lança a pergunta: “Como foi possível formar 

a ideia de um sujeito vazio, ontologicamente lacunar, que, ao mesmo tempo, é a fonte da 

profusão de sensações, de pensamentos, de vida que atravessa o conjunto dos heterônimos?” 

(GIL, 2010, p. 27). Ele responde que esse sujeito se erige a partir de um resíduo proveniente da 

criação do eu-plano-multidão. Esse plano é constituído inicialmente pela dissolução e 

fragmentação do Eu empírico, o que conserva ainda uma posição linguística em que o sujeito 

vazio acaba por se afirmar. 

Antes, porém, que isso aconteça, “o eu pessoal dissolve-se, transforma-se num grande 

plano liso, pura superfície de circulação de fluxos de sensações, pensamentos, vida – que 

corresponde, na esfera da escrita, ao plano-multidão das vozes-versos das personagens 

heteronímicas” (GIL, 2010, p. 22-23). Para Gil, a essa potência não corresponde um sujeito, 

mas um plano de consistência de onde surgem “as coisas e as sensações mais heteróclitas, mais 

aparentemente sem nexo – mas que formam um mundo” (p. 23). O eu-pleno-plano-multidão 

para ele não é um eu, não existe, porque é o plano onde tudo pode começar a existir, sob a 

construção de realidades intensivas. Esse plano de forças e possibilidades é enxergado por Gil 

na leitura de “Ode marítima” e “Passagem das horas”. Isso lembra-nos uma afirmação no 
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mínimo intrigante de Claude Lévi-Strauss: “Apareço perante mim mesmo como o lugar onde 

há coisas que acontecem, mas não há o ‘Eu’, não há o ‘mim’. Cada um de nós é uma espécie 

de encruzilhada onde acontecem coisas” (LÉVI-STRAUSS, 1978, p. 9). 

Segundo Gil (2010), inspirado pelas definições do próprio Pessoa, a obra deste escritor 

domina o leitor, exercendo uma influência inconsciente, que o forçará a sentir o que o próprio 

artista sentiu. A obra de arte, assim, seria definida como uma conjugação de forças. “Não é 

através de mimetismos de imagens ou de sentidos simbólicos que o leitor é levado a sentir o 

mesmo que o autor, mas por efeitos de forças da sensibilidade trabalhadas de uma certa 

maneira” (p. 13). 

Esses efeitos de forças são trabalhados por alguém que fala, em si próprio, de si próprio, 

para ser ouvido, fora de si mesmo. São recursos como os identificados por Gil no poema 

“Tabacaria” que dão ao poema uma certa entonação, uma força de proferição dirigida para o 

exterior. Mesmo apresentando-se como relato íntimo, esse poema é formado por declarações 

que lhe dão um caráter público. É como uma voz que, ainda interior, busca sair de si, num “fora 

de si mesmo” que está em si mesmo e nos outros aos quais o poema se dirige. A poética de 

Pessoa ajuda a criar uma proliferação de espaços interiores, porque emite-se uma voz interior 

para o fora de si, voltando-se em seguida para dentro de si, tendo em vista que “ao sair de si 

para dentro de si, a voz escrita-proferida cria, dentro de si, um novo espaço ou universo” (GIL, 

2010, p. 19). Defrontando-se com um espaço-fora necessariamente inacabado, o leitor é 

convocado a acabá-lo e a entrar ele mesmo no plano da escrita, isto é, “... o leitor, para acabar 

o espaço inacabado que lhe é proposto, é atraído para o interior virtual [...]. Tende, pois, a 

virtualizar-se: nesse sentido todo o leitor tende a transformar-se num heterônimo pessoano e a 

devir Pessoa” (GIL, 2010, p. 21).  

Teria sido Ana Cristina mais uma leitora a devir Pessoa, a tornar-se heterônimo do 

poeta? Em um poema dela, manifesta-se um desejo: “quisera dividir o corpo em heterônimos”33, 

talvez num impulso de ampliar-se como matéria sensível, um desejo de sentir tudo de todas as 

maneiras, como o poeta português. Certamente, a ideia da ficção do “eu” e da dissolução da 

subjetividade são pontos comuns aos dois poetas. Entretanto, no caso de Cesar essa dissolução 

da subjetividade torna-se perceptível muito mais na própria forma do poema, que não captura 

fatos, sujeitos, reflexões metafísicas, dilemas. São versos bem mais fragmentários, em que a 

ordem é determinada pela desordem dos afetos, não conhecendo nem substância nem origem. 

Os versos funcionam como linhas que costuram paisagens díspares. A identidade não pode ir 

                                                           
33 De “Final de uma ode”. CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 21. 
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além de uma certa circunstância do corpo. Mesmo quando nos deparamos com “o duplo”, não 

temos distinto qual deles é original e qual é reflexo. Há uma outra voz que enxerga as duas 

faces, ou, os dois corpos, sobre a qual seria necessário pensarmos. De onde falaria essa voz? 

Da encruzilhada onde acontecem coisas, como no dito de Lévi-Strauss? O que ainda parece 

material, no poema que vem, é o corpo desempenhando ações: um corpo é de uma mulher 

peituda, deitada no sofá; o outro, de uma mulher trabalhando na máquina de escrever: 

 

Volta e meia vasculho a sacola preta à cata de um três por quatro. 

Exatamente o meu peito está superlotado. 

Os ditos dele zumbem por detrás. 

Na batida dou com figuras de outras dimensões. 

Nesta hora grave a mais peituda, estirada no sofá, 

encara fixamente a mulher da máquina. 

(Junto a lista lacônica das férias: mudança, 

aborto, briga rápida com A, tensão dramática 

em SP, carta para B – pura negação – , 

afasia com H, tarde sentida no Castelo.) 

Rigidez aguardando um clique. Um still. 

Que morresse pela boca. 

Nesta volta e meia vira e mexe acabo achando ouro na sacola. 

Fabulosas iscas do futuro. 

Helicóptero sobrevoando baixo o hospital do câncer 

Sorriso gabola da turma de 71. 

Papai, mamãe, a linha do horizonte. 

Concorde. Bonde do desejo. Espaçonave. 

Hoje mesmo quando olhei para o rosto exausto de Angelita. 

Desde que o Sombra me falou de amor 

(CESAR, 2013, p. 116). 

  

Um “eu” procura o retrato de um rosto em primeiro plano, que fosse útil à identificação. 

Não encontra. O primeiro centro buscado está ausente; a identidade não é possível. A 

impossibilidade vira duplicação: “Nesta hora grave a mais peituda, estirada no sofá, / encara 

fixamente a mulher da máquina”. Pausa para uma lista. A lista deve ser lacônica e a leitura, 

veloz. O olho tenta captar as sensações e falha. Esperando a revelação, o leitor morde a isca. A 

investigação das lembranças pessoais do eu conduz a lugar nenhum, a redução da vivência à 
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lista de fatos do cotidiano não permite investigações. O leitor encontra juntamente com esse 

“eu” imagens dissonantes no caos de cada verso, numa sacola preta. Não há correspondência. 

O olho tenta compor as paisagens, e falha. Bate com sujeitos sem identidade e falas sem origem: 

“Os ditos dele zumbem por detrás”; com ações sem sujeitos: “Que morresse pela boca”; puras 

circunstâncias sem ações nucleares: “Hoje mesmo quando olhei para o rosto exausto de 

Angelita”, “Desde que o Sombra me falou de amor”. O “eu” busca o acontecimento e tenta 

narrá-lo. Fracassa. A fala é desperdício e leva a morrer pela boca. Não é possível narrar a 

experiência. Olho e palavra são insuficientes. O leitor foi pescado. É conduzido ao fim do 

poema sem prender-se em nenhum porto, relato ou retrato. Não pode parafrasear o poema, não 

pode dar uma interpretação. Cada verso parece evocado a partir da sua potência afetiva para o 

“eu”. Simula-se uma ordem numa forma de listas, que nada organizam. Entre linguagem e vida, 

algo reside, resiste. A palavra poética caduca o pensamento filosófico. Se experiência é 

linguagem, por que a dissociação? 

A experiência do duplo, um certo alheamento do eu nas coisas, assim como a abertura 

para um “devir-outro” são outros pontos comuns entre Cesar e Pessoa, mas na escrita dela não 

existe a síntese de não eus, visto que eles apenas apontam para outros. Em poemas como esse 

citado, não há resolução do devir, deixando mesmo o sentido em suspensão. A poesia de Ana 

Cristina Cesar se situa num momento de profundo questionamento da identidade, que envolve 

desde as questões de classe social, gênero, raça às reflexões sobre o papel do intelectual, dos 

professores, da militância, da mídia e das artes em geral. Está em constante trânsito por outras 

vozes, outras subjetividades, outras paisagens, outras línguas, outras artes, outros estilos de 

escrita, outras assinaturas, ou mesmo outros corpos (o corpo da mãe e sua “obra”, mostrada aos 

filhos no banheiro, o corpo da aeromoça, o corpo de uma mulher que sente ardor dentro do 

gogó, da sereia, ou de Hécate, o corpo de Walt Whitman lançando-se das páginas de um livro 

aos braços do leitor, o corpo heteronímico de Pessoa, o corpo dos livros de Machado de Assis, 

em que Ana identifica uma ausência de “menção a peidos”: todas imagens presentes em poemas 

de A teus pés e de Inéditos e dispersos). 

  

  

2.3 “QUEM ESCOLHEU ESTE ROSTO PARA MIM?” 

 

O verso que nomeia este subcapítulo está no poema “Ulysses”, do livro Inéditos e 

dispersos. Pela grafia do nome, dialoga com a obra de James Joyce (da qual Ana foi leitora), 

mas pela sonoridade resguarda uma relação com o poema (já citado) de Pessoa. A escolha do 
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título retoma novamente a questão do mito. O diálogo insistente com a obra de Pessoa, como 

pudemos ver, perpassa muitos dos poemas de Cesar. Não à toa, em verso já citado, ela diz: “a 

gente sempre acha que é / Fernando Pessoa”, enfatizando esse nome como um grande mito da 

literatura. Podemos dizer que um dos mitos mais sólidos que ele criou foi “Fernando Pessoa ele 

mesmo”, ou “ortônimo”. O verso de Cesar traz-nos de novo à problemática do rosto. 

Novamente por uma pergunta, agora o “eu” parece ter-se dado conta de que foi passivo de uma 

construção fantástica. Além disso, no verso anterior desse poema, “Ele e os outros me vêem”, 

tem-se a percepção de que o rosto serve como canal de contato com o outro. Algo ainda mais 

presente em outro poema: 

 

postal 

Por que será que te esqueço é silenciosamente, num esforço 

redobrado que só depois percebo? 

Entre cáustica e apaixonada, ouvindo com muxoxo o teu 

conselho, personagem de mim, ao sol. 

Memorialista nata; a gente desistia da arte e ia pro zoo domingo 

tarde de verão; mais tarde eu me trancava e respondia certas 

cartas; você lia Sunday Times das Ramblas, sem dizer palavra, 

pensando só na ilha, de um hotel. 

(CESAR, 2013, p. 253).    

  

 

Ironicamente, o eu que fala em “desistir da arte”, como um projeto de férias com 

acompanhante, é justamente aquela que continua a escrever, conduzindo, ainda ironicamente, 

a escrita para a esfera da correspondência privada, do não-literário. Sem escapar às artes, o 

projeto de férias será registrado em postal. A linha da paisagem toca um outro campo da arte, 

que é o da fotografia: a vivência existirá, mas por meio de um recorte dessa vivência, num 

retrato em que figura uma paisagem e que será, novamente, encaminhado a um leitor específico. 

Construindo um rosto, pode-se compor um personagem. O próprio Fernando Pessoa, na 

célebre carta sobre a origem dos heterônimos a Adolfo Casais Monteiro, afirma ter concebido 

a obra dos seus heterônimos juntamente com a fisionomia atribuída a cada um. Ana Cristina já 

havia destacado esse aspecto no poema 16 de abril, de A teus pés – e em tantos outros que 

desafiam os limites da prosa e da poesia – em que afirma ter decidido escrever um romance, do 

qual seriam personagens: “a Grande Escritora de Grandes Olhos Pardos, mulher farpada e 

apaixonada” e “o fotógrafo feio e fino”. Não se trata apenas de tomar personagens da vida real 
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para compor personagens da escrita, como no caso de Mary e Gil34. Trata-se também de ser 

personagem de si, de modo que a escrita torne possíveis modos de existência na vida dita real, 

da relação interpessoal, por exemplo, “cruzando” essas duas instâncias. É sendo personagem 

de si, que esse eu traça uma linha sobre outro campo da arte: o cinema. Esboça uma fisionomia 

no limite entre “cáustica” e “apaixonada”. Com um “muxoxo inexplicável”35 encara seu 

interlocutor (cuja presença é reforçada pela pergunta dirigida no início do poema). Esse 

interlocutor é escutado por esse “eu”, mas não por nós, leitores, pois no plano do texto ele está 

mudo; também não se lhe conhece a aparência. É sobre o rosto do eu que se opera o close. Nos 

tantos poemas-prosas de Ana Cristina que flertam com o cinema, a insistência no rosto é uma 

constante, pois é passando por ele que se constrói a cena de onde o “eu” surge como persona. 

Essa personalização, ou melhor, num quase neologismo, “pessoalização”, passa pelo trabalho 

com um recurso que, para Cesar, era próprio à literatura, o fingimento, o qual, por sua vez, leva-

nos a uma outra perspectiva sobre a subjetividade. Na esteira da encenação, além do traço 

moderno de seu diálogo com Fernando Pessoa, parece entrar em vigor outro modo de produção 

de subjetividade. 

Diante do vazio do interlocutor ao qual se dirige a pergunta e o muxoxo, é o leitor do 

texto a assumir esse lugar de interlocutor, não ideal, das (in)confissões36. Só que sob uma 

dúvida: se é ainda pessoa, se assume o papel da câmera. A escrita de Cesar é “dirigida”37 

(palavra necessariamente ambígua), um automóvel em alta velocidade, ou um texto que figura 

a presença do leitor: “É para você que escrevo, hipócrita”38. Lançado na cena, o leitor é levado 

a ler o rosto. Porém, não consegue imediatamente decifrá-lo, tendo em vista que o muxoxo é 

ambíguo. O rosto aparece para o leitor, para ser decifrado, mas não necessariamente se assegura 

uma assertividade na interpretação. Talvez isso ocorra porque, como ressalta Fernando Silva 

(2009, p. 51), nunca podemos chegar à experiência do outro, podemos somente ler nele algumas 

                                                           
34 Mary e Gil são os personagens que aparecem no livro Correspondência completa (1979), composto de uma 

única carta, de “Júlia”, para “My dear”. Mais tarde, revelar-se-á ao público que Mary era Heloisa Buarque de 

Hollanda, e Gil, Armando Freitas Filho, amigos próximos da escritora. 
35 “jornal íntimo 

à Clara 

30 de junho 

Acho uma citação que me preocupa: ‘Não basta produzir contradições, é preciso explicá-las’. De leve recito o 

poema até sabê-lo de cor. Célia aparece e me encara com um muxoxo inexplicável.”. (CESAR, 2013, p. 39). 
36 “Inconfissões” é o nome do “diário não diário” de Ana Cristina Cesar, do qual se extraíram alguns dos poemas 

publicados em Poética (2013). 
37 Num texto de Crítica e tradução, ao indagar-se sobre as particularidades da escrita feminina, afirma que algo 

muito próprio ao texto escrito por mulher é a insistência na presença de um interlocutor, de uma fala mais dirigida. 

Segundo ela, essa característica tem algum fundamento na história. Por muito tempo encerradas no espaço 

doméstico, as mulheres teriam começado suas atividades escritas como missivistas. 
38 Verso de um poema de A teus pés. In: CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das letras, 2013, 

p. 245. 
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expressões, gestos e palavras. O eu do poema, sem apresentar a interpretação exata de sua 

expressão (muxoxo), coloca-se no lugar do outro que a vê, quiçá numa tentativa de ver/sentir 

de fora. Poderíamos pensar se não se trata aqui de um eu que não detém autoridade sobre a 

própria experiência, que não possui a verdade sobre seu estado “interior”39. Vê, como a vê o 

outro. Nesse caso distinto do eu da poesia de Pessoa, empenhado em fazer conscientes todas as 

sensações (GIL, 1987). Por trás de uma aparente incomunicabilidade (porque ambígua) dessa 

superfície que é “pura comunicabilidade”, cabe ao leitor dispor-se a encarar e ser encarado, sem 

interpretações inequívocas. A esse respeito, diz-nos Giorgio Agamben: 

 
A revelação do rosto é a revelação da própria linguagem. Essa não tem, 

conseqüentemente, nenhum conteúdo real, não diz a verdade sobre esse ou 

aquele estado da alma ou de fato, sobre esse ou aquele aspecto do homem ou 

do mundo: é unicamente abertura, unicamente comunicabilidade. Caminhar 

pela luz do rosto significa ser essa abertura, padecer dela40. 

 

Caminhar pelo rosto, ser a própria abertura, corresponde a um risco necessário à leitura 

dos poemas de Ana Cristina Cesar. As referências a “fatos pessoais” na sua poesia constroem 

armadilhas para o leitor interessado em encontrar subjetividades. Lançam-se perguntas não 

como um modo de propor investigações filosóficas, mas um modo de, em conjunto com as 

formas de aparecer desse rosto, mobilizar o outro a essa abertura. No entanto, limitando nossa 

experiência à caça de um sentido estável, muitas vezes ignoramos o apelo. 

Quando indaga-se a respeito do “eu”, como no poema “Soneto”, ou quando não se exibe 

a verdade sobre sua experiência, como no poema “Postal”, há um tipo de negação implícita, a 

qual recusa justamente a imagem dada, o modo como o outro o enxerga ou como ele próprio (o 

“eu”) dá-se a ver. É como se, pondo em questão um eu que aparece, a voz do poema afirmasse 

que existe um mais íntimo, mais escondido, quem sabe guardado a “sete chaves”. Trata-se de 

uma charada de esfinge, de um desafio lançado ao leitor – “Leiam se forem capazes41” – que 

não lê senão lançando-se de volta, ao texto. O leitor é convidado a ir além das aparências, ou, 

a partir das evidências, encontrar a verdade escondida. No entanto, indo à procura desse 

segredo, nunca se chega, o texto “encarna a forma do segredo”, tal como sugeriu Annita Costa 

Malufe em sua tese intitulada Poéticas da Imanência (2011), sobre a obra de Ana Cristina Cesar 

e Marcos Siscar. As sugestões de segredo estão no texto sob a forma de elipses, frases 

                                                           
39 Afirmação radical, mas que encontra respaldo em outros poemas, como “Pour mémoire”, em que o eu detém 

apenas recortes de sensações e confunde os nomes dos lugares onde esteve. 
40 AGAMBEN, Giorgio. Il volto. In: Mezzi senza fine. Note sulla politica. Bollati Boringhieri: Torino, 1996, p. 

74-80. Tradução de Murilo Duarte Costa Corrêa. 
41 Verso de um dos últimos textos de Ana Cristina Cesar, presente em Inéditos e dispersos. CESAR, Ana Cristina. 

Poética. São Paulo: Companhia das letras, 2013.  
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entrecortadas, subtrações de informações que supostamente seriam compartilhadas entre a 

autora e seu interlocutor “ideal”. Este, preenchendo as lacunas, poderia atribuir ao texto um 

sentido mais fixo. No entanto, a forma que supostamente indicaria uma informação secreta não 

possibilita que se a descubra, pois a intimidade cristaliza-se na própria forma, sem ser 

comunicada, caracterizando uma “deformação dos gêneros da intimidade” (MALUFE, 2011). 

Essa poesia quiçá nos apresente “a mulher mais discreta do mundo: essa que não tem nenhum/ 

segredo”42 – forma indiscreta, ou descarada, de se apresentar? 

Ainda segundo a pesquisadora, a dificuldade da leitura dos poemas de Ana Cristina não 

está num fechamento. Diferentemente do que seria um poema hermético – cuja chave 

interpretativa somente o autor ou um leitor especializado portariam – o poema de Cesar se 

constituiria por uma abertura de significados que possibilita leituras as mais diversas. Cabe ao 

leitor, portanto, construir ele mesmo o seu caminho de leitura, a partir de uma prática que a 

própria Ana Cristina Cesar denomina como “puxar fios de significantes”. Poderíamos 

acrescentar algo dizendo que, sim, existe a chave do poema. É uma relíquia, fabricada com 

cuidado artesanal. Ela, porém, nunca abre a fechadura de onde o leitor espia. Assim, se pode 

ler a literatura como a própria chave: “a literatura como clé / forma cifrada de falar da paixão / 

que não pode ser nomeada”43. Forçamos a fechadura, mas além da porta não encontramos a 

Verdade que, por acaso, estivesse escondida. Segundo a autora, isso acontece porque “a 

subjetividade, o íntimo, o que a gente chama de subjetivo não se coloca na literatura” (CESAR, 

1999, p. 259). A subjetividade é entendida, nessa passagem, como até então a temos 

apresentado, uma história pessoal pertencente a um eu, tão descentralizada pela poética de 

Cesar. 

   

Ela [a literatura] não esconde uma verdade por trás ou uma via íntima por trás. 

Mas é também a dificuldade de quem produz, quer dizer, sempre, quando você 

escreve, tem sempre uma história que não pode ser contada, entende, que é 

basicamente história, a história da nossa intimidade, a nossa história pessoal. 

Essa história, ela não consegue ser contada (CESAR, 1999, p. 262). 
 

 

A vida como uma história pessoal não consegue ser contada. Quando contada, vira 

somente relato, tal como destacou Florencia Garramuño: “A vida escapole, escorre: está em sua 

condição o ser movimento, errância, duração. Se a escrita tenta capturá-la, ao fazê-lo, torna-a 

história, relato, ilação: então não é mais vida, mas biografia” (GARRAMUÑO, 2012, p. 151). 

Fica, do puro relato, a história pessoal... A história de vida não figura na literatura. Talvez 

                                                           
42 De um poema de A teus pés. CESAR, Ana Cristina. Op. cit., p. 83. 
43 De um poema de Inéditos e dispersos. CESAR, Ana Cristina. Op. cit., p. 237. 
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porque, como afirma Deleuze, “a vida não é algo pessoal. Ou, antes, o objetivo da escritura é o 

de levar a vida ao estado de uma potência não pessoal” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 63). 

Cesar percebe, por conseguinte, uma tensão bastante produtiva: a história de vida não pode ser 

contada, mas a vida se entrelaça com a poesia. Em “Soneto”, por exemplo, lemos em um dos 

versos a vivência do amor – tradicionalmente associada a uma entrega sem reservas e uma 

dedicação absoluta – é colocada sob viés. O que se queria sentimento puro recebe um olhar 

oblíquo. Lição de Capitu? Se o “eu” em sua verdade não figura no texto, nem por isso a sua 

presença deixa de ser forjada nesse material. Só que sob o reconhecimento de um fingimento, 

de que aquilo que vemos é somente rosto. Talvez essa motivação tenha levado Garramuño 

(2012, p. 162) a afirmar que essa subjetividade presente na obra de Ana Cristina Cesar é uma 

“subjetividade mentirosa”. Dentro de uma caixa podemos encontrar outra caixa, somente. 

Ganhamos de presente uma boneca russa44. O poema nos confunde: 

 

“E finjo fingir que finjo 

Adorar o fingimento 

Fingindo que sou fingida” 

 

É por meio de um nó na linguagem (por um procedimento sintático que “bagunça” a 

semântica) que um eu se manifesta. É como uma máscara por trás de outra máscara, sem 

verdade que a possa despir. A aparência não é desmentida por um fundamento. Ao contrário, 

aqui, “as aparências desenganam”45, posto que seja a partir do jogo com elas – fisionomias, 

ocultações e simulações de segredo – que esse eu mentiroso possa afirmar: “hoje sou eu que / 

estou te livrando / da verdade”46. O fingimento dispõe o “eu” em personas, máscaras... 

Máscaras, contudo, que não ocultam uma face verdadeira. Antes, como um ato de amor, livram 

a pessoa amada de uma pretensa verdade, no mesmo instante em que a palavra se confessa 

como mentira, invenção. Trabalha-se com possibilidades inventivas, tal como o fez Manoel de 

Barros, referindo-se à própria obra: “Só dez por cento é mentira, o resto é invenção”. Assim, o 

leitor é lançado ao simulacro, sem fundamento que assegure a boa pretensão do poema a uma 

Ideia de eu, de pessoa, de escritora, ou de mulher47. Ao mesmo tempo, nega-se à vista a 

                                                           
44 Boneca russa, ou “matriosca”, é um brinquedo tradicional composto por bonecas de madeira colocadas umas 

dentro das outras, da maior para a menor. 
45 De uma prosa de A teus pés. CESAR, Ana Cristina. Op. cit., p. 84. 
46 De um poema de A teus pés. CESAR, Ana Cristina. Op. cit., p. 100. 
47 Aqui pensamos na reflexão de Deleuze sobre a cópia e o simulacro, no texto “Platão e o simulacro”. In: 

DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. 4ed. São Paulo: Perspectiva, 2000. p. 259-271. 
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verdadeira história de vida da autora. E o que seria uma verdadeira história de vida? ou mesmo 

uma “história de vida”? A escrita aponta a si mesma como ficção. 

Ana Cesar constituiu uma poética que, como percebeu Flora Sussekind (2007), 

descentra o sujeito em vozes. Esse descentramento do sujeito é acompanhado por uma 

problemática do corpo. Na poética de Ana, isso não parece um dado exposto à constatação. Ao 

contrário, mesmo sendo perceptível, toma usos complexos. Não poderíamos afirmar que 

construir um poema-prosa com as vozes de outros poetas é lê-los sensualmente? Como um 

modo de compor-se com outros corpos? É algo que Ana Cristina Cesar observa ao falar, em um 

ensaio de Crítica e Tradução, dos escritores que leram Walt Whitman: eles necessariamente 

passaram pelo rosto e pelo corpo do poeta americano, sentiram sua barba, seu hálito. Esse modo 

de compor literatura se apresenta como um evento necessariamente corporal, como nesses 

versos da página 198, de Poética (2013): “As palavras escorrem como líquidos / lubrificando 

passagens ressentidas”. Outro modo como o corpo aparece na poética de Ana pode ser lido no 

poema “Mandriagem”, presente em Antigos e soltos e republicado em Poética (2013). Nele, o 

eu poético se apresenta como “vadia dos vocábulos”, ao assumir “inesperadas posições” no seu 

“lado pensante”, das quais resultam “corrimentos de matéria escrita” (CESAR, 2013, p. 381). 

