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RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo empreender um estudo crítico-analítico da poesia 
de Ana Cristina Cesar, sob a hipótese de que o modo como trata da questão da 
autobiografia (neste trabalho também compreendida como o movimento do eu) 
lança tanto uma nova visão sobre os procedimentos poéticos da geração dita 
marginal quanto no próprio modo de se conceber o lugar da autobiografia no 
interior dos textos poéticos. A problematização dá-se quando pensamos na 
construção poética de Ana C. não como mera transcrição daquilo que acontece 
em sua vida, mas como uma performance, que constrói um simulacro de 
espontaneidade, que não se dá pelo descuido formal, mas, ao contrário, por um 
depuramento da linguagem. Dessa forma, nesta dissertação apresentamos os 
aspectos teóricos concernentes à poesia marginal dos anos 1970 e à obra poética 
de Ana C. objetivando estabelecer aproximações e afastamentos entre a 
produção poética dos marginais e da autora estudada. Para tanto, do ponto de 
vista teórico-crítico, utilizamos autores como Lejeune (2014), Duque-Estrada 
(2009), Hollanda (2007), Sussekind (2007), Leone (2008), Siscar (2011), 
Garramuño (2012), Camargo (2003), Malufe (2006; 2008); Zumthor (2000), 
Kristeva (1974) dentre outros.  
 
 
Palavras Chave: Ana Cristina Cesar. Autobiografia. Performance. 

Intertextualidade. Poesia Marginal. 



 

 

ABSTRACT: 

 

This research aims undertake a critical-analytical study of Ana Cristina Cesar‟s 
poetry under the hypothesis that the way she deals with the autobiography‟s issue 
(in this research also understood as the self movement) launches both a new 
vision on the so-called marginal Poetics procedures of the generation as well as in 
the own way of conceiving the autobiography‟s place within the poetic texts. The 
problem comes up when we think Ana C‟s. Poetic construction not as a simple 
transcription of what happens in her life, but as a performance, which constructs a 
spontaneity simulacrum, which is not due to the formal neglect, but, on the 
contrary, by the language debugging. Thus, in this research we present theoretical 
aspects concerning the marginal poetry of the 1970s and the Ana C‟s poetic work 
whose aims is to establish approaches and distances between the marginal 
authors production and the author studied production. For this, from a theoretical-
critical point of view, we use authors such as Lejeune (2014), Duque-Estrada 
(2009), Hollanda (2007), Sussekind (2007), Leone (2011), Garramuño (2012), 
Camargo (2003), Malufe (2006; 2008); Zumthor (2000), and others. 
 

 
Key Words: Ana Cristina Cesar. Autobiography. Performance. Intertextuality. 

Marginal Poetry. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo estudar a presença da autobiografia na 

literatura para averiguar em que sentido(s) a relação da poesia de Ana C. 

confirma ou põe em xeque a linha tênue entre a indefinição vida e obra, visto que 

uma das hipóteses, definida para esta pesquisa, é a de que a produção poética 

de Ana C. problematiza-se a partir do tom intimista e  confessional, que expõe a 

possibilidade de uma escrita autobiográfica. É nesse ponto que gostaríamos de 

analisar a obra de Ana Cristina Cesar.  

A problematização dá-se quando pensamos na construção poética de Ana 

C. não como mera transcrição daquilo que acontece em sua vida, mas uma 

performance, que constrói um simulacro de espontaneidade, que não se dá pelo 

descuido formal, mas, ao contrário, por um depuramento da linguagem. Essa 

performance pode ser vista nos termos de Paul Zumthor, considerado o fato de 

que, aqui, o corpo, previsto na concepção de performance, também se apresenta 

nas palavras, nos versos que se movimentam de modo inesperado, criando jogos 

de sentidos pela disposição que se apresentam. Zumthor afirma que “A 

performance se situa num contexto ao mesmo tempo cultural e situacional”, é um 

fenômeno que sai desse contexto ao mesmo tempo em que nele encontra lugar. 

Algo se criou, atingiu a plenitude e, assim, ultrapassa o curso comum dos 

acontecimentos” (ZUMTHOR, 2000, p. 35). É nesse sentido, que a obra de Ana C. 

apresenta seu caráter performático, pois se apropria de uma questão dos poetas 

de sua época e a transpõe para seu fazer poético de modo reflexivo, 

transformando o que era visto como uma “dicção geral” numa dicção autoral, 

emblemática do lugar da poesia nas décadas seguintes.  

Desse modo, pensando nas questões acima, este trabalho tem o seguinte 

objetivo geral: empreender um estudo crítico-analítico da poesia de Ana Cristina 

Cesar, sob a hipótese de que o modo como trata da questão da autobiografia 

(neste trabalho também compreendida como o movimento do eu) lança tanto uma 

nova visão sobre os procedimentos poéticos da geração dita marginal quanto no 

próprio modo de se conceber o lugar da autobiografia no interior dos textos 

poéticos. Tendo em vista esse objetivo geral, delineamos os seguintes objetivos 

específicos: a) demarcar traços caracterizadores da poesia brasileira publicada 
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nos anos 1970, época assinalada pela presença da poesia marginal, com o intuito 

de compreender o cenário histórico cultural por onde transitou Ana Cristina Cesar; 

b) investigar as confluências da poética de Ana Cristina Cesar com os traços 

gerais da chamada poesia marginal, a fim de estabelecer como se configura a 

diferença da sua poesia por meio da ideia de performance; c) analisar a poesia de 

Ana Cristina Cesar com o olhar voltado para as marcas autobiográficas, 

considerando a performance, a interlocução com o leitor e a intertextualidade .  