Ainda antes de tratarmos dessas questões, trata-se de colocar-se no meio, entre duas 

posturas diante da linguagem, sem resolver a tensão: 

  

discurso fluente como ato de amor 

incompatível com a tirania 

do segredo 

 

como visitar o túmulo da pessoa 

amada 

 

a literatura como clé, forma cifrada de falar da paixão que não pode 

ser nomeada (como numa carta fluente e “objetiva”).  

 

a chave, a origem da literatura 

o “inconfessável” toma forma, deseja tomar forma, vira forma 

 

mas acontece que este é também o meu sintoma, “não 

[conseguir falar” = 

não ter posição marcada, idéias, opiniões, fala desvairada. 

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.  

 

Não tenho idéias, só o contorno de uma sintaxe (=ritmo). 

(CESAR, 2013, p. 237) 
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Nesse poema, é possível ler uma tensão que percorre muitos outros (inclusive o poema 

Soneto): entre o “jazz do coração” e o “automatismo”, o “sou fiel aos acontecimentos 

biográficos” e “a literatura como clé”, “os rasgos de Verdade” e o “olhar estetizante”48. Trata-

se de optar ora por uma, ora por outra posição, ou as duas ao mesmo tempo(?), para situar-se 

na fronteira. De extrair potências dessa tensão, traçando linhas de escrita sobre linhas de vida. 

Entre essas contradições, o poema se põe num “tesão do talvez”49. Certamente, a não 

determinação abre para um campo de possibilidades tão grande que pode levar à alegria ou ao 

desespero. A vida sofre uma reinvenção na escrita, a qual, por sua vez, é invadida por material 

vivido. Inventam-se novos modos de (não) dizer. Trata-se de colocar-se na beira, no entre, no 

meio. Como uma das expressões presentes no poema, os versos parecem “fluir”, esparramando-

se pela página e ocupando os espaços de silêncio (margens). Os versos extensos, caminhando 

para a prosa, parecem saudosos de serem linhas contínuas. Procuram um discurso fluente, não 

alcançado, posto que desfeito na incerteza e na fragmentação da palavra poética. No limite de 

um discurso fluente e objetivo – que “comunica” – e a fala poética – que “não consegue falar”, 

por viver também de silêncios – o poema extrai suas potências. Simula-se um interlocutor e um 

segredo trancados sob a chave num impasse. E justamente por esse impasse da linguagem não 

se materializam numa forma ideal. Os versos, alternando em extensão, também alternam em 

velocidade, compondo, assim, um ritmo, intensivo, de que se diz ignorar as ideias. A última 

expressão do poema parece dizer que todo o excesso de palavras se traduz numa só coisa: 

“(=ritmo)”. Essa síntese põe em questão mesmo a relação do eu com o texto que escreve, e do 

sujeito com a experiência vivida: 

 
“como visitar o túmulo da pessoa 

amada” 

 

Aqui se configura um enjambement, caracterizado pela disjunção entre o sentido 

proveniente da leitura no plano sintático (como visitar o túmulo da pessoa amada) e a leitura no 

plano formal do verso, quando se faz um corte na leitura no momento em que o verso acaba 

(como visitar o túmulo da pessoa). Esse recurso nos permite fazer duas leituras. A primeira, 

respeitando a sintaxe, coloca-nos numa situação de forte emoção, no qual uma pessoa, sofrendo 

a perda de alguém, se sente desorientada sobre como visitar o túmulo. A segunda, que para no 

limite do verso, leria a pergunta: “como visitar o túmulo da pessoa”? Nas duas possíveis 

                                                           
48 Todas essas expressões aparecem em poemas de Ana Cristina Cesar. 
49 De um poema de A teus pés. CESAR, Ana Cristina. Op. cit. p. 90. 
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leituras, lemos, de um lado, um poema que trata do amor e da perda, numa postura mais 

mobilizada pelo pathos; de outro, o tema da morte do sujeito. Nesse poema, novamente surge 

a ideia de que a intimidade é inconfessável, não pode ser comunicada. Ao tomar forma, acaba 

virando forma, somente. Pela escrita, constrói-se um túmulo para a pessoa? Trata-se de uma 

literatura que pensa, apresenta-se como discurso, mas afirma não ter ideias prévias. É uma 

literatura que, construindo-se como entrediscurso, deixa um resíduo, quiçá esse ritmo, que é 

uma materialidade da escritura mesma. Não se encontra no texto uma subjetividade ancorada 

numa verdade sobre o eu, limitada à história de vida, à biografia, aos estratos, aos rostos. 

Em contrapartida, o texto que se apresenta como discurso parece constituir uma forma 

de subjetivação, oposta àquela da linguagem objetiva. Já o tipo de linguagem que quer 

comunicar, “como numa carta fluente e ‘objetiva’” está do lado da Verdade. Objetiva é a 

linguagem que não admite a manipulação, a distorção, que a verdade, existindo, sofreria na 

linguagem. Objetiva é a voz de deus. É a voz em off, o narrador onisciente, a “imparcialidade” 

do noticiário, a clareza dos tratados, das ciências. Objetiva é câmera que registra, mas que 

registro é possível já sem um recorte? O Todo não cabe na lente. 

Uma discussão nesse sentido é esboçada na dissertação de mestrado “Literatura não é 

documento”, presente em Crítica e Tradução (1999), de Ana Cristina Cesar, em que ela realiza 

uma pesquisa sobre os conceitos ou representações do literário nos documentários sobre autores 

de literatura nacionais. O trabalho realizado vai além da catalogação e análise desses 

documentários, envolvendo uma importante discussão da relação entre as produções em cinema 

e os “projetos político-culturais”, durante o Estado Novo, os anos 60 e o governo Geisel. Ao 

analisar diferentes documentários sobre autor nacional, alguns realizados com subvenção 

estatal e outros de linhagem mais diletante, a autora identifica em muitos do primeiro grupo a 

reprodução de uma ideologia oficial sobre literatura e sobre cultura. Esta passava a ser investida 

de uma definição oficial, a partir de uma institucionalização dos órgãos de imprensa do governo 

Geisel. Essa concepção oficial da cultura levava a determinado tratamento da figura do autor e 

de sua obra, que tinha como constantes: “exaltação da personalidade do autor e preocupação 

em fixar para a posteridade a imagem do vulto e dos fetiches que marcam sua presença (‘registro 

da memória nacional’)” (CESAR, 1999, p. 18). 

Cesar demonstra de que modo o produtor cultural subvencionado assumia um poder 

tradicionalmente delegado ao documentário: reproduzir, de forma não ficcional, a realidade. 

Reconhece no atendimento às normatizações do INCE (Instituto Nacional de Cinema 
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Educativo)50, a necessidade de alguns desses profissionais de obedecerem à linguagem escolar, 

ambiente ao qual se destinavam tais documentários. Assinala a ocultação dos interesses do 

produtor e de seu pacto ou não com uma certa ideologia oficial por uma série de 

“naturalizações”, que excluíam a possibilidade de um leitor. Isso porque suas produções teriam 

como objetivo instruir, emitir a verdade sobre o país, ao abordar o autor como monumento 

histórico. Sob uma aparente objetividade, ocultava-se o processo de leitura da obra, assim como 

o seu tratamento num outro tipo de linguagem (a do cinema), numa abordagem biografista que 

ignorava quaisquer potências na relação vida e obra de um escritor, utilizando-se desta como 

elemento explicativo, ou figurativo da trajetória do autor. “O autor é um sujeito de enunciação, 

mas não o escritor, que não é um autor”, distinguiam Deleuze e Parnet (1998, p. 65). Repetir a 

visão oficial sobre literatura e sobre cultura consistia em traçar no documentário o rosto do 

autor, sobre a paisagem da nação. 

Ao analisar documentários mais livres do ponto de vista da linguagem adotada, Ana 

conclui que a diferença se estabelece quando “o cinema recua da posição onipotente da aula, da 

comprovação, da reduplicação, da naturalidade. Não há registro objetivo, mas manipulação, 

leitura, recorte – a diferença se introduz a partir desse reconhecimento” (CESAR, 1999, p. 56). 

Essa outra abordagem desnaturaliza a linguagem do documentário, tornando visível a 

impossibilidade de trabalhar com esse tipo de material de forma objetiva. Nessa posição, a 

subjetividade do diretor é aspecto determinante: “a verdadeira verdade do documentário não é, 

como se pretende, o real objetivo, mas o real subjetivo, a subjetividade do diretor” (p. 63). 

Desse modo, vemos que na perspectiva da ensaísta o tipo de linguagem que busca 

apresentar-se como verdade exclui a possibilidade de um leitor. Em contrapartida, a abordagem 

que reconhece a “manipulação”, a “leitura” e o “recorte” trazem uma leitura nova, 

“subjetivada”. “Fazer documentário e ao mesmo tempo indagar-se (embora discretamente, sem 

radicalidade) sobre o que é fazer documentário: indagação basicamente antidocumental” 

(CESAR, 1999, p. 62-63). Essa linguagem subjetivada não diz respeito apenas ao fato de que 

está atrelada à subjetividade do diretor, mas funciona no sentido de que põe em questão a 

própria linguagem que utiliza. 

                                                           
50 “No interior do INCE, procurava-se desde logo formular a função, as características e os padrões desejados para 

um filme educativo. Segundo essa normatização, todo filme produzido no Instituto deveria ser: 

1º) nítido, minucioso, detalhado; 

2º) claro, sem dubiedades para a interpretação dos alunos; 

3º) lógico no encadeamento de suas sequências; 

4º) movimentado, porque no dinamismo existe a primeira justificativa do cinema; 

5º) interessante no seu conjunto estético e nas suas minúcias de execução, para atrair em vez de aborrecer”. 

(CESAR, 1999, p. 27). 
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Na poética de Ana Cristina Cesar, ocorre um descentramento do sujeito não pela 

ausência de pessoa, mas pelo trabalho produtivo com esse pessoal, com esse rosto, desfeito pela 

multiplicação das máscaras, pelo fingimento, pela tensão, pela proliferação de vozes, pela 

tomada de posições inesperadas. Essa tomada de posição, esse reconhecimento do texto como 

discurso, não constitui, necessariamente, uma fala subjetivada oposta àquela das ciências? 

Parte-se de determinado regime semiótico, de determinadas formas de significação para compor 

um discurso, mesmo que esse discurso seja contra as representações vigentes. Ana Cristina 

Cesar parte de sua posição no circuito cultural, de suas leituras e dos ideais da nova geração 

para constituir sua poética crítica. No entanto, se a máquina abstrata de rostidade exige uma 

forma de expressão biunívoca, o modo de compor um discurso na poética de Cesar – sob uma 

“disposição ambígua” e um “tesão do talvez” – lança-nos ao corpo na sua potência de variação, 

na sua polivocidade. Mostrar-se como discurso, recorte, simulação, ficção, assumindo para isso 

determinadas posições (mesmo que inicialmente estratificadas) deixa ver um corpo que, 

destituindo-se de uma subjetividade no plano segmentário dos territórios, compõe relações no 

plano dos afetos, fazendo cruzarem linhas de escrita e linhas de vida, numa tentativa de 

aproximação a um caráter mais real da palavra poética que ultrapassa a ordem da representação, 

ou da identidade. Este é um modo de ler na constituição dessa poética o conflito constante que 

inevitavelmente tem seus efeitos sobre o corpo que escreve, abrindo fendas em que a 

subjetividade no plano dos territórios é posta em jogo. 
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3 POESIA E CRÍTICA: VARIAÇÃO CONTÍNUA 

 

 Num texto resgatado do arquivo de Ana Cristina Cesar e posteriormente publicado, a 

autora realiza mais um de seus “ensaios”, mais um de seus textos em que se encena o ato da 

escrita, em que a escrita dobra-se sobre si mesma para pensar-se a partir de seus procedimentos 

internos e de sua relação com o mundo. Nesse texto, um tanto caótico, a autora chama a atenção 

para a variação dos gêneros (poema, carta, diário) e da forma em seus livros: “Veja-se os meus 

livros: entre a prosa e a poesia, entre o discursivo e o sobressalto” (CESAR, 2013, p. 415). A 

forma que desliza, entre prosa e poesia, estaria ligada a uma escrita em que se alternam a 

estrutura e o afeto, a crítica e a poesia (termos que não se opõem). Tal forma expressa também 

uma insatisfação com as posições políticas marcadas, visível na sua crítica, no mesmo texto, 

aos poetas concretistas e à lírica cabralina. Continua, na mesma página: “Redescubro João 

Cabral com medo. Dessa precisão. Da renúncia da sedução. Daí se segue direto para concretos, 

que não lembrarei agora, no seu fulminante localizar-se. Que fala localizada! [...] O partido. Me 

vejo muda entre partidos”. Evidencia na sua escrita a procura de uma fala distinta da que já 

encontrou o seu lugar. 

Propomos, neste capítulo, pensar como, em boa parte do seu exercício de escrita, Ana 

Cristina Cesar promove um enfrentamento da estratificação da subjetividade, a partir do 

questionamento dos mecanismos do discurso e dos modos de apresentação da realidade 

intrínsecos à ordem da representação. Trata-se do desenvolvimento de uma política da 

linguagem, promotora de uma crítica do autoritarismo e da ordem vigente. Uma escrita que 

rompe com a metafísica da representação, abrindo espaço para os afetos a partir de certos 

procedimentos. Uma mesma escrita, ou uma mesma paixão da escrita atravessa seus textos 

críticos e poéticos. 

Começamos por pensar o ensaio de Ana Cristina Cesar tomando como base um dos 

textos publicados em Crítica e Tradução (1999), “Literatura e mulher: essa palavra de luxo”. 

A partir da análise, é possível depreender que a autora se vale de um recurso da linguagem para 

colocar em jogo o próprio sistema simbólico que significa a literatura e o feminino. No intuito 

de discutir essas questões, realizamos uma revisão da crítica feminista que discutiu o papel do 

sujeito significador masculino, a estrutura da língua e os padrões simbólicos que estabelecem 

as categorias de feminino e masculino. Além disso, discutimos, com Foucault, como esses 

padrões se instauram a partir de relações de poder. A segunda parte do texto acompanha a 

elaboração de um pensamento na escrita de Ana Cristina Cesar, um pensamento que abandona 

noções gerais e totalizantes, operando a cisão da escrita com a metafísica da representação. 
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Importa pensar de que modo seus escritos privilegiam o movimento e as variações, em 

detrimento da permanência e da regularidade do discurso do verdadeiro. No diálogo com noções 

de Deleuze sobre a literatura e o cinema, pensamos uma escrita dos afetos, veículo de uma 

experiência descentrada da linguagem que enfraquece o poder dos mecanismos de captura, 

entre eles o da crítica. 

 

 

3.1 O ENSAIO NOS LIMITES DA ESTRUTURA 

 

“Nada é mais uma coisa definida, nada é um 

caminho sem ziguezagues. Tudo é turvo”. 

(Marilene Felinto) 

 

“Não ter medo de prosseguir 

[...] – não ter medo do inesperado [...]  

tudo fecha, os fios sempre 

emendam no final. 

uma forma determina a outra. 

a estrutura também é inesperada”. 

(Ana Cristina Cesar) 

 

Num artigo sobre feminismo e produção de subjetividades, Margareth Rago afirma que 

o feminismo evidencia a necessidade de colocar perguntas femininamente, o que para a autora 

significa: “a partir de um pensamento que singulariza, subverte e diz de onde fala” (RAGO, 

2004, p. 284). No mesmo artigo, há uma citação de Rose Braidotti em que esse lugar de fala 

está honestamente assumido: “Falando como uma mulher feminista branca, anti-racista, pós-

estruturalista, européia, eu apoio figurações de subjetividade nômade, para agir como uma 

desconstrução permanente do falologocentrismo eurocêntrico” (RAGO, 2004, p. 291). No 

momento em que digo “eu” e exponho meus atributos, consolido minha identidade, pois 

pressuponho um sujeito idêntico a mim – independente do que eu apoie. A defesa da 

subjetividade nômade por Rose Braidotti, de inspiração deleuziana, não deixa de expor um 

lugar de onde é possível falar e, por sua vez, não deixa de instituir a identidade (padrão?) do 

sujeito falante – numa sociedade desigual. Sociedade ocidental, ou ocidentalizada (e com isso 

estamos sendo amplos) em que, apesar do questionamento constante das estruturas de poder, 
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“não há nenhum espaço de onde o sujeito subalterno sexuado possa falar” (SPIVAK, 2012, p. 

160). Esse “de onde fala”, pois, constitui-se no nível da representação51 e se realiza em relações 

de poder que distribuem de maneira desigual os lugares de fala, ou as posições na ordem do 

discurso. 

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

perguntava-se Ana Cristina Cesar no final dos anos 70 (pergunta feita por outrem na década de 

40), iniciando assim o texto “Literatura e mulher: essa palavra de luxo”. O texto que 

inicialmente seria uma resenha sobre as obras de Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa nos é 

apresentado como ensaio (sobre as relações entre “literatura” e “mulher”). O ensaio, entendido 

como gênero textual problemático – pela dificuldade que apresenta quanto à sua definição –, é 

frequentemente pensado em sua relação com a literatura, com a arte. 

Em O ensaio como forma (2003), Adorno toma o ensaio em sua relação com a ciência 

e a arte. Conforme uma perspectiva positivista, o ensaio ideal não pode almejar um modo de 

apresentação artístico, “uma autonomia da forma”. Impor-se-ia o ideal do cientificismo, 

conforme o qual deve haver uma clara separação entre sujeito e objeto, entre forma e conteúdo, 

e cuja pretensão seria chegar a um tratamento objetivo do objeto, a uma verdade. Já o ensaio 

como forma “leva em conta a consciência da não-identidade, mesmo sem expressá-la; é radical 

no não radicalismo, ao se abster de qualquer redução a um princípio e ao acentuar, em seu 

caráter fragmentário, o parcial diante do total” (ADORNO, 2003, p. 25). Seria possível pensar 

que o parcial a que se refere o crítico corresponde à inclusão da subjetividade do autor no texto, 

que configuraria a diferença do ensaio moderno, para alguns autores. Adorno nesse ponto 

refere-se à transição histórica e formal apresentada nos Essais de Montaigne; o ensaio como 

forma nega a falsa ordem, porque sem lacunas, dos conceitos, acentuando o mutável e o 

efêmero. Desse modo, o ensaio “revolta-se contra essa antiga injustiça cometida sobre o 

transitório, pela qual este é novamente condenado no conceito” (p. 25). 

Não se apresentando tão radical ou tão revoltado contra a doutrina (ou quem sabe sem 

tanta sede de justiça) quanto o ensaio de Adorno, o ensaio de Ana Cristina Cesar parece 

evidenciar o parcial e o transitório. Tendo-se proposto a pensar “literatura” e “mulher”, a autora 

se vê diante de dois conceitos tão ricos quanto problemáticos. E escolhe, para isso, o gênero a 

que chamamos ensaio. Por sua estrutura necessariamente livre, o ensaio dificulta mesmo a sua 

classificação enquanto gênero. Permite pensar um problema sem necessariamente esgotá-lo – a 

                                                           
51 No caso de Spivak, a sua abordagem do conceito de “representação” é um tanto mais complexa do que 

poderíamos tratar aqui. Mais à frente, explicitamos como o modelo representativo platônico pauta-se no modelo 

do Mesmo, isto é, da identidade. 
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partir de uma discussão já realizada por outros autores – assim como finalizar o texto no ponto 

em que o autor achar conveniente. Explorando as possibilidades dessa estrutura, a autora 

promove saltos que tornam vivo o problema, sem encerrá-lo. 

A estrutura desse ensaio passa por um processo de (des)montagem que implica uma 

série de desobediências. Uma delas diz respeito ao uso das fontes: se o ensaio deveria fazer um 

levantamento bibliográfico dos “estudos” sobre o assunto, o texto de Ana recorre a outros cujas 

esferas de circulação e de produção são bastante diversas. E essa referência ao texto do outro 

não se preocupa em definir apropriado e inapropriado, verdadeiro e ficcional, cópia e modelo, 

texto-fonte e comentário. A lista de desobediências inclui, por exemplo, a citação de um 

personagem como argumento de autoridade52, a nomeação de gêneros textuais que não 

cumprem sua função53, a apropriação não referenciada da fala do outro54.  

A partir de algumas estratégias que envolvem certo uso da palavra do outro e certo modo 

de organização, o seu texto não só coloca uma opinião provisória sobre o assunto, mas também 

expõe a arbitrariedade que todo discurso crítico (como o ensaio acadêmico pretensamente 

científico ou outros gêneros como esta dissertação) impõe sobre um objeto para poder fechá-lo 

num conceito e expurgar o provisório – mascarando, por sua conta, a própria parcialidade. 

Radicalizando a característica fragmentária do ensaio, o texto de Cesar não é só fragmentário, 

é composto por fragmentos. 

“Literatura e mulher: essa palavra de luxo” está dividido em doze partes; onze 

fragmentos mais uma “errata”, que, tomados no todo, parecem perseguir a questão colocada no 

início, seguindo uma argumentação, um desenvolvimento desejável no ensaio acadêmico. 

Porém, se tomados em separado, começam a indicar sua diferença. A ideia de ver os 

trechos em separado pode vir durante o texto ou apenas ao final da leitura, quando a diretora da 

peça oferece-nos um Dramatis personae. Consta no final do texto essa seção, em que está 

indicada por trecho a “origem” de cada fala, por quais atores foi dita. A atitude não é algo 

isolado na escrita de Ana Cesar: a ideia de colocar um índice onomástico no livro A teus pés 

demonstra um gesto semelhante. Um diálogo possível entre escritos? “E agora não sou mais, 

                                                           
52 É o caso da brasilianista Sylvia Riverrun, nome inventado, personagem cujo sobrenome vem da obra Finnegans 

Wake, de James Joyce. 
53 No final do texto consta uma errata. Esse gênero, tradicionalmente da esfera jornalística´, tem como função 

apontar os erros ortográficos ou com relação às informações das edições anteriores. Nesse ensaio, no entanto, a 

função é trazer um outro lado de uma discussão. 
54 Um exemplo é a composição da fala de Sylvia Riverrun a partir de alguns trechos de um texto de Menochi del 

Pichia, não referenciado no trecho. O trecho é apresentado como sendo de Sylvia Riverrun. É curioso como boa 

parte das desobediências formais relacionam-se a uma personagem que é mulher. 
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veja, não sou mais severa e ríspida, agora sou profissional”55. “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”56. Roubar, gesto a que tanto recorreu na sua escrita e que implica a antropofagia 

para além da reprodução, é sinalizado nesses versos e também no ensaio. 

Uma das diferenças diz respeito ao gênero desses textos. Conforme a descrição do 

Dramatis personae, os fragmentos I e VI são retirados de um artigo de Roger Bastide; o II e o 

X seriam comentários da “autora”, respectivamente: aos prefácios de Darcy Damasceno e Maria 

José de Queiroz sobre livros de Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa, e a um poema de Adélia 

Prado; III, IV e V seriam comentários de Cunha Leão, Menotti del Pichia e José Paulo Moreira 

da Fonseca sobre a poesia de Cecília Meireles; o VII seria parte de uma entrevista concedida 

por Sylvia Riverrun; VIII e XI são retirados do livro A hora da estrela, de Clarice Lispector; 

IX, de um panfleto feminista produzido pelo Institut d’Action Culturelle de Genebra; e a errata 

teria sido enviada por Sylvia Riverrun. 

Lidos atentamente, os fragmentos parecem divergir no tom, na forma de colocar um 

problema ou de apenas afirmar traços comuns nas literaturas de autoria feminina. 

Principalmente o tom sugere a divergência entre os trechos. A pergunta que inicia o ensaio (“- 

Haverá uma poesia feminina distinta, em sua natureza, da poesia masculina?”), assim como as 

subsequentes do fragmento I, foi retirada pela autora de um artigo de Roger Bastide, crítico de 

certo destaque na época. No caso de haver uma poesia feminina, o crítico prepara as perguntas 

seguintes, sobre os caracteres que a distinguiriam da poesia masculina (Se alguém diz que algo 

“é...” espera-se o predicado, esperam-se os atributos, bem delimitados, de preferência. Espera-

se igualmente a afirmação do que isso “não é”). Embora em forma de perguntas, as colocações 

do crítico tipificam esses caracteres, reforçando os estereótipos atribuídos aos gêneros feminino 

e masculino. No trecho VI, o ator (Bastide) volta à cena assumindo o afirmativo, quando diz 

que os elementos comuns nos poemas de Henriqueta Lisboa e Cecília Meireles “são devidos ao 

acaso” (CESAR, 1999, p. 225). A afirmação se encaminha para o imperativo, na última fala 

que fecha o trecho VI do ensaio. Segundo ele, a ideia de procurar por uma poesia feminina “é 

uma idéia de homens, a manifestação, em alguns críticos, de um complexo de superioridade 

masculina. Precisamos abandoná-la [...]. Diante de um livro de versos, não olhemos quem o 

escreveu, abandonemo-nos ao prazer” (CESAR, 1999, p. 226). Atribuindo à sociologia o papel 

de pensar a diferença sexual, o crítico encerra a questão. 

                                                           
55 De um poema sem título, de A teus pés. CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

p. 79. 
56 De outro poema sem título, de Inéditos e dispersos. CESAR, Ana Cristina. Ibidem, p. 281. 
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No trecho VII, no entanto, a questão é reaberta por Sylvia Riverrun, que afirma ser 

“imprescindível” considerar o fato de que se está falando de mulheres quando se trata de seus 

textos: “Cecília é boa escritora [...], mas como se sabe, não tem nenhuma intervenção 

renovadora na produção poética brasileira. A modernidade nunca passou por essas poetisas, que 

jamais abandonaram a dicção nobre e o olhar estetizante”57. O tom é categórico, sem 

concessões, mas não encerra a questão. Convida a sua interlocutora a verificar ela mesma: “Faça 

um levantamento da crítica sobre essas poetisas e estará traçado um belo retrato de (literatura 

de) mulher” (p. 228). 

A divergência de opiniões é mais marcada nesses trechos, mas as diferenças no tom 

percorrem todo o texto, como no trecho II, distinto dos outros dois citados: “Não quero ficar 

panfletária, mas não lhe parece que há uma certa identidade entre esse universo de apreensão 

do literário [da crítica sobre as escritoras] e o ideário tradicional ligado à mulher?” (CESAR, 

1999, p. 224). Esse trecho, no dramatis personae, é da “autora” da peça. 

Havendo essa disparidade de autoria, gêneros, tons e pontos de vista, perguntamo-nos, 

então, o que permitiu ao texto sua coerência. Por que atribuímos coerência a ele? Graças à 

organização e disposição? Em razão do tema? Por causa do nome de autora que figura no início 

do texto? E, mais à frente, por causa da origem de cada uma das falas? Elas são suficientes para 

dar uma resposta ao texto, encerram a questão? 

A pergunta sobre a coerência do texto parece pertinente aqui, pois se trata de texto 

(supostamente) científico, isto é, que trata de um tema e traz uma literatura, coleção de textos, 

para discuti-lo – isso se considerarmos a posição da autora como intelectual, e não como artista. 

O texto científico pauta-se numa certa organização, na qual estão previstos o princípio da não 

contradição, a linguagem denotativa, a progressão temática, o uso de elementos coesivos 

adequados ao gênero textual. Esses elementos objetivam garantir o efeito de verdade do texto. 

Quanto ao tema, na maior parte do texto a relação parece estar mantida, seguindo o tema 

mulheres e literatura. No entanto os trechos retirados de A hora da estrela, de Clarice Lispector, 

parecem não o obedecer, assim como os trechos dos comentadores dos prefácios, os quais, 

embora deem a ver concepções do feminino e do literário, tinham como tema a poesia de Cecília 

Meireles. 

Voltando ao texto e olhando-o mais atentamente, vê-se, entre outras coisas, uma 

disparidade temática, por exemplo, entre o fragmento VIII, o anterior e o posterior. Fala-se em 

vender o corpo após ter falado em literatura e anuncia-se uma moça da qual “a autora” iria falar, 

                                                           
57 Esse trecho da fala da personagem Sylvia Riverrun, na página 227, é constituído por fragmentos copiados de 

um texto de Menotti del Pichia. 
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mas o trecho seguinte não toca no assunto. O trecho IX, além de não cumprir o anunciado, ainda 

apresenta uma diferença na língua; está escrito em francês. O trecho X esquece a coesão e 

remete ao texto VII depois de tratar de outros assuntos. Em relação à autoria, os textos divergem 

entre críticos literários, autores de literatura e autores anônimos, sejam eles fictícios ou não. 

Sylvia e Roger ocupam a maior parte do texto, aparecendo cada um duas vezes. 

Encenam a figura do crítico de literatura, cuja fala possui autoridade. Esses dois críticos, por 

sua vez, recorrem a outras falas autorizadas, como as de Roberto Schwartz e Antonio Candido. 

A diretora da peça parece consciente do peso da instituição “Literatura” ou da outra chamada 

“Crítica Literária”58. 

Uma série de perguntas suscitadas pelo texto direcionam à estrutura, mostrando-nos sua 

arbitrariedade. A arbitrariedade da estrutura, da língua, torna-se visível quando percebemos que 

fizemos a leitura do texto “Literatura e mulher...” atribuindo a ele um caráter de verdade. Esse 

texto, que “deveria” tratar da relevância ou irrelevância do gênero da escritora ou do escritor 

para a sua poesia – por um deslocamento – põe em questão, por exemplo, os mecanismos 

formais que permitem colocar o gênero ensaio, no “verdadeiro”. Expõe as forças coercitivas 

que garantiriam a esse ensaio um lugar na ordem do discurso, tal como a denominou Foucault59. 

As falas dos críticos, a que recorre a diretora, estão asseguradas por um lugar no 

discurso, e é a instituição (no caso, Crítica Literária) quem assegura o privilégio dessa fala, 

quem mantém seu poder60. No texto de Foucault, a instituição responde ao desejo: 

 

 

E a instituição responde: “Você não tem por que temer começar; estamos 

todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há muito 

tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra 

mas o desarma; e que, se lhe ocorre de ter algum poder, é de nós, só de nós, 

que ele advém” (FOUCAULT, 2013, p. 7). 

 

 

Em nenhum momento a autora diz de onde fala, isto é, coloca-se explicitamente como 

uma mulher escritora, jovem carioca bela estudante de Letras. A montagem, a peça, o ensaio 

cujas falas descontinuam umas às outras não seria um modo de expor a complexidade dos 

lugares de fala relativa a uma identidade de autor? Como identificar o sujeito que fala num 

                                                           
58 Em “Três cartas a Navarro”, o personagem e autor registra: “Te deixo meus textos póstumos. Só te peço isto: 

não permitas que digam que são produtos de uma mente doentia! Posso tolerar tudo menos esse obscurantismo 

biografílico. Ratazanas esses psicólogos da literatura [...]”. (CESAR, 2013, p. 316). 
59 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 2013.  
60 Em Literatura não é documento, Ana Cristina Cesar identifica algo sobre isso nos documentários que se 

aproximam de uma visão oficial sobre a cultura e a literatura, comumente financiados pelo Estado. Em todos estes, 

o crítico aparece para dar o aval sobre a obra de cada autor de literatura, para reconhecer sua importância. 
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mosaico em que o texto, ou o que foi retirado dele, está totalmente desvinculado de sua instância 

enunciativa? Uma fala mantém o seu significado se é deslocada da circunstância, da intenção 

do autor e da unidade que ela compunha dentro de um gênero enunciativo, isto é, sem os 

aspectos que poderiam delimitá-lo? Existiria significado que não fosse, já, interpretação, que 

não fosse, já, significação (nunca neutra, porque constituída num sistema de pensamento 

dualista hierárquico) atribuída por um sujeito? 

Essas falas, aparecendo numa montagem e confrontadas com suas próprias contradições, 

têm expostas a sua vontade de verdade, a qual, como mobilizadora do discurso, não é, no 

entanto, o encerramento de uma discussão ou a possibilidade de chegar à verdade das coisas. 

Tem, assim, enfraquecida (ou mesmo abortada) a possibilidade de “fechar, convenientemente, 

o problema do feminino no texto literário”61 (CESAR, 1999, p. 247). Compreende-se, desse 

modo, que a colagem de falas divergentes, provindas de diferentes autores e recortadas de 

diferentes gêneros, desloca a função do ensaio, de apresentar ideias sobre determinado assunto, 

e torna visível o funcionamento dessas falas enquanto discurso, isto é, enquanto produzidas em 

relações de poder e enunciadas por sujeitos interessados. 

Cada texto citado não previa a existência do outro. Por meio da colagem, da interferência 

na palavra do outro, constroem-se sentidos não existentes previamente. Não está garantida uma 

coerência formal, mas quem sabe está sendo preparada “uma espécie de caos no interior 

tenebroso da semântica”62. O ensaio, que já se consolidava como gênero privilegiado da crítica, 

aparece aí como encenação, e, ainda, de outro, como manipulação, recorte. Expõe a ficção de 

todo discurso sem no entanto desviar-se dos problemas que suscita ou das ordens que ajuda a 

instituir. É contra esse caos, como modo de parar a proliferação incessante dos discursos e de 

suas significações, que constitui-se a estrutura, mas ela só é possível a partir de um certo tipo 

de violência, por um gesto arbitrário. 

A arbitrariedade da língua talvez passe pela atitude de colocar sob o semelhante algo 

que é divergente, fazendo uma leitura naturalizante dos significados. A estrutura da língua prevê 

um sujeito que fala e um sujeito que significa. A língua a que nos referimos é aquela 

pretensamente científica e, igualmente, objeto de ciência. Simone de Beauvoir, em O segundo 

sexo, já apontava a arbitrariedade de certos métodos. 

 
Desde que aceitamos uma perspectiva humana, definindo o corpo a partir da 

existência, a biologia torna-se uma ciência abstrata; no momento em que o 

dado fisiológico (inferioridade muscular) assume uma significação, esta surge 

                                                           
61 A expressão vem em forma de pergunta no seu texto sobre Ângela Melim. 
62 Referência ao texto de Torquato Neto. “Marcha à revisão”, parte 1, “Colagem”. In: NETO, Torquato. Os últimos 

dias de paupéria. Rio de Janeiro: Eldorado, 1973. p. 23. 
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desde logo como dependente de todo um contexto; a ‘fraqueza’ só se revela 

como tal à luz dos fins que o homem se propõe, dos instrumentos de que 

dispõe, das leis que se impõe (BEAUVOIR, 2000, p. 55, grifos nossos). 
 

 

Não por acaso, a crítica feminista voltou-se ao discurso que a ciência produziu sobre a 

mulher, revisitando-o sob outro olhar. As pesquisas são significadas por um sujeito, que as 

interpreta em razão de certos fins, a partir de certos instrumentos e regras. Não há “dado” 

biológico; apenas interpretações de um sujeito significador (tradicionalmente masculino) à sua 

pesquisa, cujo método direciona os “resultados”. Os objetivos, os interesses desse sujeito não 

são exteriores à pesquisa, mas determinam os “dados” e interferem em suas consequências. 

Assim, Beauvoir demonstra como o discurso científico da biologia (supostamente 

objetivo) serviu como alicerce da exclusão da mulher do espaço público. Um exemplo da 

significação a que se refere a autora está na definição do óvulo como o gameta que “espera” ser 

fecundado pelo espermatozoide. O modo como a mulher foi significada na biologia e, 

posteriormente, na psicanálise a reduziu à condição de reprodutora, cuja sexualidade seria 

passiva. As finalidades da construção desse discurso negativo sobre a mulher, pela biologia e 

pela psicanálise, apareceriam logo: a opressão das mulheres e sua ausência de privilégio no 

campo social, tendo em vista sua “fragilidade”, “dependência natural”, “inferioridade 

intelectual” e “inaptidão para a política”. 

Não ocorre como uma fatalidade, a instauração dessas noções articula-se numa série de 

discursos produzidos e propagados pelas instituições – pensando ainda com Foucault (2013). 

Assumindo o lugar da ciência, a medicina vitoriana foi a instituição mais empenhada em definir 

as “particularidades” da mulher e do seu corpo. Por exemplo, afirmava que “as funções 

fisiológicas da mulher derivavam aproximadamente 20% da energia criativa da atividade do 

cérebro” (SHOWALTER, 1994, p. 32). No século XIX, a instauração do chamado dispositivo 

de sexualidade, conforme Foucault (2014), teve na “histerização das mulheres” uma de suas 

bases. Todas as insatisfações femininas passaram a ser vistas como sintoma da histeria causada 

pelo seu corpo “desregrado”. Aquilo que se entende como um “dado”, um “fato” ou uma 

“verdade” é assegurado por certos regimes e mecanismos discursivos que isso legitimam, a 

partir de suas próprias regras e condições. Consequentemente, esse discurso do verdadeiro 

interfere no real, em certos momentos históricos. 

Mas o caminho não é tão curto. Os conceitos de inferioridade, passividade e fragilidade 

funcionam a partir de uma certa estrutura significante. A mesma estrutura que me faz, por 

exemplo, chamar “o corpo” a pessoa defunta também aponta esses termos como negativos em 

relação a algo. 



60 
 

Subjacente à estrutura da língua, organizando-a, há conceitos desenvolvidos 

secularmente pela filosofia. De acordo com Elizabeth Grosz (2000), o sistema que significa o 

corpo como a matéria inerte (insuficiente para identificar o sujeito, a ser animada por uma 

consciência) funda-se no pensamento dicotômico dominante na filosofia ocidental. Esse 

pensamento, estabelecendo sempre distinções entre pares, “necessariamente hierarquiza e 

classifica os dois termos polarizados de modo que um deles se torna o termo privilegiado e o 

outro sua contrapartida suprimida, subordinada, negativa” (GROSZ, 2000, p. 47). A hierarquia 

entre os termos opostos constitui o domínio da representação, fundado pelo platonismo e 

definido numa relação intrínseca a este modelo ou fundamento: o Mesmo63. Não é possível 

haver igualdade entre os termos, porque a dicotomia funda-se no Um, no Mesmo – a partir de 

um termo considerado primário denomina-se o outro. O um não pode tolerar um outro 

autônomo em relação a si. O Outro é sempre definido numa relação de ausência com relação 

ao Um, ao Mesmo: o Outro é aquele que não é o Um, o seu negativo, inferior e dependente. 

Ainda segundo a professora e feminista, a correlação e a associação da oposição 

mente/corpo com a oposição macho/fêmea é central no modo como a filosofia se desenvolveu 

historicamente. Consequentemente, nas representações, alinharam-se a mente ao homem, o 

corpo à mulher. Tal como pensado por Deleuze e Guattari (2012), a máquina abstrata de 

rostidade (que tem no rosto do homem branco heterossexual o seu modelo) não para de operar 

por dicotomias. Voltando a Grosz (2000, p. 48-49), da oposição mente/corpo decorrem muitas 

outras, tais como: “razão e paixão, sensatez e sensibilidade, fora e dentro, ser e outro, 

profundidade e superfície [...] transcendência e imanência, [...], forma e matéria”. O corpo foi 

definido como “desregrado, disruptivo, necessitando de direção e julgamento, meramente 

incidental às características definidoras da mente, razão ou identidade pessoal em sua oposição 

à consciência, ao psiquismo e a outros termos privilegiados no pensamento filosófico” (p. 48). 

Desse modo, a mulher, associada à desrazão que seria própria do corpo, é associada ao negativo 

da oposição, em relação ao modelo masculino. 

É possível perceber que a construção simbólica do feminino como inferior ao masculino 

centra-se no privilégio da mente sobre o corpo, e do homem sobre a mulher, assim como em 

certa interpretação do corpo feminino. Como bem coloca Luce Irigaray (1977), as 

determinações do pensamento filosófico a que nos referimos consistem no privilégio de certos 

                                                           
63 Cf. DELEUZE, “Platão e o simulacro”. In: ______. Lógica do sentido. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
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valores: propriedade, produção, ordem, forma, unidade, visibilidade... ereção64. Em outras 

palavras, privilégio do falo: os sistemas representativos que tomaram como base a filosofia 

ocidental dominante são falocêntricos, como é o caso da psicanálise. Conforme a autora, é pela 

leitura de Freud dessa filosofia que a psicanálise constrói sobre a sexualidade feminina um 

discurso do verdadeiro. 

Irigaray afirma que o feminino não tem um lugar senão no interior de modelos e leis 

editados por sujeitos masculinos (1977, p. 85). Foi sob o interesse de homens – não confessado, 

posto que mascarado pela universalidade – que se definiu a libido como sendo propriamente 

masculina, fálica. A mulher teria de adequar-se a esse modelo, assumindo a posição “feminina” 

e renunciando ao gozo clitoridiano (considerado “fálico”), ou masculinizando-se. Mesmo o 

pensamento da homossexualidade parte de um único sexo, o masculino, semelhante a si mesmo. 

É pelo privilégio da forma e do visível que privilegia-se, por conseguinte, ao sexo masculino, 

e coloca-se em oposição a ele o feminino: como um “trous”, um furo, uma ausência. Nesse 

regime escópico, a mulher é relegada à passividade, ao papel de “belo objeto a ser olhado” (p. 

25). 

Como falar numa língua que me exclui, que me reduz à condição de outro ou objeto, 

que me reserva o silêncio? Negando essa língua ou colocando-a em causa? Se a coloco em 

causa, que bases, que estruturas devo expor? Se nego essa língua é preciso criar outra: como 

criá-la? Se reafirmo a estrutura, não estou novamente colocando as coisas “no seu lugar”? 

Assumo-me como negativa em relação ao masculino ou inverto a oposição? A inversão resolve 

o problema? Como colocar a estrutura em causa se ela constitui o modelo de pensamento 

ocidental? A quê e a quem serve dizer se existe escrita feminina? Como pensar a escrita 

feminina sem imediatamente reduzi-la ao mesmo, sem prescrever modelos? 

Essas perguntas atravessam o pensamento das teóricas francesas da “escrita feminina”, 

Helène Cixous, Luce Irigaray e Julia Kristeva e foram decisivas na construção de suas obras. 

Os questionamentos de Beauvoir, Grosz e Irigaray demonstram que a consolidação do 

pensamento filosófico ocidental centra-se no privilégio do falo, e é favorecido pela 

naturalização dos elementos que compuseram esses sistemas valorativos, isto é, pelo não 

questionamento sobre a posição e os interesses do sujeito que significa, pela não 

problematização da relação entre significante e significado – consequentemente, pela 

                                                           
64 “Ce modele, phalique, participe des valeurs promues par la société e la culture patriarcales, valeurs inscrites 

dans le corpus philosophique : proprieté, production, ordre, forme, unité, visibilité... érection.” (IRIGARAY, 1977, 

p. 85, grifo da autora). 
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instauração de um sistema simbólico65 como verdade, que tenta apagar os rastros dos conflitos 

de poderes. Compreendendo que a opressão das mulheres estava favorecida pela consolidação 

de certas estruturas, o feminismo crítico propõe a investigação e exposição dessas estruturas na 

linguagem.  

Tomando como base a afirmação de Woolf sobre a escrita das mulheres – “o livro (tal 

como a frase) tem de ser adaptado ao corpo” (WOOLF apud MACEDO; AMARAL, 2005, p. 

52) – as teóricas da escrita feminina reivindicam a particularidade das mulheres com relação à 

escrita. Num dicionário da crítica feminista, elaborado por Ana Gabriela Macedo e Ana Luísa 

Amaral, aparece a tese de Ann Rosalind Jones sobre essas teóricas. Para Jones, o que os 

trabalhos delas possuem em comum é “o opor o corpo das mulheres aos padrões fálico-

simbólicos, pertença do pensamento ocidental” (MACEDO; AMARAL, 2005, p. 53). Essa é 

uma afirmação cujo alcance generalizante pode ser questionado, mas possui suas motivações. 

Pode-se indagar se num sistema de pensamento fálico que estrutura a língua corpo e mulher são 

termos negativos em relação a um modelo, de que modo reivindicar a particularidade do corpo 

feminino teria implicações para uma mudança nas relações de poder? 

No fragmento II de “Literatura e mulher: essa palavra de luxo”, a autora faz um convite 

ao leitor: 

 

Faça uma enquete tipo Globo Repórter. Saia à rua e pergunte aos pedestres: o 

que é poesia; o que é mulher; e mulher fazendo poesia, fala de quê. As 

respostas vão configurar o senso comum do poético e do feminino. Surgirão 

algumas imagens que se convencionou chamar da natureza e considerar belas. 

O cancioneiro popular. Perfume, pérola, flor, madrugada, mar, estrela, 

orvalho, pólen, coração. Tépido, macio, sensível. E em aparente contradição: 

inatingível, inefável, profundo. A velha contradição que os românticos não 

conseguiram resolver. Mulher é inatingível e sensual ao mesmo tempo 

(CESAR, 1999, p. 223). 
 

 

O convite tem o objetivo de fazer ver na realidade cotidiana a cristalização de certas 

imagens a respeito da mulher, da poesia, e da poesia feminina. É possível compreender que o 

simbólico (depreendido no senso comum) associado ao feminino se mantinha até o momento 

do texto, anos 70. A conclusão da enquete imaginária consiste em que “o poético e o feminino 

se identificam” (CESAR, 1999, p. 223). Ainda no trecho II, a partir da leitura de textos críticos 

e dos prefácios sobre os textos de Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa, a autora constata a 

                                                           
65 O Simbólico é entendido como uma estrutura de significação universal, havendo um sujeito que significa e um 

objeto significado. Lacan questiona esse sistema de significação. “Para Lacan, o sujeito só passa a existir – isto é, 

só começa a colocar-se como um significante autorreferido no corpo da linguagem – sob a condição de um 

recalcamento primário dos prazeres incestuosos pré-individuados associados com o corpo materno (então 

recalcado)”. (BUTLER, 2015, p. 86) 
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insistência dos mesmos estereótipos. A inquietação expressa é que parece haver uma identidade 

entre o universo de apreensão do literário e o ideário tradicional do feminino. Movida pelo 

pudor, cheia de meios-tons, a poesia dessas autoras teria mantido uma “dicção nobre”: “Tons 

fumarentos. Nebulosidades. Reflexos crepusculares. Luz mortiça, penumbra. Belezas mansas, 

doçura. Formalmente, uma poesia sempre ortodoxa, que passou ao largo do modernismo. Um 

temário sempre erudito e fino” (p. 224). 

Para o sujeito que aí fala, com essas imagens em que predomina o inapreensível, 

permite-se o desvio de temas relacionados à mulher, seu corpo e sua realidade presente. Algo 

previsto em outra inquietação: “Arrisco mais: não haveria por trás dessa concepção fluídica de 

poesia um sintomático calar de temas de mulher, ou de uma possível poesia moderna de mulher, 

violenta, briguenta, cafona onipotente, sei lá?” (CESAR, 1999, p. 225). Tal inquietação é 

justificável ao pensarmos que o uso dessas imagens para tratar dos textos dessas autoras acaba 

por confirmar uma representação tradicional da mulher e do que seria o feminino, mantendo o 

status quo, sem apresentar-lhe nenhuma diferença. 

O que caracterizaria essa outra poesia? Na “errata” do ensaio, Sylvia/Ana identifica uma 

nova literatura, totalmente oposta àquela de dicção nobre. Essa literatura atual (nos anos 70), 

panfletária, posto que hasteando uma bandeira (do feminismo) e refletindo uma ideologia, 

promove uma inversão: “Onde se lia flor, luar, delicadeza e fluidez, leia-se secura, rispidez, 

violência sem papas na língua. Sobe à cena a moça livre de maus costumes, a prostituta, a 

lésbica, a masturbação, a trepada, o orgasmo, o palavrão, o protesto, a marginalidade” (p. 231). 

Essa inversão parece à Sylvia/Ana/(mais alguém?) uma virada da cara em direção à coroa, uma 

proeza militante em que importam menos os poemas do que a “poética da nova mulher”. Essa 

poética recortaria “o exato espaço e tom em que a mulher (agora moderna) deve fazer literatura” 

(p. 231). Nenhuma mudança efetiva; apenas uma inversão que novamente define a postura mais 

adequada para a mulher, que define o modelo verdadeiro para a mulher e sua literatura, 

mantendo agora o privilégio do que se considera o masculino, a violência, o espaço público. 

Nenhum abalo significativo nos modelos de representação. 

Entendendo que mulher e literatura são conceitos, seria possível dizê-los sem pressupor 

ou mesmo confirmar um sistema representativo? Como falar em literatura feminina sem que 

para isso seja necessário instaurar um modelo, velho ou novo? A reivindicação de uma 

particularidade quanto à escrita da mulher tem como compromisso uma revisão crítica dos 

sistemas representativos, considerando principalmente o lugar do sujeito que, por uma posição 

privilegiada no discurso, significou o feminino como o negativo, a ausência, o fora. Margareth 

Rago (2004, p. 282-283) explica que, “dentre as suas inúmeras críticas, o feminismo investiu 
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incisivamente contra o sujeito, não apenas tendo como alvo a figura do homem universal, mas 

visando a própria identidade da mulher”, tudo isso mostrando que a feminilidade 

universalizante “foi imposta historicamente pelo discurso médico vitoriano, pelo direito, pela 

família, pela igreja, enfim, pelo olhar masculino reforçado principalmente nos centros urbanos, 

pelos estímulos da indústria de consumo”. 

O questionamento sobre os padrões fálico-simbólicos participava de uma das 

preocupações de Ana Cristina Cesar, na sua condição de mulher escritora na década de 70/80. 

Agora cito do arquivo: 

  

Há uma identificação cultural entre pena e pênis, autoria literária e autoridade 

patriarcal, autor e pai? [...] E como se situam as escritoras mulheres diante 

dessa teoria (implícita ou explicitamente) patriarcal da gênese literária? 

(CAMARGO, 2003, p. 75). 
  

 

Isso que seria um esboço de resenha do livro The Madwoman in the atic foi encontrado 

por Maria Lúcia de Barros Camargo, no arquivo da escritora. Cesar faz referência à metáfora 

de paternidade literária utilizada por Gilbert e Gubar nesse livro importante para a crítica 

feminista e para a relação da mulher com o corpo e a escrita. Essas teóricas afirmam que na 

cultura patriarcal ocidental o autor do texto é um pai, “um patriarca estético”, e a caneta que 

empunha, um instrumento análogo ao pênis. Portanto, a mulher escritora sofreria as ansiedades 

de não possuir a autoridade fálica. A pergunta lançada pelas autoras ecoa nos discursos teóricos 

feministas sobre a escrita da mulher: “Se a caneta é um pênis metafórico, de qual órgão as 

mulheres podem gerar textos?” (SHOWALTER, 1994, p. 32). 

Para Elaine Showalter, é problemática essa analogia fundamental, pensando-se que, para 

construir a metáfora da paternidade literária, foi preciso ignorar uma infinidade de analogias 

entre o processo de criação literária e a gestação ou o parto. Segundo a pesquisadora, nos 

séculos XVII e XIX predominavam metáforas da maternidade literária. Escritores referiam-se, 

como em alguns momentos nos referimos hoje, ao ato de criação literária com expressões como 

“gestar páginas”, “dar à luz um texto” etc. Showalter (1994, p. 33) modifica o ponto de partida 

com a pergunta: “Se escrever é metaforicamente dar à luz, de qual órgão podem os homens 

gerar textos?”. 

Não se trata apenas de uma inversão que mantenha as representações, mas de uma 

mudança de organização que expõe a impostura da língua, presente quando se correlaciona o 

fato de possuir um pênis e o escrever. Com a inversão, a arbitrariedade do pressuposto, 

necessária à analogia, aparece. Somente por referência ao simbólico a metáfora fálica pôde ser 
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convincente. Certamente, a ideia de paternidade literária extrai suas significações da 

psicanálise. Todavia, a psicanálise é também uma instituição que produziu discursos 

interessados, não havendo verdade anterior à linguagem e aos interesses aos quais ela serve. Do 

mesmo modo não há linguagem sem o sujeito, nem pensamento sem certa dependência a um 

horizonte teórico de possibilidades. 