Metodologicamente, adotamos a pesquisa bibliográfica como forma de 

estudo, aliada à análise crítica da poesia de Ana Cristina Cesar. Em vista disso, 

procedimentos metodológicos elementares consistiram em partir de leitura e 

interpretação de textos que tratam sobre autobiografia, performance e 

intertextualidade, leitura de textos de teoria que auxiliam na compreensão e 

interpretação dos dados e na leitura e interpretação da obra de Ana Cristina 

Cesar, centrando-se na problemática principal, ou seja, os modos de relação 

acerca da autobiografia na obra dessa poeta. 

Do ponto de vista teórico-crítico, utilizamos autores como Lejeune (2014), 

Duque-Estrada (2009), Hollanda (2007), Sussekind (2007), Leone (2008), Siscar 

(2011), Garramuño (2012), Camargo (2003), Malufe (2006;2008); Zumthor (2000), 

Kristeva (1974) dentre outros. Importante destacar que os críticos citados tocam 

na questão autobiográfica nessa autora. Desse modo, analisamos estudos que 

concentram o foco nas indagações propostas, servindo de aporte para 

problematizar as questões investigadas. 

Em relação à estrutura deste trabalho, salientamos que está organizado em 

três seções. Na primeira seção, intitulada Da poesia marginal: alguns 

antecedentes, apresentamos o contexto histórico-literário dos anos 1960 e 1970. 

Assim, além de empreender um estudo acerca dos modos de manifestação da 

poesia marginal, procuramos dar relevância também à tropicália. 

Na segunda seção, intitulada Da vida e da poesia de Ana C.: traços 

gerais, apresentamos, inicialmente, dados referentes à biografia e à produção 

poética de Ana C. Em seguida, na segunda parte desse capítulo, analisamos essa 

poeta a partir da poesia marginal dos anos 1970, objetivando configurar os pontos 

de encontro e de diferença entre a produção poética dos marginais e de Ana C. 
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Na última seção, que tem por título Do movimento do eu na poesia de 

Ana C., apresentamos a teoria de Lejeune sobre a autobiografia e as discussões 

suscitadas sobre a definição proposta por ele e outros críticos, relacionando aos 

modos de aparecimento ou não da questão autobiográfica nos poemas de Ana C. 

Trabalhamos a teoria da performance, destacando os aspectos concernentes à 

poesia, nosso objeto de estudo. Na última parte desse capítulo, a análise recai 

sobre a relação entre a intimidade do eu e sua interlocução com o leitor, além de 

identificar a intertextualidade como um recurso poético recorrente na poesia em 

estudo.  
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SEÇÃO I – DA POESIA MARGINAL: ALGUNS ANTECENDENTES  

 

1.1. Antes da poesia marginal: a tropicália 

 

O ano de 1964 é marcado pela instauração da Ditadura Civil Militar, golpe 

de Estado promovido pelos militares.  A partir de então, foram publicados diversos 

Atos Institucionais, que eram normas ou decretos publicados pelo regime militar e 

que estavam acima de todas as outras normas, inclusive da constituição federal 

de 1967. 

Em 13 de dezembro de 1968 é promulgado o Ato Institucional nº 5 (AI-5) o 

segundo e mais duro golpe. O AI-5, segundo Chiavenato (2004), “nasceu para 

inibir as greves dos metalúrgicos de Contagem (MG) e Osasco (SP), conter as 

manifestações estudantis e anular a crescente militância dos trabalhadores” 

(CHIAVENATO, 2004, p. 112). Pronto desde julho de 1968, ainda conforme 

Chiavenato (2004), o AI-5 precisava de um pretexto para ser assinado e o 

pretexto foi um discurso na Câmara, no qual o deputado Márcio Moreira Alves 

critica os militares e propõe um boicote dos civis às comemorações do dia da 

Independência. Os militares exigiam punição ao deputado, porém o Congresso 

recusou-se. Então, o presidente Costa e Silva assinou o AI-5. 

Chiavenato (2004, p. 112) afirma que pós-assinatura do AI-5 o Congresso 

foi fechado por tempo indeterminado, dando amplos poderes aos militares, 

intensificando a repressão e a censura à imprensa. Diversos setores da 

sociedade, principalmente os artísticos e literários, viram-se à mercê do poder 

controlador, repressivo e censurador imposto pelo Estado.  

Nesse período, no final da década de 60, o Tropicalismo ganha visibilidade 

com a música popular brasileira e define uma transformação na produção cultural. 