No começo do ensaio, a pergunta (“Haverá poesia feminina distinta, em sua natureza, 

da poesia masculina?”), lançada por um crítico na década de 40, quer descobrir a natureza do 

texto, pressupondo a natureza do sexo. Questiona-se sobre um continuum entre texto e sujeito 

autor pressupondo o “ser mulher” ou o “ser homem” como natureza. A naturalização dos 

atributos do sujeito é recorrente na língua; e necessário para que ele seja dito. No caso da poesia 

de Ana Cristina Cesar, em que constantemente se diz “eu”, é tentador cair na armadilha da 

subjetividade. Ao falarmos sobre nós próprios ou outro tomamos uma série de atributos 

contingentes e damos-lhes uma lógica, uma unificação com base na ideia de pessoa, a quem 

eles são atribuídos66. Desse modo constrói-se a narrativa do eu, necessariamente ficcional, mas 

frequentemente vista como realidade dada. Um dos atributos referentes ao eu e considerado 

essencial ao sujeito está o “ser mulher” ou o “ser homem”. A estrutura da língua que obriga a 

utilização do verbo “ser” para definição de gênero e que reserva ao sujeito a substância contribui 

com a naturalização do gênero, como atributo essencial de um sujeito (supostamente) anterior 

à linguagem. Essa estrutura pensada por Aristóteles está presente numa “gramática substantiva 

do sexo” que entende como gêneros inteligíveis aqueles que possuem uma continuidade entre 

sexo, gênero e sexualidade: ao mesmo tempo em que se constitui na oposição entre masculino 

e feminino, essa gramática exclui uma multiplicidade capaz de colocá-la em xeque67. 

A pergunta do crítico se torna injustificada no momento em que tanto a natureza do sexo 

quanto a do gênero são recusadas, assim como é questionada essa continuidade. Por 

curiosidade, as teóricas da escrita feminina não respondem à pergunta. Luce Irigaray evoca a 

ambiguidade do sexo feminino, que não é uno nem duplo68, mas contém em si o um e o outro, 

                                                           
66 “O eu é uma linguagem conceitual criada por nós mesmos: a ficção de que um conjunto de características 

semelhantes de um sujeito é o resultado de uma essência, quando fomos nós mesmos que as agrupamos e criamos 

sua similaridade”. (VIEGAS, 1998, p.29 apud BORGES, 2008, p. 5). 
67 Cf. BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira: 2015. 
68 Essa imagem se inspira numa particularidade do órgão sexual feminino, composto por dois lábios que 

constantemente se tocam, ou “se beijam”: «Je t’aime : nos deux lèvres ne peuvent se separer pour laisser passer 

un mot. Un seul mot qui dirait toi, ou moi. Ou : égales. Qui aime, qui est aimée. Elles disent – fermées et ouvertes, 

sans que l’un exclue jamais l’autre – l’une et l’autre s’aiment. Ensemble. Pour produire un mot exact, il faudrait 

qu’elles se tiennent écartées. Décididément écartées l’une de l’autre. Distantes l’une de l’autre, et entre elles 

un mot ». (IRIGARAY, 1977, p. 208). 
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a fim de pensar a parler femme69 – para a qual não apresenta um modelo. Sob esse pensamento, 

o feminino seria aquilo que escapa aos modelos representativos, em virtude de apontar o 

fracasso do modelo simbólico necessariamente hierárquico, de-cisivo e excludente. Escapa à 

possibilidade de definir, de analisar, de delimitar a natureza, o fato, a verdade. 

Aqui, ainda, a teoria delimita aquilo que é possível dizer, de que modo, em que 

circunstância, de onde, para quem e para quê. Quando dizemos, encontramo-nos, 

irremediavelmente, na ordem do discurso. Reafirmamos o poder de quem nos diz?  

Não propondo necessariamente uma inversão, nem apontando com a lanterna a saída, 

Ana Cristina Cesar, no mesmo esboço de resenha já citado, formula uma resposta à pergunta 

de Gilbert e Gubar: “Para poder empunhar da pena e produzir texto, a mulher tem de formular 

alternativas a essa autoridade” de modo a superar a “ansiedade de autoria”, de “escapar do 

espelho do texto masculino para uma tradição que possibilitasse a criação de sua própria 

autoridade” (CAMARGO, 2003, p. 75). 

Conforme exemplifica Judith Butler (2015), quando o feminismo fala em nome das 

mulheres, acaba por produzir os sujeitos que ele diz representar. Trata-se da característica 

necessariamente produtiva dos mecanismos jurídicos, noção que Butler extrai de Foucault. A 

representação, conforme Spivak (2012), além de seu caráter mimético, pode servir como uma 

“procuração”, isto é, uma autorização concedida a um sujeito para falar em nome de um outro, 

subalterno e, por esse ato, novamente silenciado. Como se pode perceber na fala de Rose 

Braidoti, citada no início do capítulo, o reconhecimento de um lugar de fala com base numa 

identidade estratificada (mulher, branca, europeia) pode acabar por instituir novamente o sujeito 

de fala que possui autoridade sobre um dizer e sobre um outro representado. 

Seria possível falar sem que essa fala fosse imediatamente circunscrita numa identidade 

do sujeito instituída por um modelo de representação? Será que criar uma autoridade alternativa, 

por exemplo, pela reivindicação de uma autoridade da experiência, causaria um abalo 

considerável nessa autoridade patriarcal instituída? No plano prático das relações de poder, são 

alternativas possíveis e válidas. Mas o que dizer de uma fala como a do ensaio de Ana Cristina, 

a qual, apropriando-se de um discurso alheio e montando-o sob uma forma heterogênea (em 

que as partes se desmentem entre si, se desautorizam), nega-se a mostrar uma saída, a tomar o 

lugar de fala, a localizar-se, negando, inclusive, a possibilidade de um consenso? 

 

 

                                                           
69 O próprio termo é ambíguo, poderia ser traduzido por “fala (da) mulher” ou por “falar como mulher”. 
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3.2 A OPÇÃO PELO MOVIMENTO COMO PRÁTICA DE CRIAÇÃO 

  

Podemos dizer que essa fala (à qual nos referimos anteriormente) somente se efetiva 

numa prática do pensar que nega o repouso em qualquer centro unificador, e, em vez disso, 

privilegia o movimento – produz rizoma. A crítica, condição de todo gesto criador, atinge seu 

dinamismo na escrita de Ana Cristina Cesar ao explorar os limites que definiriam campos 

teóricos, gêneros de discurso e linguagem específicos para sua localização. Além das 

definições, o pensamento atravessa o próprio gesto da escrita, em todas as suas manifestações, 

trabalhando na ampliação de fronteiras entre os dizeres do eu e do outro e entre o real e a 

linguagem. A opção pelo movimento, como veremos, aparece na escrita de Ana Cristina Cesar 

por meio: da escolha por produzir às margens de toda forma instituída; de um trabalho de 

deslocamento da aparente linearidade do discurso; da opção pela arte num plano existencial de 

afirmação da vida, no devir que lhe é próprio. Esses aspectos somente aparecem numa escrita 

que desestabiliza a categoria do sujeito, pois entrelaça arte e vida, fazendo fugir da escrita o 

pilar que sustentava esse sujeito: a ordem da representação. 

Em outras palavras, podemos dizer que a crítica de Ana Cristina (incluindo-se tanto 

aquilo que temos chamado de poema, quanto seus ensaios, ou mesmo suas cartas, trabalhadas 

esteticamente) se apresenta como uma alternativa à autoridade de um sujeito que significa e 

interpreta. Desse modo, efetiva-se uma prática de pensamento que opera uma desestabilização 

do sujeito, na qual a escritora ou pensadora abandona as categorias gerais ou totalizantes e 

caminha em direção ao singular. 

Essa recusa de centro e a possibilidade de começar a pensar para além das condições de 

regulação da realidade e da linguagem tem seu momento na história e é possível a partir de 

certos deslocamentos promovidos sobre a prática filosófica e artística. Primeiramente, a 

possibilidade de chegar a esse pensamento na literatura é aberta por um novo conceito de 

literatura desenvolvido a partir do século XIX, que diz respeito não apenas a um novo nome 

para essa prática artística, mas também a uma arte nova. 

Até o século XVIII, a literatura compunha o saber dos letrados sobre o que se 

denominava as “belas-letras”, as quais definiam a poesia e a eloquência e dividiam-nas em 

gêneros e sub-gêneros. Essa divisão assegurava as três grandes atividades necessárias à 

construção da obra: a inventio (referente aos assuntos), a dispositio (referente à organização das 

partes do texto), a elocutio (que buscava adequar a expressão ao gênero e ao assunto tratado). 

Tinha o nome de retórica esse sistema que definia regras técnicas, a fim de assegurar certos 

efeitos expressivos, e regras de bom gosto, de modo a excluir os efeitos indesejáveis. O cultivo 
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da boa forma tinha como propósito a perpetuação dos bons valores, a manutenção de uma 

herança moral (RANCIÈRE, 1995). 

Segundo Rancière, em seu texto sobre Deleuze70, o momento em que a literatura 

nomeia-se como tal, e não mais como parte das belas-artes, ocorre a partir da ruptura da 

literatura com o modelo representativo de origem aristotélica. Esse modelo baseava-se na 

hierarquia entre os representados: conforme se representassem reis ou burgueses, humanos ou 

animais, escolhiam-se modos de expressão e gêneros diferentes. Da mesma forma, o estilo e o 

tom eram baixos ou elevados conforme a condição de cada personagem ou assunto 

representado. Na passagem para o século XIX, se desvanece a herança que a retórica tentava 

assegurar, desaparece a normatividade do representado efetivada por uma regulação moral e 

hierárquica da forma e do conteúdo. Essa ruptura com o modelo aristotélico é resumida num 

princípio de Flaubert, já pensado durante essa transição: não existem temas belos ou feios, pois 

o estilo é uma maneira absoluta de ver as coisas. 

Absoluto, para Rancière, tem o sentido de “desvinculado”. O estilo refere-se, desse 

modo, a uma “potência de apresentação de uma natureza desvinculada” (RANCIÈRE, 1999, p. 

3). Desvinculada do mundo da representação, das suas formas de apresentação dos fenômenos, 

desvinculada dos seus modos de apresentação dos indivíduos e das ligações entre eles, assim 

como de seus modos de causalidade, ou seja, de todo o seu regime de significação. Isso que se 

apresenta, então, na literatura, só pode surgir quando já foi abandonada a metafísica da 

representação. No ponto da recusa da mimese, a literatura atinge uma autonomia, isto é, passa 

a existir sem uma lei exterior que determinasse a validade das obras e seu estatuto como 

literatura ou não literatura. No entanto, após esse abandono, o que sustentaria a literatura? 

Para Rancière (1999, p. 3), o que sustenta a obra “autônoma” da literatura emancipada 

é “uma heteronomia de um outro gênero, é sua identificação com uma potência própria do 

pensamento, com um modo específico de presença do pensamento na matéria que é também 

heteronomia do pensamento”. Se a antiga potência da representação consistia na capacidade de 

um espírito organizado animar uma matéria exterior informe, em outras palavras, de um sujeito 

dar forma a um objeto, a potência nova é apreendida no ponto em que o espírito se desorganiza. 

E essa desorganização acontece quando o pensamento é violentado pelas forças do fora. É no 

contato com essas forças que a literatura atinge “uma zona anterior aos encadeamentos 

representativos, em que operam outros modos de apresentação, de individuação e de ligação” 

(p. 4). Nessa zona, o escritor não atua como sujeito cuja consciência determina formas e fins, 

                                                           
70 RANCIÈRE, Jacques. Deleuze e a literatura. Matraga, Rio de Janeiro, Eduerj, n. 12, 1999. 
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mas se expõe a ponto de colocar sua própria existência em risco, ao ponto no qual está prestes 

a ser destituído de sua posição de sujeito, prestes a devir, conforme denominou Deleuze, devir-

animal, devir-involutivo, devir-imperceptível... 

A escrita que se expõe ao devir, assim como a filosofia de Deleuze, destrói o fundamento 

e passa a trabalhar sempre pelo meio, rizomaticamente, “um rizoma não começa nem conclui, 

ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 36). 

 

 

3.2.1 A crítica: busca da linguagem antiautoritária 

 

Não se deixar tomar pela pressa do discurso que ordena a “realidade” conforme 

hierarquias, que dá aos sujeitos o seu objeto, aos indivíduos, os seus papéis, às ideias e aos 

sentimentos, seus modos de expressão adequados, aos “fatos”, sua interpretação acertada. Dar 

a ver o intervalo, propor saídas pelo meio e de dentro dessa ordem, explorando suas fissuras. 

Expor a arbitrariedade daquilo que sonsamente se apresente como contínuo, linear, coerente, 

verdadeiro, puro. Desorganizar, propor novas relações, arrancar as âncoras, dispor-se à deriva, 

abrir espaço para o devir. Celebrar o transitório, o incerto, o questionamento incessante; em vez 

do permanente, da certeza, do acabamento. Desconfiar dos valores instituídos, das suas 

nomeações, das suas instituições. Optar pela variação, e não pelas constantes. 

São procedimentos. E também posturas. Posturas diante do mundo, da linguagem, 

posturas que pensamos terem sido tomadas e assumidas por Ana Cristina Cesar em todas as 

suas práticas de criação. Uma estética: procedimentos e posturas que atravessaram sua escrita, 

tomada numa dimensão existencial. 

 

Forma sem norma 

Defesa cotidiana 

Conteúdo tudo 

Abranges uma ana 

(CESAR, 2013, p. 149). 
 

 

Na concisão de um poema, quantas fórmulas há para a sua escrita? Essas fórmulas 

mostram uma insubordinação à ordem da representação. Anunciam que a escrita deverá 

trabalhar com a forma, mas essa forma estará além dos valores dessa ordem, isenta dos valores 

morais que se lhe tentam impor. Do mesmo modo, não havendo uma moral generalizante sobre 

a forma, não há critérios exteriores à escrita que determinem quais assuntos devem ficar de fora, 
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qual conteúdo é relevante ou irrelevante, banal ou artístico. Retomando Manoel de Barros, tudo 

pode ser matéria de poesia. 

Num texto intitulado “24 de maio de 1976”, Ana Cristina anota “Escrevo in loco, sem 

literatura” (CESAR, 2013, p. 374). Sendo já isso uma proposta estética, anuncia-se escrever no 

ponto em que já não há determinação da forma e do conteúdo e em que a literatura ou a arte 

como instituição é constantemente confrontada. “Quem escreve assim, situada e sitiada pela 

contingência, entre ‘ficção e confissão’ [...] tem que desentranhar do corpo geral e cotidiano da 

prosa e da fala, o poético que se descobre”71. Desentranhar o poético do cotidiano parece tarefa 

quase heroica nessa descrição, mas há ainda algo mais. No trabalho sobre o cotidiano, o ínfimo, 

o transitório, mesmo “o poético” é colocado em risco, e, por sua vez, a obra está na iminência 

de seu inacabamento, da ausência de determinação e fim, encontrando, talvez, algum sentido 

(direção) no questionamento constante de sua efetuação. Celebra-se um trabalho à margem do 

que tradicionalmente era visto como literário, o que se percebe já em alguns títulos de A teus 

pés: “Sumário”, “Samba-canção”, “Conversa de senhoras”. Em outros, de Cenas de abril: 

“Instruções de bordo”, “Arpejos”, “Jornal íntimo”. Em todo o Luvas de pelica. 

E é nesse jogo com o cotidiano, e na expulsão da norma sobre o poético, a forma e o 

conteúdo, que se escreve essa receita para fazer uma ana. O ser que esses elementos abrangem 

nascerá num espaço aberto de variação. O poema pergunta-se: como construir para si um eu? 

Nesse espaço em que nenhuma moral ou norma superior determina o que compõe um poema, 

ou uma vida, os movimentos da escrita atravessam o eu para transformá-lo num eu minúsculo. 

Na linguagem, o sujeito é destituído daquilo que marcaria o seu status superior em relação aos 

outros seres, o nome próprio. Essa ideia que se localiza na grafia é sugerida no poema 

“Drummondiana”, de Cesar: “Mãe se escreve com M maiúsculo / máscula forma de perder [...]” 

(CESAR, 2013, p. 356). É feita a associação entre o modelo masculino de escrita72 e o caráter 

patriarcal da letra maiúscula, marcador de propriedade. Partindo de uma lógica do próprio, o 

poema leva da apropriação (Drummond de ana, a escrita a partir de outros poetas) à 

desapropriação, sugerida nas minúsculas. O ser que na escrita devém, por uma variação 

contínua, será constituído dos elementos que entram em relação durante sua existência, 

expondo-o à desapropriação, feito das experiências que o fizerem.  Essa ana, além de minúscula, 

é regida por um artigo indefinido que Deleuze associa ao impessoal/singular da literatura: 

                                                           
71 Armando Freitas Filho no prefácio de A teus pés (1999). 
72 “E por falar em Drummond: que alter-ego! Henriqueta Lisboa faz em Miradouro uma ‘Saudação a Drummond’ 

que começa assim: ‘Eu te saúdo, Irmão Maior’. É uma louvação em que há inveja incestuosa, recalcada por rosas 

em botão e margaridas as mais puras. [...] Um movimento de anular conflitos, de adorar o Irmão que faz a poesia 

que gostaríamos de fazer [...]”. (CESAR, 1999, p. 228). 
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Mas a literatura [...] só se instala descobrindo sob as aparentes pessoas a 

potência de um impessoal, que de modo algum é uma generalidade, mas uma 

singularidade no mais alto grau: um homem, uma mulher, um animal, um 

ventre, uma criança... As duas primeiras pessoas do singular não servem de 

condição à enunciação literária; a literatura só começa quando nasce em nós 

uma terceira pessoa que nos destitui do poder de dizer Eu (o “neutro” de 

Blanchot) (DELEUZE, 2011, p. 13). 
 

 

Essa zona anterior aos encadeamentos representativos, em que o Eu é desapropriado, só 

pode ser atingida através de certas escolhas, recusas e desvios. Na sua prática crítica, atuando 

como escritora, professora, “escritora de artigos”, Ana Cristina Cesar fez com que seu modo de 

pensamento passasse pela negação do universal, da unidade da história, das verdades absolutas, 

da imparcialidade da crítica, do populismo, do nacionalismo73. Recusa-se a assumir 

perspectivas globais que ofereçam modelos totalizantes do real, e trabalha na mobilização da 

linguagem a partir da adoção de certas estratégias. Algumas dessas estratégias foram adotadas 

tanto na sua crítica quanto na sua poesia. 

Como passo anterior ao uso dessas estratégias, podemos colocar a procura de meios 

alternativos de publicação e de discussão. Boa parte da crítica presente em Escritos no Rio foi 

publicada no jornal Opinião, mas há também textos que foram escritos para os jornais Leia 

livros, Folha de São Paulo, Jornal Brasil, Beijo, assim como para as revistas Caderno de 

literatura, Almanaque 10, Colóquio, Ensaio. Também publicou poemas, no “Caderno B” do 

Jornal do Brasil, na IstoÉ, no Malazartes nº 1, no Belo belo nº 1, entre outros. 

No período da ditadura militar, houve um crescimento da chamada imprensa alternativa. 

Conforme Maria Lúcia de Barros Camargo, o termo é bastante amplo, colocando no mesmo 

grupo periódicos com orientação ideológica divergente. No entanto, o que é visto como ponto 

comum entre essas produções era a resistência à ditadura, ou ainda “a diferença, face a 

pensamentos e padrões de vida hegemônicos” (CAMARGO, 2012, p. 6). O jornal Beijo estava 

entre essas produções, tendo como característica a resistência ao autoritarismo da direita e das 

esquerdas. 

Ana Cristina Cesar não só foi colaboradora desse periódico, como também participou 

ativamente da definição da política cultural. Na biografia sobre a autora, Ítalo Moriconi 

transcreveu um documento entregue por ela aos colaboradores da revista na reunião que 

decidiria o nome do jornal. A reunião aconteceu em 1977, no bairro do Humaitá, no 

apartamento de Júlio Cesar Montenegro – antes editor da seção de cultura do jornal Opinião. 

                                                           
73 Cf. BOAVENTURA, Cristiana Tiradentes. A crítica de Ana Cristina Cesar em Escritos no Rio. São Paulo: 

Linear B; FFLCH/USP, 2008. 
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No documento, Cesar apresenta um resumo das estratégias adotadas em jornais daquela época, 

algo como a sistematização da consciência crítica dos anos 70. Reproduzimos com alguns 

cortes: 

 

1. Dessacralização: descompromisso com nomes ou figuras sagradas ou 

“aliadas”; descompromisso com os temas em cartaz. 2. Função de 

desrecalque: fazer falar temas e tons que são recalcados (principalmente 

pela esquerda encastelada). 3. Descentralização: muito espaço para o 

leitor, que pode se tornar colaborador. Desconcentração na estrutura de 

poder. Mobilidade. 4. Emergência de contradições: [...] descentralização 

opinativa; 5. Linguagem: explicitação do autoritarismo das relações 

discursivas; 6. Competência: questionamento [deste] conceito [...]. 7. 

Estratégia: possibilidade de constante questionamento da estratégia, que 

está sempre a um passo do autoritarismo. A estratégia se manifesta muito 

menos pelo veto do que pela montagem e articulação das matérias. [...] 8. 

Prática política e vida cotidiana: questionamento da distância ENTRE as 

propostas que norteiam a prática política e as relações cotidianas*. 

(MORICONI, 1996, p. 47-49). 
 

 

 No item 8, as propostas políticas para a revista diferenciam-se claramente daquelas da 

esquerda tradicional. Naquela época, houve um endurecimento da esquerda com relação ao que 

se considerava a vida privada. O foco era a militância e, se alguém do movimento resolvesse 

investir num projeto pessoal, era acusado de ter “desbundado”74. Como aponta a própria Ana, 

havia assuntos recalcados na esquerda, por exemplo, o debate sobre o corpo, os sentimentos e 

o prazer estava fora, pois esses temas eram considerados “pequeno-burgueses”75. A proposta 

de questionar a distância entre a prática política e as relações cotidianas marcava desse modo a 

necessidade de outra postura, que indiretamente aludia a um dos lemas da segunda onda do 

feminismo: “o pessoal é político”, embora de modo implícito, trazendo-o sob a forma de uma 

pergunta: o pessoal não pode ser político? E, puxando outras: o que define o que é o pessoal e 

o que é político? O que distingue o objetivo do subjetivo? 

A partir da leitura atenta dos itens, é possível perceber que eles não apenas sistematizam 

algo já feito, mas de certo modo resumem propostas que são adotadas pela própria Ana Cristina 

Cesar enquanto escritora e intelectual. Conforme pontua Moriconi, a escrita de Ana se 

desengaja da militância, para engajar-se numa “política de linguagem antiautoritária” 

(MORICONI, 1996, p. 50). Tratava-se de assumir um compromisso com a própria escrita. 

                                                           
74 “No vocabulário político-militante, desbunde significava o abandono do engajamento, da militância, em favor 

de algum projeto pessoal”. (MORICONI, 1996, p. 32). 
75 Cf. RAGO, Margareth. A aventura de contar-se: feminismos, escrita de si e subjetividade. Campinas: Editora 

Unicamp, 2013. p. 94. 
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Como aponta o item 5, é a partir da escolha por um certo tipo de linguagem que se expõe 

o autoritarismo das relações discursivas. E nessa escolha por determinada linguagem, a 

montagem foi uma das estratégias utilizadas por ela. Como demonstramos na primeira parte do 

capítulo, no ensaio analisado, a montagem serve como modo de quebrar a aparente linearidade 

dos discursos e expor as relações de poder que os geram. E, ainda nesse ensaio, ela vem 

auxiliada por outras estratégias listadas por ACC: a dessacralização, identificável, por 

exemplo, na invenção de um personagem e no seu uso como figura de autoridade (Sylvia 

Riverrun); a emergência de contradições, visto que as vozes presentes na montagem se 

contradizem entre si; a função de desrecalque, pois insiste em tratar da literatura feminina 

enquanto a crítica tentava silenciar o assunto ao dizer que a diferença da escrita de mulheres 

faz parte do acaso ou deve ser debatida pela sociologia; o questionamento da competência, ao 

tratar de um assunto complexo sem ser autoridade reconhecida nesse campo de conhecimento. 

Abaixo do último item, como uma nota de rodapé referindo-se ao item 8 (o que se 

depreende pela presença do asterisco), Ana Cesar anotou ainda: “[questionamento da distância 

entre prática política e vida cotidiana] *ou entre o subjetivo e o objetivo, ou entre o afeto e a 

estratégia” (MORICONI, 1996, p. 49). Aquilo que mobiliza o pensamento no plano dos afetos, 

passa pela adoção de certas estratégias que promovem uma abertura para a crítica e a criação. 

Tais estratégias demonstram a vontade de romper com a lógica do conservadorismo, do 

autoritarismo, das formas instituídas. Marcam a opção da escritora pelo movimento, ou pela 

mobilidade, jogando sempre com a descentralização. E essa descentralização, que consiste num 

abandono das normas aceitas pelo senso comum e de suas constantes, fará dos poemas uma 

realidade material que opera variações, e por onde passam fluxos de corpos, de leituras e de 

desejos. Não se propondo a mantê-las, e enfrentando a dificuldade de ultrapassá-las, terá, então, 

de trabalhar sobre os seus limites – fazendo emergir o que elas deixam de fora: o corpo, os 

afetos. 

 

 

3.2.2 Pensando, sim, a literatura 

 

Muitos dos críticos que se debruçaram sobre a obra de Ana Cristina Cesar enxergaram 

nela o desenvolvimento de um pensamento inquieto e produtivo sobre a própria literatura, que 

acabava por atravessar sua escrita. Esse desenvolvimento se deu pela conjugação, como em 

muitos escritores, entre poesia, crítica e tradução. 
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E esse pensar a literatura não tinha como ponto de partida apenas um conhecimento 

teórico, mas muitas vezes era efetuado a partir dos próprios poetas, numa relação de desejo com 

a leitura: “os textos mais densos de literatura, os que nos satisfazem mais se referem muito a 

outros textos. Cada texto poético está entremeado com outros textos poéticos. Ele não está 

sozinho. É uma rede sem fim” (CESAR, 1999, p. 267). Ou, ainda: “literatura é leitura, é sempre 

transformação de outros textos, é um lugar de in-coincidências permanentes” (p. 68). O poema 

abaixo, de Antigos e soltos, mostra um pouco dessa relação: 

 

Lendo Ferlinghetti não penso 

                                     em Nova Iorque no verão 

mas nos cheiros de pessoas que não suspeitam 

                                     que têm cheiros 

        e em mim de volta 

tentando decifrar saudades, 

                    ficções do Humaitá 

lendo Ferlinghetti não penso 

                                   nos amantes cobertos pela árvore 

resistindo e rasgando-se de novo 

                                                                  penso sim 

(CESAR, 2013, p. 373). 