Os grupos musicais, em especial os compositores baianos, os maestros do grupo 

Música Nova de São Paulo e Os mutantes, segundo Coelho (2010), inovavam em 

suas aparições nos palcos e televisão, com a introdução de guitarras elétricas, no 

planejamento dos espetáculos, vestimentas, além de instaurarem uma nova 

concepção ao termo “popular”, que não se referia mais às “„massas 

revolucionárias‟, mas à nova indústria cultural – paradas de sucesso, capas de 

revistas coloridas, programas de televisão, [...], usos do kitsche experimentação” 
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(COELHO, 2010, p. 113) –, de certa forma, apresentaram uma libertação do 

compromisso do artista e o intelectual de relacionar a obra a uma “cultura 

nacional” ou a “um povo” (COELHO, 2010, p. 111).  

Coelho (2010) em seu livro Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu 

pecado, discute a questão de não reduzir o movimento Tropicália a um momento 

Tropicalismo musical e afirma que desde 1950 a ideia de tropicália estava se 

construindo amplamente nas discussões sobre a  

modernidade cultural brasileira e sobre o papel dos seus 
intelectuais na formação de um espaço autônomo de produção. 
Enquanto Caetano, Gil, Torquato e Capinam estavam 
apresentando suas armas no Brasil pós-golpe militar, intelectuais 
como Hélio Oiticica, Glauber Rocha, Rogério Duarte, Lygia Clark, 
José Celso Martinez Corrêa e os poetas concretos encontravam-
se, em 1967, há quase dez anos ininterruptos no centro desses 
debates intelectuais – ora atacando, ora sendo atacados. Essa 
diferença cronológica é um elemento pertinente na diferenciação 
entre um momento (tropicalismo) e um movimento (tropicália), na 
medida em que os resultados benéficos do primeiro – seus 
possíveis usos estratégicos no campo da música popular e da 
produção cultural brasileira em geral – só se tornaram possíveis a 
partir do radicalismo estético contido no universo do segundo 
(COELHO, 2010, p. 125).  

 
Ainda de acordo com Coelho (2010), a confluência entre os intelectuais e 

os músicos dá-se no aprofundamento dos temas radicais e violentos baseados na 

ideia Tropicália, das obras de Hélio Oiticica, que passam a fazer parte das 

canções no final do ano de 1968. No entanto, o amplo processo de transformação 

e renovação cultural se deu a um período “que pode se balizar precariamente 

entre 1964 e 1974” e não somente ao período do tropicalismo musical de 1967-68.  

Coelho (2010) apresenta as afirmações de Waly Salomão, Luciano 

Figueiredo e Torquato Neto, sobre a tropicália ser criada por Hélio Oiticica e por 

ser a tropicália a origem do tropicalismo. 

Waly Salomão, em um texto chamado “A praia da Tropicália”, de 1993, 

aponta Hélio Oiticica como o grande responsável pela tropicália e pela marginália, 

e como o autor do nome, da obra e de textos que definem o tropicalismo. 

Segundo Wally,  

Oiticica define a tropicália a partir de uma espécie de categoria 
explicativa para a condição existencial de um estado de espírito 
transformador e de uma perspectiva inovadora de se fazer arte no 
país (COELHO, 2010, p. 129). 
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  O artista plástico e designer Luciano Figueiredo, em texto sobre os 

15 anos de tropicalismo, afirma que a tropicália é uma “invenção” e “nunca um 

ismo” e afirma que Hélio Oiticica é o “seu genial inventor, o maior artista brasileiro 

de todos os tempos”. Para ele a “tropicália desaguava diretamente nas 

manifestações da marginália” (Coelho, 2010, p. 131).  

                     Torquato Neto, poeta e compositor piauiense, foi o mais 

incisivo ao posicionar-se contra o tropicalismo. Suas manifestações tenderam em 

conceder a primazia à tropicália, enfatizando o caráter passageiro e modista ao 

tropicalismo.    

  Segundo Coelho (2010), há uma distinção muito clara entre 

tropicalismo e tropicália. Vejamos: 

um (tropicalismo) era um modismo lançado de forma anedótica 
pela imprensa (Nelson Motta) para designar uma espécie de 
„bananização elétrica‟ musical instaurada a partir das experiências 
e de produções musicais radicais e bem-sucedidas feitas durante 
dois anos pelo „grupo baianos e seus parceiros (Duprat, Mutantes, 
Capinam, Nara, etc.). O outro (tropicália) era uma atitude intelectual 
e artística radical, comprometida com a busca de um processo 
cultural brasileiro autônomo e moderno, com a conceituação de 
uma inovação estética e a criação de novos parâmetros definitivos 
de arte e de sociedade (COELHO, 2010, p. 132-133). 

 

Para Coelho (2010, p. 133), o tropicalismo musical foi “um „momento‟ de 

um processo de transformação mais amplo, não foi o responsável pelas 

mudanças no campo cultural do período, mas uma de suas muitas faces, talvez a 

mais evidente, pulsante e popular”.  

Embora haja a apresentação das distinções, no início de 1968, Gil, 

Torquato e Caetano aproximaram-se do universo estético de Hélio Oiticica, 

Rogério Duarte e Glauber Rocha, e, segundo Coelho (2010, p. 138), os músicos 

se tornavam “mais radicais e violentos em suas aparições públicas”. Como 

exemplo podemos citar o caso de Caetano com a apresentação da canção “É 

proibido proibir”, e seu discurso de enfrentamento às vaias do público, a utilização 

da bandeira “Seja marginal, seja herói” como parte do cenário no Show de 

Caetano, Gil e os Mutantes na boate Sucata no mês de outubro de 1968. 

Conforme Coelho (2010, p. 180), essa bandeira foi feita em homenagem ao 

bandido Cara de Cavalo – representando para uns a permissividade da violência 
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e, para outros, como ser conformado com a ditadura ou estar à margem, como 

um bandido à margem, buscando alternativas para demonstrar revolta e 

inconformismo.  

O grupo de músicos, ao lado dos irmãos Augusto de Campos e Haroldo de 

Campos, José Agrippino de Paula, Rogério Duprat, José Celso Martinez Corrêa, 

os integrantes da banda Os Mutantes e algumas pessoas do Rio de Janeiro, 

como os poetas Waly Salomão e Duda Machado, Rogério Duarte e Hélio Oiticica, 

Glauber Rocha e Torquato Neto se uniram e a ideia de violência, postura 

agressiva e confrontos entre a esquerda e a classe média só se acentuaram. 

Segundo Coelho (2010), a jornalista Marisa Alvarez Lima anunciou o nascimento 

da marginália – em matéria publicada na revista O Cruzeiro, de 12 de fevereiro de 

68.  

Coelho (2010, p. 172-173) afirma que Marisa, em seu artigo, enfatiza a 

“automarginalização por parte do artista” como “configuração de um programa de 

ação definido” (grifos do autor), “mais do que categoria estética ou ideológica 

romântica. O que se discutia era que “para os participantes em geral a ruptura 

com o „estabelecido‟ trazia certo status de radicalismo e frescor ante seus pares e 

a sociedade em geral”.  

Temas como “banditismo, armas, drogas, favelas, malandros, 

homossexuais, prostitutas e escolas de samba formavam uma espécie de 

arcabouço mítico-discursivo para vários trabalhos e intervenções ditos marginais” 

(COELHO, 2010, p. 179). Porém, embora houvesse consonância em relação ao 

compromisso coletivo para a transformação do cenário cultural, alguns não se 

sentiram tão à vontade em ser marginal, como é o caso do músico Gilberto Gil, 

por exemplo, que revela que estar à margem era visto como algo monstruoso e 

muito negativo. 

Coelho (2010, p. 174) ressalta que “os „marginais‟, do artigo de Marisa 

Alvarez de Lima, não são os que formaram e defenderam as ações e 

representações de uma cultura marginal nos primeiros anos da década de 1970. 

O período do segundo golpe, conforme Hollanda (1992, p. 90 e 91), foi 

determinado pela propagação da ideia de um país em pleno desenvolvimento, 

com grandes obras realizadas pelo governo e a grande movimentação do setor da 

indústria cultural desencadeada pelo consumismo da classe média. A censura e o 
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controle da produção cultural sob a égide do Estado impediam manifestações 

críticas e punia com prisões, torturas e exílios não somente os militantes, mas 

também os intelectuais e artistas que ousassem discordar da visão 

governamental. É nesse cenário que outra manifestação cultural, o cinema, ocupa 

lugar de destaque e recebe financiamento estatal para as suas produções; 

todavia, artistas e intelectuais precisam se adequar às normas estabelecidas pelo 

governo. Neste sentido, Heloisa Buarque de Hollanda, ainda em seu livro 

Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70, afirma que: 

Muitos artistas e intelectuais, vivendo o clima de “vazio cultural” 
que alguns dizem marcar o momento, passam progressivamente a 
ser cooptados pelas agências estatais ligadas à área da cultura 
que são redinamizadas ou criadas a partir desse período. E aqui 
mais uma novidade: o Estado que até então fora incapaz de 
fornecer opções para a produção artística passa agora a definir 
uma política cultural de financiamentos às manifestações de 
caráter nacional, tornando-se aos poucos, o maior patrocinador da 
produção cultural viável em termos das novas exigências do 
mercado (HOLLANDA, 1992, p. 91).  

 

É exatamente diante do fenômeno do financiamento da produção cultural 

por parte do governo, que surgem os circuitos alternativos ou marginais, segundo 

Hollanda (1992, p.96).   

Nesse período, o jornal torna-se novamente o centro de debates 

acalorados, tendo como destaque o famoso jornal O Pasquim.  Foi nesse mesmo 

período que informações sobre a contracultura, em vigor desde 1967 nos Estados 

Unidos e na Inglaterra, chegavam ao Brasil e eram amplamente divulgadas no 

jornal O Pasquim, principalmente na coluna “Underground” do jornalista Luís 

Carlos Maciel. Os assuntos estavam relacionados ao uso de drogas alucinógenas, 

psicanálise, à liberação sexual, rock entre outros. 

Nesse momento há uma modificação também nas universidades, que 

tendem, segundo Hollanda (1992, p. 93), a se sofisticar e valorizar a questão 

técnica, priorizando, muitas vezes, as novidades europeias como é o caso do 

estruturalismo. A relação estremecida entre intelectuais e Estado ganha voz no 

famoso jornal Opinião. 