 

 

Esse texto, como não poderia deixar de ser, nasceu de um outro texto; por sua vez, um 

texto no qual também está assinalada a efetuação de uma leitura. Lawrence Ferlingheti, que, 

assim como Ana C. em relação à poesia marginal, ora é identificado como integrante da geração 

beat, ora visto como distinto com relação ao estilo, publicou um dos seus livros mais famosos 

em 1958, Um parque de diversões da cabeça. O título em inglês, A Coney Island of the Mind, 

vem de uma frase tirada do livro Into the Night Life, de Henry Miller. “Lendo Yeats não penso/ 

na Irlanda / mas em Nova Iorque no verão”, dizem os versos de um dos poemas de Ferlingheti 

presentes nesse livro. O texto de Cesar trabalha em cima de uma referência, mas não uma 

referência a um objeto dado e posteriormente representado pela linguagem. Aqui, a referência 

torna-se móvel, proliferante, pois o autor citado é o mesmo que cita a leitura de outro autor, 

dando início a uma rede que faz desconfiar de uma origem. 

Conforme aponta Maria Lúcia de B. Camargo, esse era um dos procedimentos 

recorrentes na escrita de Ana Cristina Cesar, que revelava “a possibilidade, ou necessidade, de 

contaminações mútuas entre a criação e a crítica, de eliminar o espaço em branco que as divide, 

apontando ainda para a escrita a partir da leitura, para a idéia borgeana do palimpsesto, de 

múltiplas vozes ecoando num texto” (CARMAGO, 2003, p. 52). Essa relação com a palavra do 

outro, presente em seus ensaios, aparecerá de diferentes modos em sua poesia. Pela citação 
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direta de trechos de outros poetas na língua de origem, inglês ou francês ou português, 

incluindo-se textos de Sylvia Plath, Emily Dickinson, Henri Michaux, Carlos Drummond de 

Andrade, entre muitos outros. Pela tradução e pela paráfrase. Pela extração de um fragmento 

de texto de outro poeta, como em “Atrás dos olhos das meninas sérias”, poema de A teus pés. 

Pela referência a um quadro no contexto de outra cena, como em Luvas de Pelica76. Ora com a 

presença, ora com a ausência das aspas.  

Trata-se de um exercício recorrente na escrita de Ana Cristina Cesar, que, aqui, 

poderíamos chamar de desapropriação. Conforme Joseph Vogl, “desapropriação” foi um dos 

recursos mais utilizados por Deleuze e Guattari. Significa um furto sem aquisição; consiste 

numa extração temporária de um conceito e na sua inserção em um outro, a propósito de testar, 

de fazer com que ele adquira uma nova capacidade criativa. É uma prática na qual o pensamento 

pode funcionar, transferir um conceito de um contexto para outro e ver o que este conceito pode 

mobilizar num meio estrangeiro. O pensamento por desapropriação tem como princípio a 

transgressão experimental77. 

Esse tipo de procedimento é visível na escrita de Ana Cristina Cesar, mas seria 

necessário um ajuste: se a filosofia trabalha com conceitos, a arte trabalharia com uma matéria 

de outro tipo. No entanto, a transgressão experimental persiste. O poema, retirado de seu 

contexto de produção, e da possível estagnação que adquire quando sob o nome de um autor no 

sentido de um pai cultural, é forçado a funcionar de outro modo, a partir de outras relações, no 

contato com outras imagens e discursos, ao mesmo tempo reproduzindo ao infinito o 

movimento da leitura e forçando-o a iniciar-se em outro ponto. Embota-se a figura do autor, 

que, em literatura, funcionaria como “princípio de agrupamento do discurso, como unidade e 

origem de suas significações, como foco de sua coerência” (FOUCAULT, 2013, p. 25). A 

contaminação entre outros textos colabora para a disseminação do sentido, permitida por esse 

descentramento. Quebra-se o gesso que envolvia a figura do autor e subordinava o texto a objeto 

da cultura, abrindo a linguagem para aquilo que ela pode ter de inquietante78. 

                                                           
76 Esse uso da referência e da desfiguração da referência, assim como o apelo a outros regimes significativos em 

Luvas de pelica é analisado mais detidamente em “Complicado como um Tintoretto: Ana Cristina Cesar, o corpo 

e suas traduções”, de Michel Riaudel. Disponível em: <http://www.revue-

silene.comf/index.php?sp=comm&comm_id=68> 
77 VOGL, Joseph. O que é um rizoma (entrevista concedida a Alexander Klouge, legendada). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=2k-wWziPk-g>. Acesso em: 5 mai. 2016. 
78 O autor como monumento da cultura, “busto engessado”, “vulto nacional” são imagens identificadas por Ana 

em documentários sobre autor nacional. Usa-as para criticar as concepções conservadoras do literário, presentes 

nessas produções, que encaminham para uma leitura ideologicamente aliada das concepções oficiais de cultura 

(em governos ditatoriais) e castradora das potências do literário: “Quem escreveu a Moreninha? Um texto é antes 

de tudo um nome, origem e explicação das suas significações, centro de sua coerência, chave controladora das 

suas inquietações” (CESAR, 1999, p. 21). 
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No poema citado, percebe-se que a desapropriação operada por Ana Cristina passou pela 

contaminação da própria forma, no contato com o que Ferlinghetti denominou “poesia 

andarilha”. Essa denominação, para o poeta, dizia respeito ao fato de os poetas abandonarem 

as salas acadêmicas para produzir poesia falada, baseada nos olhos e nos ouvidos. Mas podemos 

acrescentar que, além do poeta e da poesia, o poema é, também, andarilho, graças ao seu 

movimento na página, oferecendo deslocamentos, recuos e aproximações. Essa forma retira o 

poema da organização tipográfica tradicional ocidental (com o texto alinhado à esquerda) e joga 

com os espaços em branco, recurso cujo marco se encontra em Mallarmé. E é utilizada pelo 

poeta americano tanto no poema citado quanto em outros do livro, por exemplo, o poema em 

que descreve a primeira relação sexual de uma menina com o namorado, debaixo de uma árvore. 

Enunciativamente, o poema de Ana C. é escrito sobre uma afirmação que é negação, 

“não pensar”, e uma ressalva, “penso sim”. A ressalva consiste num recuo diante daquilo que 

se acabou de dizer, sendo algo muito recorrente na fala. No poema, esse recuo é materializado 

visualmente, sendo o trecho (“penso sim”) o mais distante da margem esquerda. E no vacilo 

entre um pensar e outro, fica a dúvida sobre a que tipo de pensamento o poema se refere, 

principalmente se lemos a partir do enjambement, sem considerar os determinantes: “quando 

leio Ferlingheti não penso”; e seu verso final “penso sim”. 

O pensar como rememoração – rememorar “Nova Iorque no verão”, rememorar a 

leitura, “nos amantes cobertos pela árvore” – é negado no poema, quando se diz não pensar 

nisso, “mas nos cheiros de pessoas que não suspeitam / que têm cheiros” – embora seja 

reintroduzido pela afirmação que contradiz o dito, “penso sim”. Essa relação instável e difícil 

com o vivido e rememorado é introduzida por uma cifra (“tentando decifrar saudades”). Aquilo 

que poderia ser resgatado como acontecimento da vida da poeta é assumida já no plano da 

ficção (ficções do Humaitá)79. 

Havendo vivência, esta já foi contaminada pela presença de um outro material, indo 

além do vivido e do sujeito e aproximando-se do singular: “o singular, diferentemente do 

particular, vai se caracterizar como sendo algo único, não generalizável e que não se sujeita a 

nenhum processo de unificação pela semelhança ou pela equivalência, não podendo por isso 

mesmo ser representado” (CHEDIAK, 2016, p. 163). 

Para Deleuze: 

   

                                                           
79 Em seu texto sobre a autora, presente em Poética, Marcos Augusto Gonçalves relembra: “A primeira vez que vi 

Ana Cristina Cesar foi numa reunião de jornalistas e intelectuais no apartamento de Julio Cesar Montenegro, no 

bairro do Humaitá, no Rio. O ano era 1977, eu tinha 21, ela 25”. (CESAR, 2013, p. 477). 



77 
 

O objetivo da arte, com os meios do material, é arrancar o percepto das 

percepcões do objeto e dos estados de um sujeito percipiente, arrancar o afecto 

das afeccões, como passagem de um estado a um outro. Extrair um bloco de 

sensacões, um puro ser de sensacões. Para isso, é preciso um método que varie 

com cada autor e que faça parte da obra: basta comparar Proust e Pessoa, nos 

quais a pesquisa da sensacão, como ser, inventa procedimentos diferentes 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 217). 
   

 

A arte põe em jogo uma relação distinta com o vivido, o sentido e o percebido. As 

afecções e percepções pertencem ao nível da consciência e dos indivíduos. No entanto, se a arte 

parte das afecções e das percepções de alguém, é para levá-los a uma zona de indiscernibilidade, 

mais próxima de um bloco de sensação, que de um relato. “Quando a memória está útil. / Usa” 

(CESAR, 2013, p. 77), dizia um dos poemas de Ana. Mas esse uso é primário; só se chegará ao 

afeto e ao percepto a partir de “um material complexo que não se encontra na memória, mas 

nas palavras, nos sons” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 218). 

No caso da escritora, a poesia terá na sintaxe sua matéria, essa sintaxe arredia, que 

distribui sobre a página silêncios, interrupções, retomadas, hesitações, recuos, deslocamentos, 

colocando em jogo novos modos de relação. O que entra em relação, aí, não são países, nomes 

ou paisagens, indivíduos e suas relações enquanto indivíduos, as pessoas tomadas em seus 

papéis sociais. O que entra em relação são os afetos e perceptos, aquilo que irrompe como algo 

novo, além do vivido, o comum, e absolutamente singular: não as pessoas, mas os corpos e seus 

fluxos, os “cheiros de pessoas que não suspeitam / que têm cheiros”. 

A escrita, aqui, funciona como um modo de responder ao afeto desencadeado na leitura, 

e, já que é construído com essa matéria diferenciada, produz, também, afetos. O pensamento 

ocorre por aí. No diálogo com os poetas que compõem uma biblioteca emocional, como ela a 

denominou. Diante de uma experiência que descentra, que tira do eixo: “Você pode ter lido 

muito determinados poetas, nunca ter lido outros e ser um iniciado. Você pode ter lido um ou 

dois e já sacar o que é poesia: que a poesia é um tipo de loucura qualquer. É uma linguagem 

que te pira um pouco, que meio te tira do eixo” (CESAR, 1999, p. 266). E é já no depois, nesse 

espaço já fora do eixo, que é possível responder ao acontecimento, que é possível produzir: “o 

coração só constrói / decapitado” (CESAR, 2013, p. 210). Abre-se, então, margens para o 

imprevisto, o estranho, o que não está dentro dos padrões de inteligibilidade. 

 

 

3.2.3 Imagens do movimento, afecção e leitura 
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Nessa efetivação da experiência descentrada, o texto atinge sua mobilidade, 

encontrando diferentes modos de variação e trabalhando sobre imagens e procedimentos do 

movimento. Essas imagens aparecem na relação da “literatura a partir da leitura”, que é sempre 

deslocamento, assim como a tradução é, também, transporte. Também aparecem na recorrência 

dos meios em todo o livro A teus pés. Os “meios de transporte” (como seria inicialmente 

intitulado esse livro): “Voei pra cima: é agora, coração, no carro em fogo pelos ares, sem uma 

graça atravessando o estado de São Paulo, de madrugada, por você, e furiosa: é agora, nesta 

contramão” (CESAR, 2013, p. 85). “Me encosto contra a mureta do bondinho e choro. Pego 

um táxi que atravessa vários túneis da cidade.” (p. 86). E os meios de expressão e comunicação 

(a carta, o rádio, a novela, o telefone, o telegrama, o cinema), aliados aos primeiros. Muitas 

vezes a cena da escrita acontece nos meios de transporte, escrita que é, ela mesma, movimento. 

Muitos poemas misturam esses três processos do movimento do texto: por exemplo, nos versos 

de um poema já citado: “Concorde. Bonde do desejo. Espaçonave”. Se à cata de referências, 

poderíamos extrair daí o filme Aeroporto 79: Concorde, o livro ou o filme Um bonde chamado 

desejo, as imagens que eles oferecem. Nesse verso figuram a referência, os meios do cinema e 

do livro e os meios de transporte. 

Em Instruções de bordo, o corpo em movimento, que é o poema, embarca em diferentes 

meios de transporte, e flagramos essa viagem no meio da cena, a partir do recurso 

cinematográfico do primeiro plano. Além disso, a própria semântica é arrastada por um 

movimento de desejo que faz as palavras copularem e gerarem umas às outras – dificultando 

uma leitura que mantenha um primado do sentido. 

  

instruções de bordo 

(para você, A. C., temerosa, rosa, azul-celeste) 

Pirataria em pleno ar. 

A faca nas costelas da aeromoça. 

Flocos despencando pelos cantos dos 

lábios e casquinhas que suguei atrás 

da porta. 

Ser a greta, 

o garbo, 

a eterna liu-chiang dos postais vermelhos. 

Latejar os túneis lua azul celestial azul. 

Degolar, atemorizar, apertar 

o cinto o senso a mancha 

roxa na coxa: calores lunares, 

copas de champã, charutos úmidos de 

licores chineses nas alturas. 

Metálico torpor na barriga 

da baleia. 

Da cabine o profeta feio, 
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de bandeja. 

Três misses sapatinho fino alto esmalte nau 

dos insensatos supervoos 

rasantes ao luar 

despetaladamente 

pelada 

pedalar sem cócegas sem súcubos 

incomparável poltrona reclinável. 

(CESAR, 2013, p. 24) 
 

 

O título coloca-nos de pronto num meio de transporte: o avião. Virão outros: o navio 

(aludido pela “pirataria” ou pela “nau”), a baleia (transformada acidentalmente em meio de 

transporte na parábola de Jonas), a bicicleta (recuperada na ação de pedalar). Ainda sobre o 

título, imaginamos estar acontecendo um voo de avião, o transporte dos corpos de um lugar a 

outro, que tem como um dos procedimentos uma tarefa mecânica: instruções de bordo. No 

entanto, no poema, a previsibilidade intrínseca às instruções de bordo marcada pela repetição 

monótona das mesmas palavras e gestos é substituída pela irrupção do inesperado e do estranho, 

ou mesmo do terrível. Decolar e aterrissar, procedimentos básicos que marcam o início e o fim 

do voo, por uma espécie de contaminação propiciada pelo som das palavras, viram “degolar” e 

“atemorizar”. 

Deixando de servir à comunicação de uma mensagem, as palavras marcam a dissociação 

entre o significado e a expressão de seu corpo próprio, sua materialidade enquanto som – 

dissociação que pretende ser obliterada na linguagem comum, em especial nas instruções de 

bordo tradicionais, em que os gestos miméticos da aeromoça confirmam o dito. As aliterações, 

obsessivas, parecem “comandar” o movimento do texto. O que se vê é uma “lógica” parecida 

com a de Machado de Assis: palavra puxa palavra. Ou, ainda, uma radicalização do princípio 

de Mallarmé: um poema não se faz com ideias, se faz com palavras. Caberia ainda ler as 

observações de Ana Cristina sobre “Words” de Sylvia Plath, poema que ela traduziu: 

 

A poeta encontra as palavras no caminho. As palavras são o outro lado da 

realidade, ingovernáveis, ásperas. Será por isso que elas não designam, não 

colaboram com o autor nem obedecem a ele? A linguagem não está ligada à 

emoção e há algo de mortífero nela. Não haverá nesta separação um elemento 

que faz sofrer? Ao contrário de Mallarmé, Sylvia Plath constata que a 

linguagem é “um signo puro, que deixou de designar as coisas”, afirmação 

essa que sugere um certo tipo de loucura (CESAR, 1999, p. 417). 
 

 

“Encontrar as palavras pelo caminho” é uma imagem tentadora a ser aplicada ao poema 

de Ana C. Ásperas e ingovernáveis, as palavras ofereceriam à autora sua insubordinação. No 

entanto, a compreensão da linguagem como signo puro parece não ser assumida por ela, ao 
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menos não integralmente. No caso de sua obra, a escrita encontra-se numa zona limite em que 

o signo não deixa de designar as coisas, mas opera mal essa designação. De modo recorrente, 

subtrai-se dos poemas justamente os elementos de ligação entre o que é referenciado, próprios 

à manutenção do sentido. Observa Michel Riaudel, acerca da referência a um quadro de 

Tintoretto (Origem da Via Láctea) em um trecho de Luvas de Pelica: 

 

Reforçando esse brilho de muitos tons, ela [Ana Cesar] vale-se de modo 

malicioso da enumeração e da parataxe: “[…] entre cortinados, lençóis 

desarrumados, pássaros, pavões, lagostas, aviões.” Tudo é justaposto e 

amontoado de forma incoerente, de modo que nenhuma lógica consegue dar 

conta do conjunto. É que a distância cultural dissociou a relação entre cada 

termo: a águia atribuída a Júpiter, os pavões a Juno… Os animais permitiam 

a identificação das personagens ao mesmo tempo em que compunham um 

cenário, contribuindo para a diversidade da tela. O espectador de hoje deve 

fazer um esforço de erudição para documentar os fios dessa história80. 
 

 

Nesse livro, que trabalha com os limites dos regimes representativos, a referência é 

sempre acompanhada de sua desfiguração. No caso do quadro de Tintoretto, a obra é aludida 

no momento em que o eu que enuncia descreve o início de uma relação sexual com Luke, um 

dos “personagens” (“Estamos encostados pegando o sol que se inclina e eu dou uma volta 

completa para sair da sombra e é complicado como um Tintoretto”). Já a descrição citada por 

Riaudel aparece bem depois, passando como trecho sem qualquer relação com o resto. Por isso, 

para o crítico, quem lê deveria fazer um esforço de erudição. Fica por responder o propósito 

desse esforço e de sua relevância para a leitura do poema. 

Mesmo não deixando de designar coisas (ainda que mal, pois muitas vezes apagando os 

rastros), a escrita parece oferecer sua rebeldia à significação, pois apresenta essas coisas do 

mundo por um modo de apresentação desvinculado, desvinculado do modo de apresentação 

que comumente entendemos ser o da realidade. Certamente, o que se coloca nesse diálogo entre 

a escrita de Sylvia Plath e de Ana Cristina Cesar remete ao diálogo entre a modernidade e a 

pós-modernidade, no que diz respeito à concepção da linguagem literária e o problema da 

referência. Na concepção moderna de poesia, tal como expresso por Sylvia Plath, acredita-se 

numa poesia pura81, que não se refere a outra coisa senão a ela mesma. Na poesia de Cesar, o 

aspecto da referência torna-se mais complexo, pois acontece entre textos no sentido amplo, 

                                                           
80 RIAUDEL, Michel. “Complicado como um Tintoretto: Ana Cristina Cesar, o corpo e suas traduções”. 

Disponível em: <http://www.revue-silene.comf/index.php?sp=comm&comm_id=68>. 
81 “A poesia é um quadro concluído em si próprio. Não comunica nem verdade nem ‘embriaguez do coração’, não 

comunica absolutamente nada, mas é: the poem per se. Nestes pensamentos de Poe fundamenta-se a teoria poética 

moderna que se desenvolverá em torno do conceito de poésie pure” (FRIEDRICH, 1991, p. 51). 
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incorporando discursos provindos não só da literatura, mas também da pintura, da música, da 

fotografia. 

O poema de Ana Cesar não coloca de pronto sua separação em relação às coisas do 

mundo, separação operada pela metafísica que define a distância entre o real e a linguagem. 

Entremeia-se numa rede de discursos e imagens em que o mundo não para de falar. É como se, 

a partir das imagens e das figuras aludidas (a dedicatória a A.C., a referência a Greta Garbo e a 

Liu-Chiang, o contraste do azul e do cor-de-rosa, o voo), o poema incitasse a procura de 

correspondências. E, por outro lado, demonstrasse que o sentido não se encerra numa 

significação diretamente ligada a um significado, que ao poema não é possível atribuir um 

sentido acabado e uno. Como se o poema reivindicasse ser ele mesmo “uma coisa entre as 

outras coisas do mundo”82 e, ao mesmo tempo, um (não-)discurso que só existe na relação com 

outros discursos. Sendo ele mesmo uma coisa no mundo, o poema, caberia ouvir e ler, e não 

interpretar, no sentido de extrair sentidos ocultos ou códigos. Estando entre as coisas do mundo, 

o poema não possuiria um significado último sobre elas. Isto é, a poesia de Ana Cristina Cesar 

não assume cegamente a usual concepção moderna de poesia, nem a recusa de todo, mantendo 

a tensão83. A relação é complexa, porque a consciência de que não podemos “ignorar que algo 

transpasse corpos e linguagem, simultaneamente ligando-os e separando-os de modo 

ininterrupto” (MALUFE, 2011, p. 39) já estava presente na poesia moderna, não tendo 

desaparecido na poesia contemporânea. 

Essa característica, certamente, colocará um empecilho à crítica literária. Em muitos dos 

poemas de Ana Cristina Cesar, e nesse em especial, se pode perceber a necessidade de fazer 

contorcionismos interpretativos para fazer falar num discurso linear algo que oferece sua 

resistência a esse discurso, opera por lacunas, por associações súbitas, por saltos e assaltos à 

semântica (por exemplo, o trecho “despetaladamente/ pelada/ pedalar sem cócegas sem 

súcubos”). A crítica se propõe a oferecer um modelo de compreensão e parece encontrar grande 

dificuldade nesse tipo de texto presente em A teus pés. 

A forma do poema, difusa, confusa, inconclusa, curva, profusa, dá rasantes sobre a 

linguagem e inclui, em seu processo, o acaso. O poema não descamba para o não-senso por 

incluir indícios que servem à manutenção de um cenário cinematográfico. Não compreendendo 

bem o que se passa, imagina-se que se passa num voo de avião a partir de algumas referências, 

                                                           
82 Malufe (2011, p. 31) expõe essa ideia ao tratar do contexto moderno da poesia. 
83 Em Poética do pós-modernismo: história, teoria e ficção, Linda Hutcheon mostra como a questão da referência 

se torna complexa para o pós-modernismo, o que a levará a distinguir entre cinco tipos de referência: a intratextual, 

a autorreferência, o intertexto, o extratexto e a hermenêutica. Optamos por não utilizar a terminologia da autora. 
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a “aeromoça”, o “apertar o cinto”, “nas alturas”, “metálico torpor”, “poltrona reclinável”. No 

entanto, os indícios são precários, inexatos, e o voo de avião funcionaria apenas como plano de 

fundo instável, que ora desaparece na transição do poema por outros meios, nau, bicicleta (ou 

pelos próprios elementos que evoca, caberia ainda, ônibus, automóvel...). 

Já a crítica operaria reunindo uma série de elementos díspares presentes no poema, como 

esses, com vistas a produzir determinada leitura. Veja-se, por exemplo, a análise que Maria 

Lúcia de Barros Camargo faz desse poema em sua tese sobre a autora: 

 

 

Primeiro a greta, depois o garbo. A palavra garbo possui vários significados 

que também permitem muitas associações interessantes. O sentido ostensivo 

é o de elegância, galhardia, distinção, donaire. Este último sinônimo, donaire, 

contém, pela paranomásia, o feminino: aeromoça, dona do ar. Mas garbo 

também é o nome da ninfa dos bosques suecos, entidade feminina. A greta 

ostenta o garbo, o qual, por sua vez, relaciona-se a todo o paradigma 

masculino do poema: azul celeste, flocos, lábios, postais, túneis, cinto, senso, 

calores lunares, charutos úmidos, licores, torpor, profeta, sapatinho, esmalte, 

supervôos, luar, súcubos (CAMARGO, 2003, p. 276). 
  

 

Que outra coisa senão uma significação baseada num certo regime simbólico limitador 

organizaria todas essas palavras, que parecem ter sido encontradas “no caminho”, pela autora, 

sob o “paradigma masculino do poema”? Relacionando o gênero das palavras ao gênero como 

identidade ou expressão humana, a análise prossegue no mote Greta Garbo fazendo uma série 

de associações que expressariam no poema “uma sexualidade ambígua e difusa” (p. 275). Esse 

caminho longo entre o gênero de uma palavra usada por uma autora e a expressão de uma 

sexualidade do poema é guiado por um modo de interpretação que pretende desvendá-lo, quase 

palavra por palavra. A sexualidade ambígua e difusa passa a funcionar, na análise de Camargo, 

como um sentido comum que guia a análise e reúne os elementos dispersos. Não que o poema 

impeça a caça de significados. Ao contrário, os incentiva, mas tornando visível a impostura e a 

arbitrariedade necessárias à construção do próprio discurso crítico. 

Na construção de seu discurso, a crítica tradicional vê-se impelida a ignorar uma certa 

rebeldia presente no próprio movimento da escrita e no caráter difuso da experiência. Ficam 

exclusos à escrita abordada como obra o seu inacabamento (por ser devir) transformado em 

elemento de uma estética na escrita de Ana C. Trata-se de uma mobilidade da experiência que 

extrapola os procedimentos de constituição do texto escrito e atua sobre o leitor que não 

consegue de imediato formular uma interpretação para aquilo que leu e, sendo crítico, deve 

operar um esforço de erudição (trabalho perdido?). Além de mobilizar a categoria do sujeito da 

experiência, sendo esta tomada já numa prática de pensamento sem centro, a escrita consegue 
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desafiar a posição de um sujeito significante representado pelo leitor, principalmente pelo 

crítico. Esse escape aos leitores legistas, que procuram entre indícios linguísticos a causa mortis 

do poema, essa resistência do poema à interpretação, foi observado por uma série de críticos, 

como Annita Costa Malufe, Viviana Bosi, Silviano Santiago, que pensaram a relação da escrita 

de Cesar com o sentido. Escape que marca o efeito de uma radicalidade. 