É, conforme Hollanda (1992, p. 96), nesse momento com muitas opções 

sendo oferecidas pela política cultural oficial que os jovens começam a atuar nos 
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circuitos alternativos ou marginais, a fim de se desvincular das imposições de 

produção determinada pelo Estado ou empresas privadas. Destaques: no teatro, 

o Asdrubal trouxe o Trombone; na música, os grupos de mambembes de rock, 

chorinho etc.; no cinema, os filmes em “Super-8” e, em literatura, a produção dos 

livros mimeografados. 

Com relação à Literatura, Hollanda (1992, p. 96-97) ressalta que o artigo na 

revista Argumento escrito juntamente com Antonio Carlos de Brito, sobre a 

Expoesia I (1973), um evento na PUC-Rio de Janeiro, assinala o “surto de poesia” 

vivido naquele período, destacando a postura dos novos poetas, que munidos de 

mimeógrafos, publicavam e divulgavam suas obras, como uma tentativa de driblar 

o fechamento do mercado editorial. 

 

1.2. A poesia marginal sob a perspectiva crítica 

 

A geração dos poetas dos anos 70 ganhou visibilidade no ano de 1976, 

com a publicação da obra 26 poetas Hoje, de Heloisa Buarque de Hollanda, uma 

antologia que apresenta os poemas de 26 representantes dessa que ficou 

conhecida como poesia marginal. A autora afirma que a “ostensiva presença da 

poesia” (2007, p. 257) e a sua aceitação por um público jovem, que era 

influenciado pela música, cinema, teatro e artes plásticas, a intrigou e a motivou a 

pesquisar esse fenômeno.  Vejamos: 

O que interessa é que, por volta de 1972-1973, surgiu, assim 
como se fosse do nada, um inesperado número de poetas e de 
poesia tomando de assalto nossa cena cultural, especialmente 
aquela freqüentada pelo consumidor jovem de cultura, cujo perfil, 
até então, vinha sendo definido pelo gosto da música, do cinema, 
dos shows e dos cartoons. Esse surto poético, que a cada dia 
ganhava mais espaço, só podia portanto ser visto como uma 
grande novidade. Além disso, nos anos 60, marcados pela 
intensidade da vida cultural e política no país, a produção literária, 
ainda que fecunda, ficara um pouco eclipsada pela força e 
originalidade dos movimentos artísticos de caráter mais público 
como o cinema, o teatro, a MPB e as artes plásticas. Tínhamos, 
portanto, uma dupla novidade: a literatura conquistava um público 
em geral avesso à leitura e conseguia recuperar seu interesse 
como produto original e mobilizador na área da cultura. Atraída 
por esta ostensiva presença da poesia, comecei a me interessar 
por este fenômeno que, na época, foi batizado com o nome poesia 
marginal, sob protestos de uns e aplausos de outros (HOLLANDA, 
2007, p. 256).  
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Os poetas que compõem a antologia de Heloisa são: Adauto, Afonso 

Henriques Neto, Ana Cristina Cesar, Antônio Carlos de Brito, Antônio Carlos 

Secchin, Bernardo Vilhena, Carlos Saldanha, Chacal, Charles, Eudoro Augusto, 

Flávio Aguiar, Francisco Alvim, Geraldo Eduardo Carneiro, Isabel Câmara, João 

Carlos Pádua, José Carlos Capinan, Leila Miccolis, Leomar Fróes, Luiz Olavo 

Fontes, Ricardo G. Ramos, Roberto Piva, Roberto Schwarz, Torquato Neto, Vera 

Pedrosa, Waly Salomão e Zulmira Ribeiro Tavares. Os textos de Ana Cristina 

Cesar aparecem pela primeira vez publicados em livro na antologia 26 poetas 

hoje. 

Segundo Hollanda (2007, p. 10-11), há uma “desierarquização do espaço 

nobre da poesia – tanto em seus aspectos materiais gráficos quanto no plano do 

discurso”. Dentre as características dessa poesia, a autora destaca a presença do 

cotidiano “quase em estado bruto”; a aproximação entre vida e poesia; a 

linguagem informal, que de certa forma “leve e engraçada e que fala da 

experiência vivida” aproxima poeta e leitor. E destaca também que a participação 

do poeta/autor em todas as etapas da produção e divulgação do livro, como 

também na própria venda do livro “recupera para a literatura o sentido de relação 

humana”. 