 
[...] o leitor sempre percorrerá o livro [A teus pés] pela primeira vez, tomado 

pela perturbação. Pois um dos efeitos da radicalidade de Ana Cristina Cesar 

consiste na impossibilidade de se apossar de seus versos. Não há, o mais das 

vezes, unidade coerente que proporcione estabilidade. A recordação concorre 

com a simultânea impressão de estranheza (BOSI, 2013, p. 425). 
 

 

Após uma série de leituras, de estudos e vivências com o livro, ele continua a afirmar-

se como novo, como estranho, a afirmar-se em sua diferença. Dessa escrita de linguagem 

antiautoritária, a radicalidade apresenta-se mais efetivamente no momento da leitura. Não 

havendo unidade de coerência e estabilidade dos sentidos, constante que mantenha de pé um 

edifício chamado obra, o leitor está exposto àquilo que lhe causa estranheza, perturbação, 

temor, desejo. Está exposto à zona em que atuam os afetos, que poderíamos destacar fazendo 

um recorte do poema, como quem escreve em uma película: 

 

A faca nas costelas da aeromoça. 

Flocos despencando pelos cantos dos 

lábios e casquinhas que suguei atrás 

da porta. 
 

  

Em Cinema 1: A imagem-movimento, Deleuze destaca os procedimentos do cinema, em 

especial o moderno, entre eles a imagem-ação e a imagem-afecção. Cada uma delas associa-se 

a uma classificação das imagens e dos signos elaborada por C. S. Peirce, que distinguia dois 

tipos de imagens, Primeiridade e Segundidade. A imagem- ação se desenvolveria no plano da 

segundidade, em que tudo o que é, é em relação a um segundo e opondo-se a ele: “esforço-

resistência, ação-reação, excitação-resposta, situação-comportamento, indivíduo-meio” 

(DELEUZE, 1986, p. 114). Essa categoria nomeia o Real e o individuado, e é aquela na qual as 

potências se atualizam num meio geográfico e histórico, em agentes coletivos ou indivíduos. 

 Já a primeiridade diz respeito a um outro tipo de imagem, com outros signos. Os signos 

que ela relaciona dá conta das puras potencialidades que não chegam a se atualizar num estado 

de coisas, como um “vermelho” de um objeto, ou o “cortante” de uma faca, tomado 

isoladamente. Seria a categoria do possível, do novo, a sua expressão, apenas, sem sua 

atualização num espaço-tempo. 
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Associada à primeiridade estaria o recurso do primeiro-plano, que é ele mesmo a 

imagem-afecção. A imagem-afecção é não só o primeiro plano como este é, ele próprio o rosto. 

Comumente no cinema, o primeiro plano é ocupado pelo rosto de um ator ou atriz. Mas como 

no exemplo de Deleuze, um relógio colocado em primeiro-plano é ele mesmo um rosto, ele é 

“rostificado”. 

No caso da imagem-ação, agitados por determinada trama, num espaço-tempo 

determinado, os corpos devolvem movimento ao espectador sob a forma da ação. No caso do 

primeiro plano, o rosto, ou objeto rostificado foi aquele que “sacrificou o essencial de sua 

mobilidade global, e que recolhe ou exprime ao ar livre todo tipo de pequenos movimentos 

locais, que o resto do corpo mantém comumente soterrados” (DELEUZE, 1986, p. 104). 

Desvinculado do corpo e das categorias espaço-temporais, o objeto posto em primeiro plano 

sofreria uma limitação do movimento e, portanto, da ação. De que modo poderia, então, o rosto 

devolver movimento ao espectador? Não havendo a possibilidade do movimento como 

deslocamento no espaço, pois este lhe foi subtraído, o rosto devolve movimento sob a forma da 

afecção, isto é, a partir de “micromovimentos intensivos”. 

Podemos pensar que no trecho recortado do poema o recurso do primeiro plano é ainda 

um modo de afirmação do movimento, mas como micromovimento, aquele da intensidade, do 

afeto. Poder-se-ia objetar que a faca nas costelas da aeromoça não funcionaria como a expressão 

de um possível (o cortante de uma faca), mas a atualização desse possível tornado um 

acontecimento contornado de horror. No entanto, têm-se apenas o depois de um acontecimento, 

uma pista desvinculada de um sujeito que o tenha efetuado e de uma trama que a justifique no 

plano da leitura, rastro desvinculado das coordenadas espaço-temporais e de um estado de 

coisas individuado. O próprio voo de avião é um caso de suspensão do espaço-tempo. Além 

disso, os afetos que o poema pode expressar estão no plano do possível, podendo ou não ser 

atualizados pelo leitor. Os possíveis, nesse sentido, são ampliados por essas subtrações operadas 

pelo poema, por essas lacunas, de onde irrompe o novo. A mancha roxa na cocha, a faca nas 

costelas da aeromoça, as casquinhas e os cantos dos lábios devolvem movimento ao leitor, na 

forma da afecção. E esses afetos transitam entre o temor, o horror e a volúpia. 

  

 

O afeto é independente de qualquer espaço-tempo determinado; nem por isso 

deixa de ser criado numa história que o produz como o expressado e a 

expressão de um espaço ou de um tempo, de uma época ou de um meio (por 

isto o afeto é o “novo”, e novos afetos estão sempre sendo criados, 

principalmente pela obra de arte) (DELEUZE, 1986, p. 115). 
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Nessa zona dos afetos, o mundo é devolvido a uma certa desordem, a uma ordem menos 

humana, em que a escrita participa com a sua radicalidade, de não se deixar determinar ou 

acabar-se. Somos convidados a acompanhar o movimento do texto, sem muitas pretensões de 

apreensão. Descrever o movimento da escrita deixando-nos afetar por ele, pensar a experiência 

do texto por outra perspectiva, a partir do espaço no qual a escrita nos joga pela leitura, um 

espaço já fora do eixo. Desse espaço fora do eixo e em constante movimento é possível, ainda, 

ou torna-se possível como nunca, ler o mundo, ainda que apresentado sob uma ordem diversa. 

Entra-se, então, num estado de emergência e de busca, com algumas recusas e alianças pelo 

caminho – começando a pensar? O que a escrita teria a oferecer senão o seu movimento, a 

radicalidade de seu pensamento, seu devir? 
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4 O CORPO NO INSTANTE DO ATO: VIDA 

 

“Só o instante do ato é vida”. 

(Lygia Clark) 

 

Vida, instante e ato. Entre eles, unindo-os uma presença que não se apaga, o único lugar 

do qual não é possível escapar: o corpo. Como afirmou uma vez Michel Foucault (2015, p. 7), 

“Meu corpo, topia implacável [...] é o lugar sem recurso ao qual estou condenado”. Pensar desse 

modo o corpo não seria repetir um drama da modernidade, significando-o como uma carcaça 

na qual o sujeito está encarcerado? Adiante no seu raciocínio, o autor contesta a própria 

afirmação, o corpo não seria apenas um aqui inescapável, mas aquilo que está “ligado a todos 

os outros lugares do mundo e, na verdade, está em outro lugar que não o mundo”. O mundo 

refere-se a toda a natureza, a tudo o que existe, em relação a que o corpo se confirma: o corpo 

só pode existir em relação. Continua: “É em relação a ele [...] que há um acima, um abaixo, 

uma direita, uma esquerda, um diante, um atrás, um próximo, um longínquo” (FOUCAULT, 

2015, p. 14). 

A um corpo, o Estado pode negar até mesmo seus direitos básicos. No entanto, o Estado 

pode ser justamente o que é negado, nas artes, por exemplo. Aquilo que é negado para que o 

corpo atinja sua potência de criação, para que seja possível experimentação e pensamento, 

condições da arte. Para haver pensamento, seria necessário, inicialmente, negar a “imagem do 

pensamento”, tal como definida por Deleuze e Guattari em Mil Platôs, v. 4. No sentido que eles 

lhe dão nesse livro, a imagem do pensamento é a forma do Estado, que burocratiza o 

pensamento, fazendo do filósofo e do escritor funcionários públicos. Essa imagem do 

pensamento estatiza o ato de pensar ao submetê-lo a uma interioridade, encontrando na razão e 

no sujeito seus fundamentos. Ultrapassando essa condição, o pensamento acontece quando algo 

força a pensar: o corpo. E força a pensar o que escapa ao pensamento (DELEUZE, 2005, p. 

227). O que era visto pela tradição platônica como o obstáculo ao pensamento é assumido por 

Spinoza como condição para ele, informa Deleuze: 

 

“Dê-me portanto um corpo”: esta é a fórmula da reversão filosófica. O corpo 

não é mais o obstáculo que separa o pensamento de si mesmo, aquilo que deve 

superar-se para se conseguir pensar. É, ao contrário, o corpo, aquilo em que o 

pensamento mergulha ou deve mergulhar para atingir a única coisa que 

importa – o impensado, isto é, a vida (DELEUZE, 2005, p. 227). 
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Essa afirmação do corpo e negação da forma do Estado implica um outro modo de 

relação com o tempo, e, necessariamente, com a História. Lygia Clark, a artista que nos deu a 

epígrafe deste capítulo, enfrentou criativamente esses desafios. Sua arte, estando no limiar, 

perto da linha do fora da arte, vibrava com o desejo de propor outras vias para o pensamento, a 

criação, a vida84.  Começou por abrir fendas de dentro do campo da arte, recusando (direito que 

a arte se dá) noções gerais sobre arte e conceitos que se haviam tornado estéreis. No seu texto 

intitulado “Nós recusamos”, esse gesto se materializa: 

 

Recusamos o espaço representativo e a obra como contemplação passiva. 

[...] 

Recusamos a obra de arte como tal e damos mais ênfase ao ato de realizar a 

proposição; 

Recusamos a duração como meio de expressão. Propomos o momento do ato 

como campo de experiência. [...]; 

Recusamos o artista que pretenda emitir através de seu objeto uma 

comunicação integral de sua mensagem, sem a participação do espectador; 

[...] 

Propomos o precário como novo conceito de existência contra toda 

cristalização estática na duração (CLARK, 1980, p. 30). 
 

 

Essas recusas não à toa aparecem no plural, tendo-se estendido para um campo muito 

mais abrangente da arte, em especial nos anos 70. É o que demonstra Rosalind Krauss (1996): 

a arte dos anos 70, diferentemente da arte dos anos anteriores, não flui de um canal único que 

poderia ser identificado por um simples termo como “expressionismo abstrato” ou 

“minimalismo”. Dando maior desenvolvimento a algumas técnicas da arte moderna, na obra de 

Lygia Clark e Hélio Oiticica esse desejo de anulação do espaço representativo da arte aparece 

de modo radical. Há todo um esforço de criação em propor alternativas às noções de obra, 

artista, objeto, espectador. Essa mudança poderia ser tomada apenas por substituição de termos: 

o artista vira “propositor”, desmanchando, por sua vez a noção de obra; o espectador torna-se 

“participante” ou, nos termos de Hélio Oiticica (1986), “participador”. No entanto, essas 

recusas e, consequentemente, aquilo que afirmam, abrem espaço para experimentações, que são 

o próprio ato e se estendem para as possibilidades existenciais. Conforme defende Oiticica a 

respeito do Parangolé, o que muda não é simplesmente a posição do espectador. O interesse é 

abordar o problema do espaço e do tempo, o que não implica apenas tratar a obra como situada 

em relação a essas categorias. Propõe-se uma espécie de “vivência mágica” desse espaço-

                                                           
84 Veja-se o artigo de Suely Rolnik, em que a autora se utiliza do conceito de corpo-vibrátil, para se referir à obra 

da artista: ROLNIK, Suely. Lygia Clark e o híbrido arte/clínica. Percurso, São Paulo, n. 16, v. 2, p. 43-48, jan./jun. 

1996. 
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tempo, a partir da “transmutação expressivo-corporal” do participante (OITICICA, 1986, p. 

70). 

Voltando à Lygia Clark, diante de tudo o que se nega, resistem o corpo, o instante e o 

ato. Ela encontra no instante o momento em que pode efetivamente acontecer a vida e a arte. 

“O instante do ato não é renovável. Ele existe por si próprio: o repetir é lhe dar uma outra 

significação. [...] Por natureza, o ato contém em si mesmo o seu próprio vir-a-ser. O instante do 

ato é a única realidade viva em nós mesmos” (CLARK, 1980, p. 27). O instante do ato, 

momento único da experimentação que se propôs, não se repete – no sentido usual. Se produz 

uma significação, esta afirma-se, a cada vez, como diferenciação. Desse modo, o objeto “é 

apenas uma potencialidade” (p. 26) a ser atualizada pelo participante. Afirmar que o objeto 

possui em si o sentido seria recolocar o artista como detentor de uma mensagem integral a ser 

captada por outrem. Em vez disso, o corpo é visto como parte de um sentido em potência a ser 

expresso pelo próprio ato. 

Todas essas noções tornam-se mais visíveis quando pensamos as proposições. A 

chegada ao instante do ato, na obra de Clark, se efetiva com Caminhando, de 1964. A 

propositora entrega ao participante uma fita de Moebius e uma tesoura. Ele é orientado a cravar 

uma ponta da tesoura na fita de papel e cortar continuamente no sentido do comprimento. 

Quando o participante dá a volta na fita, deve escolher entre cortar à direita ou à esquerda do 

corte que fez inicialmente. À medida que se corta, a faixa afina e desdobra-se. Para a artista, 

essa experimentação “permite a escolha, o imprevisível, a transformação de uma virtualidade 

em um empreendimento concreto”. Nessa experimentação que propõe um tempo sem limites e 

um espaço contínuo, sujeito e objeto tornam-se indissociáveis (CLARK, 1980, p. 25-26). 

O instante do “ato”, poderia ser associado ao tempo da história. No entanto, isso não 

seria assertivo; não se trata aqui do mesmo tempo que se usa para medir a fabricação de um 

objeto, delimitando no tempo um antes, em que o objeto não existia, e um depois, em que ele 

passa a existir, como uma obra humana. O instante do ato é o tempo da proposição, que não é 

objeto, mas potencialidade. Não se associa a uma construção acabada, mas se vê 

constantemente tomado em sua precariedade. Não o caminho percorrido, mas um caminhando, 

um devir. O precário aqui está sob o sentido do que é frágil, incerto; o que tem pouca 

estabilidade ou duração e relaciona-se ao ato imanente, contra os valores estáticos. Apenas sob 

a condição do precário que pode existir o instante, pois este possui uma duração mínima, e 

instável. Mais próximo do acontecimento que de um ato, tal como define Deleuze o primeiro. 
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O que a história capta do acontecimento é sua efetuação em estados de coisa, 

mas o acontecimento em seu devir escapa à história. A história não é a 

experimentação, ela é apenas o conjunto das condições quase negativas que 

possibilitam a experimentação de algo que escapa à história. [...] O devir não 

é história; a história designa somente o conjunto das condições, por mais 

recentes que sejam, das quais desvia-se a fim de “devir”, isto é, para criar algo 

novo. É certamente o que Nietzsche chama de o Intempestivo (DELEUZE, 

1992, p. 210 apud PELBART, 2004, p. 114). 
  

 

Nas concepções de tempo abordadas por Deleuze de forma não sistemática em suas 

obras, esclarece Peter Pál Pelbart, abandona-se a ideia de um tempo linear torcido sob a fórmula 

do círculo, concepção metafísica do tempo. Na concepção aristotélica do tempo, este era 

medido pelo movimento das estrelas, um movimento uno e perfeito em volta de si mesmas. A 

esse tempo como medida do movimento, chamava-se período, por exemplo, vinte e quatro horas 

é o período correspondente a um dia, medido pelo movimento da terra em volta de si85. Essa 

noção de tempo organiza até hoje nossa vida social. Basta observamos o movimento dos 

ponteiros de um relógio ou de um calendário, os quais obedecem uma linearidade e subordinam 

o tempo ao movimento. Este, à medida que se repete, traz em seu interior o Mesmo. Em vez de 

identidade reencontrada, o tempo como multiplicidade aberta é proposto por Deleuze – o tempo 

como rizoma. Num rizoma “cada ponto se conecta com qualquer outro, ele é feito de direções 

móveis, sem início ou fim, tendo apenas um meio, por onde ele cresce e transborda, sem remeter 

a uma unidade ou dela derivar, sem sujeito nem objeto” (PELBART, 2000, p. 93). Assim como 

no Caminhando, “na repetição retorna apenas o não-Mesmo, o Desigual, o Outro – Ser do 

Devir, Eterno Retorno da Diferença” (p. 94). Nessa compreensão do intempestivo, o futuro é o 

incondicionado que o instante afirma. 

Por não se condicionar à história, o acontecimento escapa-lhe, do mesmo modo que 

escapa ao pensamento. Por isso mesmo, ele é o que interessa pensar, tal como a vida. O 

acontecimento é entendido como aquilo que incide sobre os corpos, “impessoal, pré-individual, 

nem geral, nem particular” (PELBART, 2004, p. 95). 

Conforme Eduardo Sterzi (2002), num texto sobre Drummond, “acontecimento” deriva 

do verbo contingere, por meio do incoativo contingescere (ou, mais precisamente, de sua 

variação contigescere), “tocar a, em; alcançar, atingir chegar a; encontrar, topar; suceder; 

resultar de”. Segundo Sterzi, o interesse de Drummond por essa palavra, manifestado pelas suas 

recorrências durante a obra do escritor, incluindo-se seu aparecimento na epígrafe de Alguma 

poesia (“Les événements m’ennuient”, frase de Valéry), consiste em que o sentido dessa 

                                                           
85 Essa questão é desenvolvida por Cláudio Ulpiano na “Aula de 02/02/1996 – Degradação e criação: duas questões 

do tempo”. Disponível em: <claudioulpiano.org.br>. Acesso em: 02 jul. 2016.  
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palavra é a ideia de uma irrupção imprevista de determinada versão da realidade, dificilmente 

contornada por meio da reflexão. Trata-se de uma forma imperfeita do evento, este que tem 

conotações de resolução. Isso traria ao poeta a consciência de que as tentativas de compreender 

a realidade pela intelecção fracassam diante da inapreensibilidade do real86. 

O instante como tempo singular, como acontecimento, cujo horizonte não está 

condicionado à história, mas se abre à força e através da resistência cotidiana, o pensamento de 

que a poesia acontece na experimentação, e não apenas como ato intelectual, parece ser um 

sentimento compartilhado entre os poetas marginais. Rechaçando os pais culturais, esses poetas 

buscaram inventar novos modos de expressar-se, literária, afetiva, política e sexualmente. Está 

em jogo “uma lucidez expressiva da imanência do ato” (OITICICA, 1986), sem o objetivo de 

restaurar nenhuma transcendência, provenha ela a do Deus, do Estado, ou do sujeito. Quiçá sua 

tentativa tenha sido buscar novas formas de vida que a história não lhes podia oferecer. A 

revolução será buscada no plano mais imediato possível, encarnada no próprio corpo do poeta. 

 Sendo assim, a primeira relação que justifica nosso interesse pela questão do tempo e, 

mais especificamente, do instante na obra de Ana Cristina Cesar diz respeito à sua participação 

na chamada geração marginal, cuja marca se encontrava na irrupção do cotidiano. Em segundo 

lugar, percebemos a proximidade de sua obra com os sentidos trazidos por Lygia Clark, sobre 

o instante, e, por Gilles Deleuze, sobre o tempo e o acontecimento. Perguntamo-nos se a obra 

de Ana Cristina Cesar não se apresenta igualmente como uma potencialidade, a ser atualizada 

pelo leitor apenas quando este age87. Ou se esse tempo da escrita evoca o precário, o instante 

como incerteza e instabilidade em que o corpo participa; ou seja, se o “presente da criação” faz 

funcionar a escrita como “o ato de se fazer” (CLARK, 1980, p. 29) não subordinado a, ou 

amparado por, uma significação, embora produzindo sentido(s). Ou se o movimento da escrita, 

com sua repetição, não supõe emergindo do tempo, assim como nas obras de Clark, a diferença, 

ou o sentido como diferenciação, mais próximo do corpo que da consciência. 

Além disso, na escrita de Ana Cristina Cesar, como coloca Viviana Bosi (2013, p. 427), 

“a convicção de que o tempo se encolheu e só existe este (e último) instante, característica de 

sua geração de artistas, repropõe-se fortemente. A forma perene da arte é comprimida pela 

irrupção do imediato: ‘Anjo que registra’”. As relações contingentes que nos relançam à questão 

                                                           
86 Cf. STERZI, Eduardo. Drummond e a poética da interrupção. In: Reynaldo Damazio (Org.). Drummond 

revisitado. São Paulo: Unimarco, 2002. p. 49-90. 
87 Luciana di Leone propôs, a esse respeito, que nós leitores utilizemos Ana Cristina Cesar, tanto a escrita quanto 

o mito que cresceu-lhe entorno, que nós construamos diferentes sentidos a partir de diferentes atividades, como o 

fizeram muitos de seus leitores: construindo poemas, peças teatrais, filmes. Cf: Útil musa inútil. LEONE, Luciana 

María di. Ana C.: As tramas da consagração.  Rio de Janeiro: 7Letras, 2008.  
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do instante no texto vêm de um desejo de imediato que suas escolhas estéticas expressam. Ana 

Cristina imaginava e desejava “um texto que já nascesse impresso e divulgado direto da minha 

cabeça para a úlcera dos outros” (OLIVEIRA, 2003, p. 13). Escolheu, para tanto, estruturar boa 

parte de seus poemas a partir dos modelos do diário e da carta, por considerá-los “o tipo de 

escrita mais imediato que a gente tem” (CESAR, 1999, p. 256). Gesto que, como veremos, 

insere o corpo no ato de escrever e transforma a escrita em acontecimento, isto é, algo que 

incide sobre os corpos. A última motivação para buscarmos essa relação com o instante remete 

a um sentimento de urgência, bastante presente nos seus últimos textos. 

 

 

4.1 POESIA: ESCRITA E VI(VI)DA? 

 

Poesia  

Eu não te escrevo  

Eu te  

Vivo 

 

E viva nós! 

(Cacaso) 

 

Falar de poesia marginal, hoje, é entrar em contato com uma série de discursos que 

tentaram encontrar noções comuns ou pontos de encontro entre escritores cuja produção era 

diversificada, heterogênea, seja com relação ao estilo e ao modo de negociar espaços com a 

tradição, seja com relação ao modo de encarar a relação entre arte e vida – apontada como uma 

das questões mais marcantes nessa poesia. Conforme Hollanda, os poetas marginais foram 

“estruturalmente marcados por experiências que refletem uma quebra geral de certezas e 

fórmulas sejam elas políticas, literárias ou existenciais”88. 

O abandono das fórmulas políticas por boa parte desses poetas resultava de uma 

decepção com a política de frente ampla. Entre as motivações, estavam a invasão da 

Tchecoslováquia, a censura em Cuba e, em 1968, a decretação do AI-5, considerado um 

segundo golpe e uma derrota dos movimentos de massa, no Brasil. Além disso, naquela época, 

houve um endurecimento da esquerda com relação ao que se considerava a vida privada. Os 

poetas não tinham como horizonte a revolta armada ou a revolução do proletariado. Sequer é 

recorrente a contestação direta do regime militar em seus escritos. Em vez disso, há um 

                                                           
88 HOLLANDA, Heloísa Buarque. A poesia marginal. Disponível em: <www.heloisabuarquedehollanda.com.br/a-

poesia-marginal/>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
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despojamento, que não deixa de conter no seu bojo a afronta, como no poema de Chacal: “É 

proibido pisar na grama. / o jeito é deitar e rolar”. Sem projetar-se num futuro da revolução, a 

alternativa para a repressão, no plano da linguagem e da vivência do cotidiano, é encontrada no 

próprio cotidiano. A revolução se dava no plano individual, pessoal/político: “revolução 

comportamental”, segundo Ana Cristina Cesar. Tal revolução, iniciada pelo tropicalismo, é 

levada adiante pela poesia marginal, a partir da adoção do comportamento desviante, o que 

incluía a experimentação com as drogas, a bissexualidade, o amor livre, a atitude festiva. Em 

suma, a adoção dos valores da contracultura. 

No lugar de propor alianças com o operário, os marginais se identificam com “as 

minorias”, estando incluídos, nessa denominação ampla, “negros, homossexuais, hippies, 

marginal de morro, pivete, Madame Satã (símbolo de integração marginal/homossexual), cultos 

afro-brasileiros, etc” (CESAR, 1999, p. 216). Esse deslocamento pode ter tido seus efeitos sobre 

a linguagem, com a qual os poetas dos anos 70 recusaram as fórmulas literárias. Isso implicava 

opor-se aos modelos que haviam, então, se canonizado: o construtivismo de João Cabral de 

Melo Neto e o cerebralismo da poesia concreta, sem desprezar, todavia, suas contribuições para 

a estética marginal. 

A utilização de uma linguagem do cotidiano, com palavrões, gírias e diálogos marcava 

a posição anti-intelectualista dos poetas marginais, no entanto motivou um tratamento 

depreciativo dessa produção literária por parte da crítica89. Para além dos critérios estéticos 

aparentemente conservadores, pouca atenção se deu a uma potência que seria intrínseca a essa 

nova atitude frente à linguagem. Como aponta Teresa Cabañas (2014), o uso da gíria e do 

dialeto “quebra a prepotência moderna de uma única linguagem com poderes absolutos de 

representatividade universal”, abrindo espaços para os “particularismos reprimidos” e 

diversidades culturais que a modernidade teria reprimido, segregando-as. Dificilmente, a 

linguagem dos marginais foi vista desse ponto de vista, isto é, como instrumento de convocação 

de uma pluralidade capaz de desarticular os discursos homogeneizadores, ardil contra o poder90. 

O objetivo dos escritores, na sinopse de Cacaso, era propor uma “resistência política e cultural, 

que contestasse de todas as formas possíveis qualquer linguagem institucionalizada integrante 

                                                           
89 Cf. SIMON, Iumna Maria; DANTAS, Vinicius. Poesia ruim, sociedade pior. Novos estudos, São Paulo, v. 2, n. 

12, p. 48-61, jun. 1985. 
90 “Assim nos será possível ver no descompromisso com a racionalidade do discurso letrado não a barbarização 

da estética, mas uma forma de mostrar como esse discurso é impositivo. Na sua ludicidade, gratuidade, zombaria 

e brincadeira não a desqualificação da capacidade crítica da poesia, mas recursos que lhe permitem implementar 

a “arte da dissimulação”, maneiras ardilosas de enfrentar o poder hegemônico arbitrário e discriminador e se 

reapropriar de certos índices de autonomia”. (CABAÑAS, p. 34). 
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do sistema ditatorial vigente, qualquer padrão que dominasse o panorama cultural e ideológico 

imperante” (FRIAS, 2013, 483). 

O que chegou a ser chamado “barbarização da estética” na literatura marginal, leva-nos 

a pensar se ainda há critérios para julgar a qualidade literária de certos textos, se essa não seria 

uma prática já descartada. Todavia, a acusação de espontaneidade, facilidade ou (em casos 

extremos) descaso no uso da linguagem encontra seus critérios no próprio método de 

composição dos poemas dos anos 70. Para Silviano Santiago, havia os poetas que liam livros e 

escreviam, e havia estes outros, que iam ao cinema, assistiam televisão, acompanhavam o rádio 

e transcreviam diretamente essa experiência. Uma certa ingenuidade dessa poesia estaria 

implicada em ter “assassinado” os poetas que poderiam ter-lhes servido de mestres, entre eles, 

Mallarmé (traduzido, lido e treslido pela poesia concretista), de modo que os poetas passam a 

ser divididos entre aqueles que abandonam a biblioteca e aqueles que desentranham seus 

escritos de um diálogo com a tradição. A divisão é problemática, pois mesmo os poetas 

acusados de espontaneísmo, ou aqueles que defendiam uma poesia fácil, que chegasse mais 

imediatamente ao leitor, entre eles, Cacaso, desenvolveram uma postura antropofágica. Esse 

ponto é discutido no texto de André Monteiro sobre a poesia marginal, enquanto analisa um 

dos poemas de Cacaso presente na antologia 26 poetas hoje: “Citar Poe para se despedir da 

biblioteca não pode ser considerado uma atitude completamente antilivresca, antiintelectual, e 

muito menos, um desprezo pela tradição moderna, ou, ainda, uma ruptura absoluta com os 

cânones da tradição vanguardista” (MONTEIRO, 2007, p. 36-37). Aparte isso, parece que a 

maior acusação é de um não profissionalismo com a palavra, de uma falta de empenho 

necessário para a escrita identificada no processo de composição, ideia ironizada no poema de 

Leminski, intitulado “Poesia: 1970”: 

 

Tudo o que eu faço 

alguém que eu desprezo 

sempre acha um máximo. 

 

Mal rabisco, 

não dá mais pra mudar nada. 

Já é um clássico 

(LEMINSKI, 2013, p. 230). 
 

 

Ironicamente, essa geração marcada por um abandono das fórmulas não deixou de 

produzir as suas, seja em seu próprio tempo ou retroativamente. A recorrência ao poema-piada 

ou ao poema instantâneo, “que já saía quase pronto” (SANTIAGO, 2000, p. 194), estaria entre 

os exercícios que se desgastaram nessa estética. Já as fórmulas que surgiram de modo retroativo 
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à produção viriam da crítica. A partir de textos como os de Silviano Santiago, de Carlos Alberto 

Messeder Pereira e de Heloísa Buarque de Hollanda, “o culto do instante” transformou-se num 

lugar-comum, uma expressão que está presente em dezenas de textos sobre a poesia marginal. 

Outra expressão, usada por Pereira, é bastante recorrente: “politização do cotidiano” 

(PEREIRA, 1981, p. 32). Associada à revolução comportamental já referida, essa politização 

do cotidiano também incluía a insatisfação geral dessa geração de jovens poetas em relação aos 

modelos arcaizantes das relações no campo social. Como no poema “Forçar a barra”, de Waly 

Salomão, está-se diante de uma poesia jovem que rechaça “os pais culturais”, “os laços de 

família”, “a tradição judeo-cristiana”. Desse modo, passa-se a viver o instante, algo decisivo 

para a escrita, como demonstram os poetas Eudoro Augusto e Bernardo de Vilhena, no editorial 

da revista Malasartes: 

 

Aqui o poema não é coloquial por mero acaso ou por programa, mas por 

incorporação natural da conversa, do passeio/trabalho/relax diário, do 

instantâneo revelado às pressas, do cigarro a varejo e tantas coisas mais, 

desfrutadas em comum” (SANTIAGO, 2000, p. 194-195, grifo do autor). 
 

 

No instante, a vivência corporal-existencial não se desvinculava do ato da escrita. Essa 

“incorporação natural” do cotidiano no poema levanta desconfianças, principalmente entre os 

críticos. Por um lado, essa desconfiança vem de um certo desprezo pela palavra comum, fruto 

de uma interpretação da distinção mallarmeana entre palavra bruta e palavra essencial, palavra 

da poesia e palavra do cotidiano. Por outro, fica a pergunta sobre se o interessante dessa poesia 

finda sob o objeto na forma do livro, supostamente acabado, ou abrange um campo maior da 

experiência. Para Ana Cristina Cesar, “o que importa é a viagem, 

 

o percurso, a campanha, a produção viva do desvio, o aqui e agora. No entanto, 

o aqui e agora do pós-tropicalismo é ambíguo, múltiplo, contraditório: a 

intervenção exige a “batalha” nos próprios circuitos do sistema, sem abrir mão 

de uma linguagem que se opõe violentamente à ordem desse sistema, 

construindo o desvio da linguagem em cada nível do texto, por meio da 

fragmentação e da contradição (CESAR, 1999, p. 221). 
 

  

A linguagem participa diretamente da produção do desvio efetuada no comportamento. 

Como dará prosseguimento Ana Cristina nas linhas posteriores, entre os marginais, a 

fragmentação e a contradição expressam não apenas uma escolha estética, mas um “sentimento 

do mundo”, recuperando Drummond. Não consistiam apenas na contestação dos modelos 

racionais de pensamento, mas num risco, assumido pelo poeta que, se destrói a linguagem, 
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explode junto com ela91. Essa experiência do risco podia levar a casos de internação ou mesmo 

suicídio, algo que aconteceu com o do poeta Torquato Neto, também citado pela escritora no 

referido texto. No jogo com a palavra, estava em jogo, inclusive, a existência do poeta, sua 

finitude. 

A linguagem descontraída de escritores como Chacal, Waly Salomão, Charles, 

Leminski destaca o corpo do poeta, funciona ela mesma como um corpo expressivo. Ao lermos 

essa poesia, diante da fragmentação e da contradição, “parece haver um oco ou vazio central 

que só pode ser preenchido por um corpo em movimento”, ou ainda, “participamos do ato e do 

papo. Uma voz conversa e respira conosco, tão próxima que pressentimos seu rosto” (BOSI, 

2013, p. 428). Esses indícios se aproximam da compreensão de Maurice Merleau-Ponty (1974) 

a respeito da experiência e da palavra. A palavra, mais que simples representação, é um gesto, 

um signo encarnado. Nessa perspectiva, não há apenas uma experiência a ser transposta ou 

expressa pela palavra, mas a própria experiência já seria, em si, expressiva; a experiência é 

vivida como experiência corporal da palavra. A palavra como gesto pressupõe uma linguagem 

que não comunica com puras palavras, mas com comportamentos, sob o modo de um 

acontecimento de expressão. Portanto, nenhuma expressão é acabada, sua atividade indica “um 

sentido nascente”92. Nas palavras do filósofo francês: 

 

É preciso compreendermos que a linguagem não é um impedimento para a 

consciência, que não há diferença para ela entre o ato de se atingir e o ato de 

se exprimir, e que a linguagem, no estado nascente e vivente, é o gesto de 

retomada e de recuperação que me reúne a mim mesmo como a outrem. É 

preciso pensarmos a consciência nos acasos da linguagem e impossível sem 

seu contrário. (MERLEAU-PONTY, 1974, p. 32). 
 

 

No entanto, para confirmar essa relação, seria necessário acompanhar de perto os gestos 

de cada poeta, aquilo que nos chega hoje na forma de livros, assim como amadurecer as leituras 

em torno desse filósofo. Essas observações ficam como questão a ser investigada e que parece 

ressoar na escrita de Ana Cristina. Tal investigação se debruçaria sobre a relação entre corpo e 

linguagem no instante do ato, o que supõe outra relação com o sentido, mais próxima do gesto 

                                                           
91 Em “Pessoal e intransferível”, de Torquato Neto, lemos: “escute, meu chapa: um poeta não se faz com versos. 

É o risco, é estar sempre a perigo sem medo, é inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades pelo menos 

maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela [...]”. (NETO, 1973, p. 19). 
92 Essas noções nos vêm da leitura de: GAMBOA, Leonardo Verano. Sentido encarnado y expresión en Merleau-

Ponty. In: IV Coloquio Latinoamericano de Fenomenología, 2009, Círculo Latinoamericano de Fenomenología, 

Acta fenomenológica latinoamericana Volumen III, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, p. 601-

615. 



96 
 

de escrever. Num texto em prosa de duas páginas e meia intitulado “A ampola”, a autora 

escreve: 

 

Tardes de sábado. Que gosto desgraçado de não acontecer. Noites de sábado. 

Ar de espera. Chove e Copacabana se ilumina. A Eneida por ler. Me enchem 

de azias estas noites cheias de Eneida por ler. [...] . Não quero dizer nada além 

do presente que a criação não me nega, não tem a menor significação além das 

voltas que dá em torno das voltas que dá entorno das voltas que dá em torno, 

pra que enciclopédia, meu pai azul? [...] (CESAR, 2013, p. 341). 
 

 

Mais além de um ato concluído e interpretado, cuja significação seria apreendida pela 

consciência, importa o ato de escrever. Esse ato, que se distingue dos demais, mais se aproxima 

do acontecimento, acontece como um Caminhando, um devir. Apenas se dá como 

experimentação, o que supõe, no instante, o corpo fazendo-se palavra, indissociável do gesto. 

Estando o sentido no próprio ato de escrever, no próprio gesto, a escrita e a morte não podem 

ser recuperados como fatos explicados por uma história de vida ou por uma narrativa.  Nesse 

instante, os caminhos se bifurcam e o tempo parece expandir-se para comportar simultaneidades 

e superposições (em lugar de um tempo sucessivo e linear). Se as voltas que a linguagem dá em 

torno de si formam um círculo, este é um círculo descentrado, por ter como centro o outro93. A 

escrita, a partir da repetição, é um meio de diferir.  

Na escrita de Cesar, a vivência do instante é experimentada de modo diversificado e 

talvez, contraditório. O presente da criação é o mesmo em que parece nada acontecer. O desejo 

de escrever com “um corpo não-mediado”, “caráter somático da escrita, espécie de action-

writing” (FRIAS, 2013, p. 488), acompanha-se de um trabalho de escrita e reescrita que 

consistia, entre outras coisas, em apagar do texto as circunstâncias imediatas (assim como certos 

elementos linguísticos, conectivos, substantivos, adjetivos), o que favorecia um outro imediato, 

o do acontecimento, sem mediação de uma narrativa ou de uma interpretação ou reflexão sobre 

o que acontece. Além disso, o instante como descoberta do tempo vivo do acontecimento que 

é, ao mesmo tempo, o tempo da vida intensa e da morte, onde tudo se consome. O instante, o 

hoje, o agora, é um “último possível”. 

 

  

4.2 CORPOS SUSPENSOS NO INSTANTE 

 

                                                           
93 “Um círculo cujo centro é o Outro, este outro que jamais pode ser centro precisamente porque é sempre outro: 

círculo descentrado. É a figura que melhor convém à leitura original que Deleuze faz de Nietzsche [...]” 

(PELBART, 2004, p. 94).  
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O horror do corpo, o horror da queda, do despedaçamento do corpo. O horror do silêncio 

do corpo morto, inerte. Horror da sua ausência de relação, dos olhos que não mais miram, do 

corpo que não mais sente (o cheiro, o toque), do corpo que não mais se movimenta e não mais 

se dirige a alguém. Horror da sua ausência de sentido. É preciso reatar as ligações, reencontrar, 

no antes dessa morte, os momentos quando esse corpo parecia oferecer um sentido a quem o 

acompanhava, quando esse corpo era palavra. Nesse depois da morte, muitos procuraram as 

motivações para a(s) atitude(s) desse corpo. Movidos por essa necessidade e pela contrariedade 

do fato brutal, que sacou esse corpo à vida, muitos amigos de Ana Cristina Cesar escreveram 

sobre ela. Pareciam assumir a tarefa de preencher lacunas, seja debruçando-se sobre seus textos 

(Silviano Santiago ou Heloísa Buarque de Hollanda), escrevendo-lhe poemas (Armando Freitas 

Filho), relembrando sua relação (Marcos Augusto Gonçalves), seja alternando entre as três 

ações (Clara de Andrade Alvim). Em boa parte, o gesto consistia em devolver o corpo morto à 

história a partir da evocação das circunstâncias, do encontro com a pessoa de Ana Cristina Cesar 

e com o seu texto. 

Em alguns momentos, agiram como guardiões dos sentidos que pareciam faltar, tal 

como no caso de Augusto Gonçalves, que parece escolher apenas um significado (bastante 

situado e pessoal) para a expressão ambígua “quarto Augusto”, de um dos poemas de Ana94. 

“Este é o quarto Augusto” é o primeiro verso de “Nessas circunstâncias o beija-flor vem sempre 

aos milhares”. A certeza lhe vem das circunstâncias: os dois namoravam, e o poema fora 

entregue por ela a ele depois de um afastamento. O sentido resgatado é, portanto, o de uma 

provocação. 

O texto de Clara de Andrade Alvim anuncia-se deste modo: “Só consigo falar de Ana 

Cristina pegando-a no meio da vida”. À breve descrição de alguns textos soma-se mais 

visivelmente as posturas do corpo de Ana, capturadas por Clara. Cena 1: Clara Alvim avista 

Ana Cristina pela primeira vez durante a aula em que Clara tentava uma abordagem 

estruturalista do texto literário; Ana “bancando a inglesa, com um chapéu de palha de ir a 

piquenique na relva sentada no fundo da sala de aula da PUC, a cabeça enterrada nos braços 

cruzados, dormindo ou fingindo dormir solenemente”95. Cena 2: Clara resolve trabalhar Manuel 

Bandeira em sala: “Ana Cristina veio para a frente”96. Cena 3: no rosto já familiar, Clara vê 

aparecer algo novo, as pestanas louras de um dos olhos de Ana tinham ficado brancas: “[...] se 

                                                           
94 Cf. GONÇALVES, Marcos Augusto. O quarto Augusto. In: CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2013. p. 477-479. 
95 Cf. ALVIM, Clara de Andrade. Os dias ficam. In: CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2013. p. 470-471. 
96 Ibidem. p. 471. 
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tratava de uma das muitas respostas que o corpo dava às suas aflições”97. Esse acontecimento 

que incidiu sobre o corpo de Ana, Clara o significa como “somatização”98. 

A revelação das correspondências, o acréscimo de discursos às lacunas que a figura de 

Ana ou que seus textos deixaram foi recorrente entre os que tentaram responder de algum modo 

à sua obra ou à sua ausência. No caso de um poema de Sebastião Uchoa Leite, publicado no 

livro Obras em dobras, de 1988, destaca-se a preocupação em descrever em detalhes as 

circunstâncias de dois encontros com Ana Cristina Cesar. Coincidentemente ou não, as 

circunstâncias do poema “Duas visitas”, de Uchoa Leite, parecem inserir-se perfeitamente nos 

vazios deixados por um poema dela, sem título. Os dois poemas são citados abaixo:  

  
Duas visitas 

Fui visitá-la 

Com meu black book 

(Minha real Penélope era Drácula) 

Mostrou-me o lay out do seu. 

“Engraçado”, eu disse, “os seus 

em cima e os meus embaixo: 

é a simetria pela inversão”. 

Telefonou: “Gostei muito 

do seu lúgubre livrinho preto”. 

  

Cinco anos depois 

foi a vez de ela me visitar. 

Enquanto fiz um café 

ficou de pé 

olhando o canal e o mar 

em silêncio 

Isso foi um ano antes do salto. 

(LEITE, 1988, p. 31 apud LEONE, 2008, p. 88) 
 

 

* *  * 

 

 Quando entre nós só havia 

uma carta certa 

a correspondência 

completa o trem 

os trilhos 

a janela aberta 

uma certa paisagem 

sem pedras ou sobressaltos 

meu salto alto 

em equilíbrio 

o copo d’água 

                                                           
97 Ibidem. p. 473. 
98 Clara Alvim não utiliza exatamente esse termo, mas é o que se pode depreender de sua afirmação. Essa expressão 

aparece num trecho de Correspondência Completa: “E a somatização, melhorou?” (CESAR, 2013, p. 49). 
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a espera do café 

(CESAR, 2013, p. 104) 
 

 

Desde o título, há uma preocupação, no texto de Uchoa Leite, em expor as circunstâncias 

de um fato – que ele numera: “Duas visitas”. Insiste em delimitar a sucessão das ações (primeiro 

a visita dele a ela, depois a visita dela a ele), as motivações da visita, os objetos de interesse (os 

livros trocados), as falas de cada “personagem” (na primeira parte do poema) e as suas ações 

(alguém que olha o mar e alguém que faz um café, na segunda parte do poema).  Há, sobretudo, 

uma precisão temporal (“cinco anos depois”, “enquanto fiz um café”) que se acentua no último 

indício: “Isso foi um ano antes do salto”. É esse indício que permitirá chegar a outro elemento 

da situação, fará recuperarmos um “nós”, que no texto de Ana é anônimo. Mesmo tendo havido 

uma certa ocultação desses sujeitos em “Duas visitas”, essa informação é recuperável porque, 

quando se trata de poesia brasileira contemporânea, “dizer salto é dizer Ana C. O poema torna 

evidente a maquinaria da homologia que começara, no mesmo dia do salto, a funcionar. 

Momento motor da interpretação: somos obrigados a fazer as contas para reconhecer datas” 

(LEONE, 2014, p. 89). Essa contagem levaria em conta, por exemplo, a data de publicação do 

livro A teus pés e a data do salto, 1983. A última data demarca as anteriores, das visitas. 

Nos dois poemas, uma espera. No texto de Ana C., porém, essa espera ocorre numa 

suspensão, ou a estabelece. Embora o poema de Uchoa Leite trabalhe com a ausência, o poema 

de Ana parece deixá-la bem mais marcada. Do poema de Ana Cristina Cesar, foram excluídas 

as circunstâncias. Não se sabe o que se passa, nem entre quem, com que motivações. O que nos 

chega é um entre, somos colocados nesse entre, que é temporal, embora se desenrole num certo 

espaço delimitado precariamente por alguns objetos e, talvez, sujeitos. Um entre, um instante 

em que o tempo parece estar suspenso, ou pelo menos fora da linearidade que comumente lhe 

atribuímos. Ainda conforme o entendimento de Lygia Clark, o instante assemelha-se a “um 

fragmento de tempo suspenso, como se toda uma eternidade habitasse [...]” (CLARK, 1980, p. 

29). No poema de Ana, esse instante é habitado por um “nós” que não possui rosto. Em vez de 

uma relação bem determinada cujos fins e meios estariam claros, há uma presença dos corpos 

e o compartilhamento, por eles, dessa suspensão que é espera. 

Essa espera nada mais é que uma atitude do corpo: “O corpo nunca está no presente, ele 

contém o antes e o depois. O cansaço, a espera, e até mesmo o desespero são atitudes do corpo” 

(DELEUZE, 2005, p. 227). Dizer que o corpo nunca está no presente, implica dizer que ele não 

se submete ao tempo cronológico e ao mundo da representação orgânica, que fatia o tempo em 

“presentes”: presente passado, presente atual e presente futuro. Ao tratar do cinema, Deleuze 
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demonstrará como os filmes de John Cassavetes conseguem liberar o corpo da representação 

orgânica, os quais fatiam a linearidade do tempo. As posturas do corpo não mais estariam 

subordinadas a um enredo, e sim determinariam o desenrolar do filme: “E a grandeza da obra 

de Cassavetes consiste em desfazer não só a história, a intriga ou a ação, mas até mesmo o 

espaço, para chegar às atitudes como às categorias que introduzem o tempo no corpo, tal como 

o pensamento na vida” (DELEUZE, p. 235). Ao encaixe das atitudes do corpo entre si, não 

dependente de uma história prévia, de uma intriga preexistente ou de uma imagem-ação, 

Deleuze (2005, p. 231) chamaria gestus, revendo um termo de Brecht. 

Se o corpo não mais está subordinado à história, o tempo se abre às potências e às 

posturas do corpo. Conforme Rancière, as categorias próprias à imagem-movimento levantadas 

por Deleuze (falso raccord, falso movimento, corte irracional) permitem “o trabalho do 

pensamento [que] é devolver ao todo a potência do intervalo, confiscada pelo 

cérebro/anteparo”, desfazendo a relação necessária entre situação, ação, reação – ruptura do elo 

sensório-motor 99. Essas noções não se “aplicam” ao poema de Ana C., mas inspiram algumas 

relações que propomos. Ao corpo do poema, não há um sentido que falte (como uma 

entrelinha), ele independe de uma narrativa que o explique, de uma história que, evocando a 

ausência, busque preencher lacunas, como nos relatos sobre a autora. A lacuna, estratégia para 

rasurar a história, não está como falha a ser reparada, mas oferece potencialidades de leitura a 

partir dessa suspensão no instante. Por outro lado, havendo o aspecto cinematográfico desse 

texto, este se liga ao modo de captar fragmentos com a câmera e à postura do corpo sugerida. 

No poema de Cesar, a postura do corpo em espera, parado, é sugerida pelo salto alto em 

equilíbrio – um fragmento do corpo. Vemos igualmente outros fragmentos, do espaço, a “janela 

aberta”, “uma certa paisagem”, “o copo d’água”. Mas evoca-se também os corpos que não estão 

presentes “em cena”, por não possuírem uma existência no espaço, mas no tempo: a 

correspondência, o trem os trilhos, a espera do café.  Os elementos que se compõem no instante, 

contendo o antes e o depois, não partilham uma relação de causa e consequência, ou de 

necessidade, apenas uma relação contingente. O corpo, no instante intenso, põe em relação o 

que não tinha relação, compondo um “entre nós”. Esse tempo intensivo possibilita as posturas 

do corpo, em que os corpos parecem vibrar, ou atingir certa luminosidade. Imagina-se a luz que 

                                                           
99 RANCIÈRE, Jacques. De uma imagem à outra? Deleuze e as eras do cinema; tradução de Luiz Felipe G. Soares 

da obra: La fable cinématographique. Paris: Le Seuil, 2001. Disponível em: 

<https://pt.scribd.com/doc/311222997/RANCIERE-Jacques-De-uma-imagem-a-outra-Deleuze-e-as-eras-do-

cinema-pdf>. Acesso em: 10 jul. 2016. 
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entra pela janela e sua expansão ao copo d’água, à paisagem, a tudo que se torna visível nesse 

instante que pulsa à medida que está suspenso.  

A voz do poema de Ana Cristina Cesar parece rememorar um passado, o que se marca 

pelo verbo (havia), mas o que se vislumbra é o instante, num “aqui” do texto. Mesmo a escolha 

do tempo verbal tem sua importância; comumente o imperfeito está associado à ação que não 

se completa, ou é interrompida, traço curioso pelo fato de o poema incidir sobre a espera, na 

virtualidade da ação, cuja atualização é suspensa. O poema acaba no “quando”. O que se opera 

no aqui do texto não é um fato, ou o pedaço de uma história, não o instante como sucessão de 

outros instantes para construir uma narrativa. Opera-se a impossibilidade da narrativa, a partir 

de uma fratura no tempo em que o próprio tempo parece se inscrever. Essa impossibilidade é 

imposta ao poema por procedimentos formais. A indeterminação de certos elementos – como a 

ambiguidade da palavra salto (sutil ou não realizada se o leitor não acrescenta o sentido do 

suicídio ao texto de modo suplementar e posterior), a indefinição da paisagem (“uma certa 

paisagem”, que no poema do escritor é determinada como sendo a do “canal” e do “mar”), o 

anonimato do “nós”, a concomitância dos objetos “presentes” na cena e dos objetos imaginados 

– é complementada por um procedimento de subtração, o que esburaca a história, quebrando a 

lógica sucessiva de que ela necessitaria para ser contada. “O salto” e “a janela”, objetos que 

poderiam figurar como índices de um fato, o suicídio, aparecem aqui sem ligação formal, ou 

tem essa ligação subtraída. Esse procedimento de subtração, Moriconi designa “corte”: 

 

O que Ana buscava com esse tipo de corte era deixar o texto flutuar mais 

livremente no seu próprio espaço e tempo deslocalizados, espaço/tempo do 

imaginário, do sonho ou do delírio, cada frase ou verso introduzindo um 

prisma diferente, indicando as múltiplas tonalidades pelas quais um 

determinado assunto pode ser falado, textualizando efeitos de fugacidade 

cinematográfica como, por exemplo, o passado que volta, uma imagem que 

passa, o eco de uma voz, o descortino de uma possibilidade, fazendo assim de 

seu poema uma sequência de alusões, emitidas por múltiplas vozes 

(MORICONI, p. 137). 

 

 

Esse corte de que fala o biógrafo/crítico/amigo consistia em excluir elementos mais 

diretamente referenciais, e algum fragmento de linguagem mais toscamente psicanalítico, 

confessional, ou circunstancial. Já para Malufe (2011, p. 84), a subtração era o procedimento 

de retirada de algo que poderia ser esclarecedor ou complementar aos significados de uma frase 

ou verso. Do poema que lemos, parece ter sido subtraída uma oração inteira, à qual, 

teoricamente, toda a sequência iniciada no “quando” serviria de circunstância. É importante 

notar o quanto esses cortes se associam à flutuação ou não localização do poema num espaço e 
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tempo determinados. Isso porque colaboram para a criação de uma série de efeitos e 

procedimentos referidos na citação de Moriconi, tão marcantes na escrita de Ana Cristina Cesar 

e que mereciam ser melhor explorados. O tempo do imaginário ou do delírio juntamente com a 

exploração de múltiplos prismas imagéticos e tonalidades discursivas, assim como dos efeitos 

de fugacidade do cinema, participam visivelmente do processo de composição de muitos 

poemas de Cesar, incluindo-se alguns citados neste trabalho, como “Instruções de bordo” e 

“Volto e meia vasculho a sacola preta...”. 