A partir da publicação dessa antologia muitos foram os debates em torno 

da nova poesia, tanto na imprensa quanto no meio acadêmico. Um exemplo foi a 

conversa publicada na revista José, n. 2, agosto de 1976 (FERRAZ, 2013, p. 133-

178), entre Heloisa Buarque de Hollanda, Ana Cristina Cesar, Geraldo Eduardo 

Carneiro e Eudoro Augusto com os críticos Luiz Costa Lima, Sebastião Uchoa 

Leite, Jorge Wanderley, que tinha por objetivo estabelecer a origem, 

embasamento teórico, características, relações com movimentos contemporâneos 

e passados. Atualmente, segundo Coelho (2013, p. 15), a apresentação de 

argumentos e respostas sobre os critérios que nortearam a elaboração dessa 

antologia, e os pontos que outorgavam a esses textos publicados o aspecto 

literário ou a denominação de literatura não se faz mais necessária, pois “as 

fraquezas de momento da antologia (ecletismo, falta de coesão interna de grupo 

histórico, precariedade de alguns poemas, tentativa de captar um momento ainda 

em movimento)” são justamente sua potência posterior. E ainda, 
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Se em 1976 Heloisa Buarque teve de argumentar a existência de 
um liame mínimo para enfeixar em uma mesma lógica histórica 
dicções e práticas poéticas distintas, hoje não precisamos mais 
necessariamente reduzir suas potências, qualidades e limites a 
um denominador comum. Não é mais necessário entender a 
poesia marginal como um movimento literário organizado ou como 
um padrão unívoco de produção. A oferta atual de obras e 
pesquisas traz os variados contornos desse bloco monolítico 
durante muito tempo chamado de “poesia marginal”, que pode ser 
visto sob novas luzes, a partir de outras significações. Desarmada 
a perspectiva macrocósmica, montamos um grande quebra-
cabeça feito de pequenas peças. São relatos, documentos, 
memórias e outras fontes que iluminam essas pequenas peças e 
fornecem sentido para uma visão ampla, mesmo que fraturada. 
(COELHO, 2013, p.25) 

 

Em 1981, Carlos Alberto Messeder Pereira publica Retrato de época, 

abordando diferentes grupos da geração dos anos 70, e analisa também a 

produção poética da época. Optou pela análise de quatro grupos: Nuvem cigana, 

Folha de rosto, Frenesi e Vida de artista. Além de três autores independentes que, 

segundo o autor, mantinham relações de amizade e concordância quanto ao 

debate com os outros grupos: Eudoro Augusto, Afonso Henriques Neto e Ana 

Cristina Cesar.  

Segundo Messeder (1981, p. 38-39), a poesia dos anos 70 apresentava 

uma variedade de linguagem muito ampla, comportando textos em prosa com tom 

fortemente irônico até poesias cujos versos primavam pela discursividade e 

referencialidade, acentuando uma “franca oposição à produção poética das 

vanguardas”, com temas do cotidiano dos produtores, utilizando uma linguagem 

coloquial. Outros trabalhos aproximavam-se da linguagem dos concretos, focando 

a “exploração significativa do som, da letra impressa, da linha, da superfície da 

página e, mesmo da cor ou da massa”. Alguns, produziram poesia privilegiando o 

caráter visual em detrimento da palavra, ligados, principalmente, a poetas-

processo. As suas características, embora remetam a experiências vanguardistas, 

introduzem aspectos inovadores que marcam uma nova geração, muitas vezes, 

rechaçada pela crítica. Vejamos: 

[...] o que temos diante de nós, neste momento, é um vasto 
entrecruzamento de diferentes formas de linguagem, algumas 
apontando claramente na direção das experiências desenvolvidas 
pelas vanguardas (especialmente concretos e processo), mas 
onde já se pode perceber certos dados intransferíveis e que 
representam a entrada em cena de novas gerações, que por sua 
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vez, traziam consigo problemáticas e experiências que refletiam, 
com especial vigor, a nova conjuntura que se criara no Brasil, 
especialmente a partir de 68, em termos econômicos, políticos e 
culturais. De um modo geral, estes novos produtos literários 
tinham um forte caráter artesanal e lúdico; especialmente 
naqueles textos mais discursivos percebia-se imediatamente um 
tom fundamentalmente irônico e coloquial – o que, por sua vez, se 
combinava com um certo desprezo em relação ao perfil 
acadêmico, intelectual, bem como aos padrões consagrados de 
„qualidade‟ e „bom gosto‟ (MESSENDER, 1981, p. 39). 

 

Essa poesia dos anos 70, como já foi dito, ficou conhecida como “poesia 

marginal”. Segundo Coelho, no ensaio “Quantas margens cabem em um poema?- 

Poesia marginal ontem, hoje e além”, presente no livro Poesia Marginal: palavra e 

livro, organizado por Eucanaã Ferraz e publicado pelo Instituto Moreira Salles, foi 

uma poesia que “descartou, ao menos momentaneamente, a verticalidade do 

cânone e das vanguardas”, oportunizando a toda uma geração possibilidade de 

aventurar-se no poema por “versos inocentes e imediatistas‟, sem a preocupação 

de se tornar um poeta por ofício. A poesia, ganhou as ruas, estreitou os laços 

entre poetas e público, apareceu em novos suportes e articulou-se com outros 

saberes, tornando-se assunto não somente no âmbito acadêmico, mas também 

em revistas e jornais. A poesia marginal “„desnormatizou‟ definitivamente um 

espaço que estava caminhando para uma ultraespecialização acadêmica” 

(COELHO, 2013, p. 38). 

Muitos estudiosos atribuem o termo marginal à publicação e divulgação da 

produção cultural devido ao fato de os poetas produzirem de forma artesanal seus 

livros, utilizando-se de mimeógrafos -, por isso também o título aos poetas dos 

anos 70 de “Geração do Mimeógrafo”-, xerox, carimbos, ofsetes, impressões em 

duas cores, papéis como o Kraft, envelopes para guardar as folhas em vez de 

encadernar o livro, além de a distribuição desse material ser realizada pelo 

próprio poeta ou amigos, de mão em mão, nos shows de música, na porta de 

bares, teatros e cinemas, praças, e também em algumas livrarias como Muro, 

Cobra Norato, Folhetim, que se tornaram lugar da aproximação entre os poetas e 

o público. Nessas livrarias aconteciam lançamentos dos livros e também 

apresentações dos poetas, como performances e leituras dos poemas. 

Uma das características mais importantes da poesia marginal foi 

exatamente o caráter não-oficial, a irreverência e o desejo de aproximação com o 



23 
 

 

 

público. Essa postura dos poetas marginais, segundo Pereira (1981, p.32), 

marcou a “politização do cotidiano”, ao optarem por primar pelo cotidiano e 

fazerem dele matéria de poesia, como uma maneira de se relacionar diretamente 

com a vida e o dia a dia das pessoas. Além de percebermos uma estreita relação 

entre a retomada do Modernismo de 22, especialmente no que concerne aos 

aspectos da informalidade, ao anti-intelectualismo e a uma arte menos formalista, 

aproximando-se de uma conversa, um diálogo.  

Voltando ainda à alcunha de “Geração do Mimeógrafo”, Coelho, considera 

que seja reduzir “a poesia do período ao seu suporte material” (COELHO, 2013, p. 

26) e destaca que o utilizar-se do mimeógrafo era uma solução para a publicação 

das obras, mas não significava uma guerra contra as editoras, tanto que muitos 

dos poetas que mimeografaram suas obras, posteriormente publicaram em 

editoras independentes e comerciais.  

Muitos foram os debates também a respeito do adjetivo marginal ao longo 

dos estudos, pois além da associação ao fato de ser a produção mimeografada, 

havia a associação do termo à violência, a jovens ligados ao uso de 

entorpecentes, ao uso de cabelos compridos sugerindo a homossexualidade, aos 

aspectos da contracultura e a questão do underground. Referia-se também ao 

subversivo e às minorias relacionadas à classe social, a etnias e raças, ao gênero 

entre outros. Todas essas características que se apresentam na poesia marginal 

são prenúncios para o campo da poesia contida nas fissuras do cotidiano.  

Em análise aos estudos que abordavam o conceito de marginalidade, tais 

como os trabalhos de autores como Heloisa Buarque de Hollanda em Impressões 

de viagem, Carlos Alberto Messeder em Retrato de época, Sônia Virgínia Moreira 

no artigo As alternativas da cultura (anos 60/70) e Fernão Ramos em Cinema 

Marginal (1968/1973) – a representação no seu limite, Coelho (2010) afirma que 

para esses estudiosos a cultura marginal só foi possível devido ao tropicalismo 

67/68, às idéias da contracultura no Brasil e também pela forma extraoficiais de 

produção cultural. O autor ainda diz que  

O que deve ser entendido, repetindo, é a diferença entre ser 
passivamente marginalizado em um determinado espaço de ação 
social e estar estrategicamente se colocando à margem do que 
acontece nos canais ditos “normais”, negando-se a fazer parte 
desses com o intuito de efetivar práticas (COELHO, 2010, p. 207). 
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Para ele, os poetas marginais da década de 70, optaram pela 

marginalidade como estratégia de rompimento com o sistema, principalmente, de 

produção cultural da época, a fim de implantar o seu plano estético. 

A poesia marginal segundo Cacaso, ou Antonio Carlos de Brito, em seu 

artigo Tudo da minha terra, (apud MESSEDER, 1981, p. 46), foi definida como 

“uma poesia alegre, que troca o mofo e o esquecimento das estantes por uma 

participação mais viva na cena cultural, uma poesia que sai para as ruas, que se 

vale das formas de sobrevivência as mais variadas e sugestivas”. Era uma poesia 

que invadia a cena cotidiana e a reinventava. Essa poesia invadiu as ruas, tornou-

se tema de discussões acadêmicas, foi alvo de críticas e chega aos dias de hoje 

institucionalizada, com parte de sua produção publicada por grandes editoras. E 

desde aquela época, muitos autores já publicaram em grandes editoras, antes e 

depois da própria produção dos livros. Renomadas editoras publicaram obras de 

poetas dos anos 70, como é o caso da CosacNaify que publicou as obras 

completas e/ou reunidas de nomes como Cacaso, Chacal e Francisco Alvim; a 

Editora da Unicamp publicou nomes menos conhecidos, mas igualmente 

importantes como Zuca Sardan e Nestor Perlonguer. A Companhia das Letras 

publicou em 2013, o livro Poética, de Ana Cristina Cesar, organizado por 

Armando Freitas Filho, amigo da poeta e curador da obra e, em 2016, Crítica e 

Tradução, com prefácio de Alice Sant‟Anna. São muitos os exemplos. 