É estranho dizer que o poema (“Quando entre nós só havia...”) anula ou oculta as 

circunstâncias, enquanto que é encabeçado por uma forma introdutória de circunstância. Ao nos 

depararmos com um “quando” iniciando um texto, esperamos a oração principal portadora do 

fato a que esse “quando” serviria de circunstância. Questão de hábito de leitura, que internaliza 

certas estruturas da língua. O poema, como muitos outros, incide sobre essas estruturas, 

cindindo-as. Cortes e quebras bruscas do verso aparecem aqui e ali, como um atravanco na 

contramão (“a correspondência / completa o trem / os trilhos”). O que se lê assemelha-se a um 

cartão-postal, que se abandonou antes de se terminar, no qual havia se registrado uma certa 

paisagem afetiva. Fica a sensação de que há algo por contar, no entanto o poema cai no silêncio 

– um silêncio que secreta. Atrapalhados, nos perguntamos: “há algo sendo dito e eu sou o 

destinatário que deveria estar a par, ou então, uma vez que violei esta correspondência alheia, 

será que perdi algum pedaço? O que será que perdi?” (MALUFE, 2011, p. 85). O que a princípio 

parece acidente causado pela violação da carta, pelo rasgo no papel, nada mais é que a rasura, 

marca dessa escrita. 

Pode-se dizer que, mesmo linguisticamente, essa estrutura iniciada no “quando” perde 

seu valor de circunstância, pois não situa um fato. Para a leitura, não é necessário recuperar um 

fato que acaso estivesse oculto. O poema não parece demonstrar interesse em contar sua grande 

história passional, guardada a sete chaves. O acontecimento é a própria emergência do instante, 

vivo no momento da escrita e no momento da leitura, acontecimento que, embora contenha em 

si o antes e o depois, parece suspender o tempo.  

 

O entre-tempo, o acontecimento, é sempre um tempo morto, lá onde nada se 

passa, uma espera infinita que já passou infinitamente, espera e reserva. Este 

tempo morto não sucede ao que acontece, coexiste com o instante ou o tempo 

do acidente, mas como a imensidade do tempo vazio [...] Todos os entre-

tempos se superpõem, enquanto que os tempos se sucedem (DELEUZE; 

GUATTARI, 2010, p. 204). 
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Suspensão, superposição dos tempos, simultaneidade. Não é o que temos chamado até 

aqui de instante? 

 

 

4.3 HOJE: EXTREMO RÍSPIDO, ÚLTIMO POSSÍVEL 

 

“Hoje — você sabe disso? Sabe de hoje? Sabe que quando 

digo hoje, falo precisamente deste extremo ríspido, 

deste ponto que parece último possível” 

(Ana Cristina Cesar) 

  

Neste capítulo procuramos tecer relações entre diferentes concepções de tempo, 

privilegiando a noção de acontecimento e de instante do ato, a fim de investigar o instante 

experimentado na escrita de Ana Cristina Cesar. Esse pensamento, aqui, e no texto de Cesar, 

não tem nada parecido com uma interioridade, com uma reflexão emergindo na profundidade 

de um tema. Antes é um movimento de superfície, acelerando e desacelerando a passagem por 

diferentes imagens, imagens que, de tão rápidas que passam, não oferecem uma materialidade: 

um movimento que se dá na recorrência da alusão. Não se trata de expor no poema uma reflexão 

sobre o tempo, não se trata de filosofar sobre o tempo ou de discursar sobre o seu tempo. 

Propusemo-nos a acompanhar nessa escrita um sentimento de urgência disparado pelo 

movimento do desejo, desejo de consumo que acaba por consumir o corpo e junto com ele o 

tempo. Nesse tempo da intensidade, o instante da escrita é um último possível, algo como uma 

chance única experimentada sob a consciência (trágica) do que é uma vida. Imbricação da 

escrita e da vida (e da morte). Instante em que nada passa, ao mesmo tempo que tudo corrói, 

“imóvel tóxico do tempo”100 tomando toda a palavra. 

 

Pitonisa é aquela que um dia queimou e cujo 

fogo desce do alto em bênção de ventania sobre 

nós em bênção de vendaval. Outra vez a lotação jamais 

estará lotada para ti, digo, vem, é possível, 

vem imediatamente, possível. 

Hoje comeremos carne. 

Vem imediatamente, possível, e nos leva. 

                                                           
100 De “Final de uma ode”. CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 21. 
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Durante estes últimos meses amor foi este fogo. 

Contagem regressiva: a zerar. 

Hoje é o zero, 

e daqui (Cristo em cruz de costas) 

começo a amar 

(CESAR, 2013, p. 294). 

 

 

Fascinando-se pelo poema, o leitor encontra sentidos que não se limitam à significação 

da palavra, nem se esgotam na sua forma; há sentido encarnado no corpo do poema. Se algo 

fica de fora, é apenas para “perder de vista o que não seja corpo”101, pois a multiplicidade que 

compõe esse corpo não parece disposta à separação. Convida a experimentar um “ao mesmo 

tempo” em que pensamento e corpo, vida e escrita, antes e depois, rispidez e doçura, 

profissionalismo e jazz do coração não se excluem – diferentemente das convenções comuns 

do pensamento oficial, ordenador, discriminatório (por valorizar a faculdade de julgar), cujo 

movimento e temporalidade são progressivos. Nesse fascínio, os versos, de comprimentos 

irregulares, lembram fios de cabelo ou galhos de árvore puxados pela ventania, antes do 

vendaval. Ou ainda, o fogo que queima transforma as pontas dos versos em labaredas. Aquele 

que lê já não mede seus excessos; poderá recuar fechando a janela, a porta, a página. Ou 

enfrentar a ventania, correndo o risco de ser arrastado pelo vendaval – consumido pelo fogo? 

Cada poema tem seu movimento, cada poema tem seu tempo, distribui-se sobre o espaço 

da página, ganhando corpo. Entre uma marcha e outra, pelo exercício da escrita mesmo, o 

poema atinge sua velocidade. No poema que lemos, por exemplo, os primeiros versos, com 

seus enjambements, dão aceleração ao poema. Além disso, produzem um simulacro gráfico-

visual da ventania, sucedendo-se em redemoinho até o olho do furacão, o meio do poema, 

conforme observa Moriconi (2013, p. 19). A partir daí, pensamos que começa a desaceleração, 

como se chegando a zero o tempo, a escrita e a velocidade. Há outros movimentos. No texto 

“Houve um poema / que guiava a própria ambulância [...]”102, o movimento do poema, 

descendo na vertical e, em alguns versos, se esticando na horizontal, está entre o que escoa em 

direção ao ralo e o que escorre. Isso que escorre, nem ar nem fogo, é propriedade do líquido: 

“as palavras escorrem como líquidos / lubrificando passagens ressentidas” (CESAR, 2013, p. 

198). O ressentimento é o afeto que não encontrou passagem, aquilo que, não podendo 

                                                           
101 De “Olho muito tempo o corpo de um poema...”. CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2013. p. 19. 
102 De um poema de Inéditos e dispersos. CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

p. 235. 
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atravessar o sujeito, instaurou-se no seu interior, travando o seu movimento. Já o poema, sendo 

corpo, deseja: escorrer através do que está ressentido, facilitar a passagem do que antes estava 

preso – tarefa que Deleuze atribui à escrita: “libertar a vida em toda parte onde esteja 

aprisionada” (DELEUZE, 2011, p. 14). 

Fazer da escrita um corpo e tornar esse corpo desejante, intensivo. No poema citado, 

que se inicia na “Pitonisa”, o “possível” que se deseja ardentemente, e imediatamente, não está 

limitado às condições materiais de determinada situação, mas é um porvir “incondicionado que 

o instante afirma” (PELBART, 2004, p. 187). Algo perto do maravilhoso, do inesperado, do 

divino: “espero ardentemente que alguma coisa... divina aconteça” (CESAR, 2013, p. 98), diz 

outro poema.  

Mais que um possível, deseja-se o acontecimento, o que não significa resignar-se ao que 

acontece, mas “querer algo no que acontece, para tornar-se digno do que nos acontece” 

(PELBART, 2004, p. 195). Esse tempo da espera e do acontecimento está próximo do “Instante: 

o passado-futuro ilimitado, superfície temporal que colhe os ‘espórios’, os ‘despojos’ em que 

fragmentou-se o ‘eu’ que os sofre e vive no nível do acidente” (PELBART, 2004, p. 95).  Se é 

preciso colher os despojos do eu é porque se vive o depois da ventania, também aludida no 

poema “Contagem regressiva”, do mesmo período, 1982-1983, tomando seis páginas do livro 

Inéditos e dispersos. Neste poema, depois da ventania, versos avisam: “É preciso fazer o 

inventário / do que restou / e do que levaram”103. 

A ventania é mandada como benção pela Pitonisa, mas desce sobre nós como vendaval. 

O que de início parece uma repetição, pela proximidade tanto sonora quanto semântica, marca 

sutilmente a diferença: a ventania embaralha os papéis (como em “Contagem regressiva”), mas 

o vendaval... é aquilo que vira do avesso, que tumultua e destrói. Outras “repetições”, cujo 

sentido se modifica, aparecem, seja com relação ao objeto de desejo (“digo, vem, é possível” / 

“vem imediatamente, possível”), seja na mudança de um sentido denotativo para um 

metafórico: veja-se as repetições da palavra “fogo”. A invocação do possível retorna no poema 

posterior ao da Pitonisa sob outra forma: “vem de imediato, possível”104. 

As repetições, as aliterações obsessivas, as quebras bruscas dos versos são marcas do 

poema de Ana Cristina Cesar, em que Viviana Bosi (2013, p. 426) enxerga um “sismógrafo 

ansioso que salta à mínima variação”, e cuja voz “aflita, desejante, sub-reptícia” expressa um 

sentimento de urgência. A repetição contribui para o efeito de intensidade, faz o poema arder, 

                                                           
103 Do poema “Contagem regressiva”. CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 

270. 
104 De um poema de Inéditos e dispersos. Ibidem, p. 295. 
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queimar. O fogo e o arder aparecerão incessantemente nos poemas desse período, (extraímos 

os fragmentos). 

Em “Contagem regressiva”: 

 
 

Entra luz por uma fresta e não te peço mais que 

assentimento 

Estou ardendo como antes (pensei que a febre me deixava). 

 

[...] o tempo virou dramaticamente 

arde em mim também 

arde em T 

– diz você – 

  

[...] Fogaréu. Telefone em brasa. Olivetti à flor da pele 

(CESAR, 2013, p. 271) 
 

 

Num poema sem título de 17 de agosto:  

 

 

De leve! A luz se rompe através dos vidros. 

Vou saltar e me pegam pelo pé. 

Quem mando 

(CESAR, 2013, p. 287). 
 

 

No primeiro poema, o ardor é de uma febre, que se transfere do corpo do eu para o corpo 

da letra (em forma de cruz: T). Na ambiguidade sugerida, não se sabe se é da máquina de 

escrever ou do maestro que se fala, não se sabe se é escrita, música ou telefonema o veículo da 

intensidade. No poema de 17 de agosto, a expressão do final, pela sonoridade, evoca um 

inquietante “queimando”, vivido juntamente com o desejo do salto. O fogo, o fogo. Aparecerá 

novamente em muitos outros escritos, e no último poema de A teus pés, “Fogo do final”. 

O fogo, o quente, o ardente, evocam um sentido de intensidade. O fogo, nos seus 

diferentes aspectos simbólicos, pode remeter a absorção, destruição, purificação, morte e 

renascimento (nos ritos iniciáticos, em que a morte é dada pelo fogo e o renascimento acontece 

nas águas). Também associa-se ao desejo carnal, aludido no primeiro poema citado. Essa 

significação associa-se à primeira técnica de obtenção do fogo: por meio de fricção, num 

movimento de vaivém – imagem do ato sexual105. Traz em si o aspecto ambíguo da paixão, é 

aquilo que torna a vida intensa, mas pode ser também o que leva à destruição e à morte. 

                                                           
105 Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. 27. ed. Tradução de Vera Costa da 

Silva et. al. Rio de Janeiro: José Olympio, 2015. p. 442. 
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A paixão nesse poema apresenta um caráter fundador – é aquilo que, destruindo, zera 

tudo e traz de volta ao começo – e transgressivo. A transgressão é sugerida no próprio Cristo 

na cruz virado de costas e na frase “Hoje comeremos carne”, proibição severa nos dias santos, 

alguns deles citados em A teus pés, como “Sábado de aleluia” e “Sexta-feira da paixão”. Em 

“Sábado de aleluia”, lemos: “Escuta, Judas. / Antes que você parta pro teu baile / A morte nos 

absorve inteiramente” (CESAR, 2013, p. 188). O fogo é aquilo que absorve a matéria, que 

consome, tal como a morte vivida a cada presente. Nesse sentido, o fogo associa-se a uma 

vivência contraditória do tempo, do instante suspenso. Essa morte vivida no presente é aquilo 

que consome, sem nunca se consumar como fato. 

 

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. 

[...] Talvez ainda haja tempo depois que eu sair deste CTI infame onde sou obrigada a viver. 

(CESAR, 2013, p. 311) 

 

 

Neste que é o último poema de Inéditos e dispersos, escrito nos últimos meses de 1983, 

no hospital, a vida é assumida sob a forma do risco e daquilo de que não se escapa; arde não só 

a pele, mas todo o espaço. Nesse espaço do encarceramento, cujo tempo é morto, tudo está sob 

o risco de ser consumido pelo fogo, vive-se o instante mais mínimo, frágil, pois não há 

fundamento (“Estalam as tábuas do chão, o piso rompe”). A certeza oferecida nesse espaço 

(UTI) que obriga a viver, prolongando a vida artificialmente, é a interdição da morte. Estar 

encarcerado é não poder mais decidir, sobre seu destino, vida e morte. O futuro só pode ser 

vislumbrado como profecia, mas não há tempo, não há o tempo. Nesse instante, o tempo é 

experimentado como experiência limite. Segundo a leitura de Blanchot feita por Pelbart, nessa 

experiência: “o tempo não se dá mais a partir de um futuro como aquilo que junta, mas é a 
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‘dispersão do presente que não passa’: o incessante”; “é um presente no qual todas as coisas 

presentes e o eu que está presente ficam em suspenso” (PELBART, 2004, p. 100). 

Esse presente, o incessante, é a angústia diante do que morre. A morte que nos absorve 

inteiramente é uma morte anônima, impessoal, o perigo a que o escritor se expõe no espaço 

literário. Nesse sentido, querer uma morte única, o salto, é dizer: “materializo minha morte”, 

como diz ainda um verso de “Contagem regressiva”. “Matar-se é querer que o futuro seja sem 

segredo, para torná-lo claro e legível, torná-lo sem espessura, sem perigo. Ser senhor de seu fim 

e assim apropriar-se da morte estrangeira” (PELBART, 2004, p. 101). Fazer um corte nesse 

tempo que se consome, consumar o ato que apenas se anuncia, expressa o desejo de escapar à 

morte impessoal, do que constantemente se degrada, do que não acontece e não para de 

acontecer. Mas sempre há um antes, um meio, um instante em que o corpo está suspenso. 

Acontecimentos, morte e escrita partilham o incessante – a morte já está presente a cada vez 

que se devém e a escrita, por sua vez, é um modo de diferir. É nesse meio aberto pela escrita – 

rizoma em que o começo é possível de qualquer ponto, onde se encontram as intensidades – 

que se escava uma possibilidade de vida. Escrever é encontrar o meio ou o limite, traçar uma 

linha e tensionar-se na beira. 

“Cristo em cruz de costas”: o dado biográfico informa-nos que o Horto e a Gávea, 

últimos bairros em que Ana Cristina Cesar morou no período da escrita desses versos, situam-

se de costas para o Cristo Redentor. “Autobiografia. Não, biografia”. As linhas de vida só 

existem por entre linhas de escrita, a vida agora só existe escrita. A escritora levou longe demais 

a tensão entre a palavra e o corpo. O corpo, ponto zero do mundo, é o ponto zero da escrita, 

paixão do recomeço, como neste poema (CESAR, 2013, p. 161): 

 

 

Tenho uma folha branca 

   e limpa à minha espera: 

mudo convite 

 

tenho uma cama branca 

   e limpa à minha espera: 

mudo convite  

 

tenho uma vida branca 

   e limpa à minha espera: 
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5 CORRESPONDÊNCIA  INCOMPLETA 

 

“Preciso voltar e começar de outro ponto. Há tempo?” Foi o que anotei na minha 

primeira tentativa de concluir esta dissertação. A constatação e a pergunta deveriam chegar ao 

interlocutor, com data, corpo do texto, assinatura e selo; a única forma de concluir seria sob a 

forma de um reenvio, de uma correspondência que nunca se completa. Após a defesa da 

dissertação, no entanto, a carta foi amassada e parou na lata do lixo. Há quem diga que uma 

carta sempre chega ao seu destino; essa certamente chegará, mesmo sem nunca ter sido enviada. 

A conclusão no formato de carta contaminaria todo o texto com o desejo de ser outro texto, 

com o desejo do outro. A poesia e o mundo não esperam: o texto não tinha tempo de ser outro, 

de renascer das cinzas. Era preciso conter o impulso criativo/crítico/corrosivo e refazer o 

caminho de maneira mais sensata, como quem exibe, ao fim da partida, as cartas do jogo. E 

assim foi: 

Planejei que esta dissertação fosse um diálogo mais próximo com a escrita de Ana 

Cristina Cesar, cobrindo nossa crítica com sua linguagem, ao menos tocando de leve as 

diferentes inquietações que coloca a respeito da própria escrita. No entanto, o texto que aqui se 

apresenta apenas surge como resposta a outros textos, que incluem não só os que estão sob 

autoria dela, como também os que trataram de sua obra, assim como os demais textos que as 

questões dos primeiros solicitaram. Trata-se de um percurso com constantes reenvios aos 

mesmos pontos. Cada capítulo responde a problemas nascidos no entrecruzamento dessas 

leituras. 

O primeiro capítulo começou com a tentativa de pensar um caminho de leitura possível 

para o texto de Ana C. Minha posição como leitora e pesquisadora também estava em jogo. O 

começo da investigação apontaria que o processo de leitura se dá numa rede mais ampla que a 

da letra impressa, e que também envolve a distribuição, circulação e recepção dos textos, as 

editoras, a mídia. A partir da leitura dos livros de Ana Cristina Cesar e da crítica sobre a autora, 

especialmente a dissertação de Luciana di Leone, pude compreender que o nome Ana C. 

apresenta-se hoje como um grande acervo, se constitui tanto dos seus livros publicados quanto 

das obras póstumas organizadas por curadores (amigo e parentes), assim como pelas produções 

dos seus leitores sobre a obra e a figura de Ana C. Está presente nessa leitura uma construção 

mítica da autora efetivada pelos seus leitores, pela mídia e por ela mesma, a partir de suas 

produções críticas e literárias. Antes da consolidação do mito Ana C., havia já uma 

subjetividade flexível produzida a partir das identidades que ela buscou diluir e das personas 

que assumiu em sua escrita (variações de estilo permitidas pela apropriação e desapropriação 
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de outros escritores, mas também de músicos, pintores, cineastas), na vida “profissional” (poeta, 

prosadora, professora de português, ensaísta, jornalista, atriz, redatora de texto para televisão e 

em suas diferentes aparições públicas (no depoimento para o curso Literatura e mulheres no 

Brasil, na entrevista para Carlos Messeder Pereira, no lançamento do livro A teus pés, etc.) ou 

mesmo no que consideram a vida íntima (a reconstrução constante dos projetos pessoais e de 

carreira, a dramatização da crise nas cartas enviadas às amigas e professoras, cuja publicação 

foi sugerida pela autora, as “performances” de suicídio relatadas por Caio Fernando Abreu – 

tentativas “meio fingidas, meio de verdade”, segundo o autor). 

A leitura que se quer próxima da figura da poeta, como um ato de amor (tal como Cesar 

realizou a leitura de Whitman) tem de passar ainda pela mediação desses discursos e imagens. 

Se a crítica pós-estruturalista não teve na “morte do autor” sua última palavra e, do contrário, 

se interessa cada vez mais pela “biografia”, estão manifestas potencialidades que podem ser 

aproveitadas quando se considera o corpo vivido-escrito. Já a partir daí o discurso crítico que 

tenho exercitado, como em boa parte da Academia, começa a apontar suas limitações, por não 

realizar uma abordagem contemporânea do texto contemporâneo. Teríamos de recolocar os 

problemas a partir de uma nova configuração apontada pela literatura marginal. Uma de suas 

marcas consistiu em exceder o suporte livro, a partir da criação de vídeo-performances, 

instalações, varais de poesia, cartões postais, gravações em muros e paredes. Essa poesia 

participava de um movimento mais amplo, juntamente com o tropicalismo, o cinema marginal, 

as artes plásticas chamadas neoconcretas, incluindo-se inclusive, a poesia concreta – um 

agenciamento? Sinalizava uma ampliação de fronteiras das artes tanto mais visível nas 

manifestações artísticas atuais. Essa outra abordagem seguiria o rastro de novas propostas 

teóricas, tais como o pensamento de Rancière sobre o regime estético das artes, a abordagem 

de Laddaga a respeito de uma “estética da emergência”, as propostas de Josefina Ludmer sobre 

as “escrituras pós-autônomas”.  

O desenvolvimento do trabalho trouxe outras inquietações. O segundo capítulo iniciou-

se como tentativa de pensar o feminino na obra de Ana Cristina Cesar. Trata-se de uma questão 

surgida de certos poemas que ousadamente lembram-nos que a mão que escreve está num corpo 

de mulher: “Arpejos”, que inicia com “Acordei com coceira no hímen”, ou este de Inéditos e 

dispersos: “Enquanto leio meus seios estão a descoberto [...]”. A hipótese de uma escrita 

feminina era sugerida pela própria Ana Cristina Cesar em seus ensaios sobre a escrita de 

Marilene Felinto e de Ângela Melim. O livro da primeira conta uma história “femininamente”, 

o que para Ana significa “de forma errante, descontínua, desnivelada, expondo com intensidade 

muito sentimento em estado bruto. [...] dirigindo-se eternamente a um interlocutor, falando 



111 
 

sempre para alguém, como numa carta imensa”. Da segunda, lê “uma prosa de voz íntima, [...] 

que pede emprestado da conversa a despreocupação com a continuidade lógica e com a sintaxe 

rigorosa, desobedecendo as regras de desenvolvimento expositivo, à mercê de toda sorte de 

interferências meio fora de controle”. Essa abordagem partiria das teorias da escrita feminina, 

mas corria o risco de oferecer modelos com base em um padrão e reconfirmar um sistema 

representativo amplamente questionado na escrita de Ana Cesar. 

Se a armadilha está colocada pela própria linguagem, que reconfirma as estruturas de 

poder, a saída teria de ser buscada igualmente na linguagem. No texto sobre Ângela Melim, 

Ana comenta que na elaboração do ensaio “Literatura e mulher: essa palavra de luxo” a opção 

pela colagem de vozes foi uma alternativa encontrada para não abrir mão de sua dúvida, manter 

um estado de tensão. Uma alternativa baseada na criação de camadas de realidade dentro de 

outras camadas de realidade – que são discursos. A ficção é reinserida no discurso do 

verdadeiro, ou dá-se ares de experiência vivida, supostamente real, àquilo que se produz como 

ficção. Escapa-se à linguagem objetiva das ciências e evidencia-se que não há verdadeiro a ser 

desvendado, mas construção de realidade pela linguagem. Desse modo, a alternativa ao sistema 

representativo clássico é encontrada no próprio devir da escrita. Este pressupõe uma 

heteronomia do pensamento atingida quando aquele que escreve recusa o fundamento e passa 

a produzir num espaço já fora do eixo. 

Essa característica do texto de Ana C. impõe a dificuldade de realizar uma leitura 

estruturalista de seus textos, a partir do que se denomina leitura textual de poemas, pela crítica. 

Desse modo, a minha abordagem, embora tente dialogar com esses mecanismos da crítica, 

enfrentou algumas limitações. A alternativa para essas limitações foi buscar demonstrar de que 

modo, na escrita de Ana C., os procedimentos estéticos sugerem uma postura geral diante da 

vida: abertura para os devires e consciência do caráter finito ilimitado da existência. Uma 

espécie de (micro)política da linguagem – feitura de um rizoma em que ética e estética, vida e 

escrita tornam-se indiscerníveis. 

É que para ela, ou para uma das artistas que ela foi, não havia significação dada. 

Importava o movimento, action writing, e dele os sentidos surgem: “não ter medo de prosseguir. 

numa extremidade começam mapas, ilhas, inglaterras encobertas [...] – ora reconheço, ora não; 

às vezes sei onde vai dar o nome ‘cruzuru’ e ocorre, às vezes não sei e só depois percebo”. As 

linhas de escrita “não têm olhos, só tem direção / sem olhos, mas não cegas”, diz na mesma 

página. O sentido é produzido no percurso mesmo, como uma vida com seus começos e suas 

indefinições. A interação dessas questões com as demais já expostas motivaram o terceiro 
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capítulo. Importava compreender de que modo sua escrita respondeu ao (seu) tempo, ainda que 

sob o intempestivo. 

 

Seria necessário destacar os conflitos dessa escrita, abordar aquilo que nela não se 

resolve. A escrita dessa autora coloca o desejo de que a palavra seja corpo, mas ao mesmo 

tempo uma consciência dos limites da linguagem. Consciência de que, se quer dizer o corpo, é 

necessário criar outra linguagem. Ou fraturar a existente, abrir fendas. Por um lado, a proposta 

de fazer da escrita um disparador do movimento do desejo, isto é, da diferenciação. Por outro 

lado, a descoberta de que linguagem não é apenas um objeto com o qual é possível fazer o que 

se deseja. Uma escrita que diz estar atrás “do nascimento a mais da palavra”, “do despojamento 

mais inteiro”, mas encontra na linguagem o desvio, as traduções, as transmutações. Que canta 

para esquecer da morte, sabendo que assim a materializa. Nada se resolve nesse interlúnio. Essa 

escrita explica (desdobra) suas contradições, mas não as abandona. É a licença para um outro 

texto. 
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