A poesia dos anos 70 não ganhou notoriedade e foi estudada apenas no 

século XX, é tema de muitos estudos e discussões aqui no século XXI. A obra de 

Ana C. foi escolhida como tema da nossa pesquisa, desde a seleção do Mestrado 

Acadêmico em Estudos Literários – MEL, da Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR, que solicitava a apresentação de um pré-projeto, no segundo semestre de 

2014. Coincidentemente, enquanto desenvolvíamos a pesquisa, o nome do autor 

homenageado da FLIP 2016 (Feira Literária Internacional de Paraty-RJ) foi 

anunciado, sendo uma poeta representante da literatura dos anos 70, a autora 

Ana Cristina Cesar, nosso objeto de pesquisa. 

Em torno dessa escolha, a crítica se manifestou. Uns aplaudiram, outros 

vaiaram. Toda uma polêmica se instaurou. Os questionamentos suscitados foram 

desde a qualidade da obra poética de Ana Cristina Cesar, se não haveria outros 

poetas que a superassem em termos de qualidade no Brasil e que devessem ser 
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homenageados dentre outros. Essas críticas nos remetem às críticas no período 

do surgimento da poesia marginal, que discutiam a importância ou o preconceito 

em relação a esse tipo de criação poética que, segundo Messeder,  

Em vários momentos, inclusive, falou-se de uma „literatura pobre‟, 
uma „literatura do lixo‟ ou mesmo uma „lixeratura‟” com referência 
a estes novos produtos que surgiam com freqüência cada vez 
maior; várias vezes, os próprios produtores assumiam, eles 
mesmos esses rótulos ou as características por eles 
subentendidas, seja no título das publicações, em prefácios, 
pequenos manifestos, no próprio texto ou mesmo em artigos na 
imprensa. (MESSEDER,1981, p. 38) 

 

Como já afirmamos, muitos foram os questionamentos e as polêmicas em 

relação à escolha do nome de Ana Cristina Cesar para ser a homenageada da 

FLIP 2016, assim como o questionamento sobre a própria poesia marginal no 

período em que apareceu. A revista José, n. 2, de agosto de 1976 (FERRAZ, 

2013, p. 147), publicou uma conversa da qual, por um lado participaram Heloisa 

Buarque de Hollanda, Ana Cristina Cesar, Geraldo Eduardo Carneiro e Eudoro 

Augusto, e do outro lado estavam Luiz Costa Lima, Sebastião Uchoa Leite, Jorge 

Wanderley. A pauta desse encontro era a antologia 26 poetas hoje, como também 

discutir sobre a poesia que surgia ali, quais características, embasamento gerador. 

Vejamos o trecho em que Sebastião Uchoa Leite fala acerca do seu 

posicionamento sobre a poesia marginal: 

SEBASTIÃO – Alguns poemas da antologia eu já conhecia, mas a 
maior parte deles, não. Alguns textos me agradam, outros eu não 
consigo aceitar, acho que com base na minha própria formação 
poética. O que me pareceu mais nítido foi o problema da maior 
subjetividade ao tratar da realidade. O cotidiano era aferido de 
maneira mais objetiva do que agora. Outra coisa é que o 
movimento está, para usar uma linguagem psicanalítica, preso ao 
nível dos fantasmas da geração, e isto de certa maneira constitui 
uma negação da imaginação poética. O poeta fica só com seus 
fantasmas, sem alcançar o nível simbólico. E a poesia não fica 
realmente elaborada em termos de imaginação poética, em 
termos de construir um nível poético. Alguns poemas se 
interpenetram, se confundem uns com os outros, e de, acordo 
com a formação poética que eu tive, a poesia vale exatamente 
enquanto marca uma diferença. (FERRAZ, 2013, p. 147) 

 

Percebemos uma não-aceitação explícita de alguns textos da literatura 

marginal, como não sendo literatura, não sendo poesia, devido à sua, segundo 

Sebastião, “negação da imaginação poética” quando se trata da elaboração da 
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poesia. Também destaca a questão de alguns poemas serem tão parecidos a 

ponto de se confundirem uns com os outros e de não fazerem valer enquanto 

poema, pois não marcam uma diferença.  

Muitos foram os argumentos contra o caráter literário da poesia marginal, 

seja pela linguagem, seja pelo não estabelecimento de um projeto literário 

comum a todos os poetas e também pela desqualificação de alguns poetas 

segundo os críticos. 
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SEÇÃO II – DA VIDA E DA POESIA DE ANA C.: TRAÇOS GERAIS 

 

2.1. Ana Cristina Cesar: traços da vida e da obra  

 

Ana Cristina Cruz Cesar, Ana C. como ficou conhecida, nasceu em 

Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 22 de junho de 1952. Filha de Waldo 

Cesar e Maria Luiza Cesar. Tinha dois irmãos, Flávio e Filipe. Desde criança fazia 

poemas e os ditava para a mãe que os escrevia. Bem cedo viu seus poemas 

publicados nas “revistinhas assim da igreja, ou alguém conhecia alguém na 

Tribuna da Imprensa...botava no mural da escola...”, segundo a própria Ana C. em 

depoimento a Carlos Alberto Messeder Pereira (1981, p.190).  

 

Figura 1 – Ana Cristina Cesar na Infância (LIUZZI) 
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Sobre a figura 1, Laura Liuzzi, no Blog do IMS (Instituto Moreira Salles), 

descreve a imagem de Ana C. na infância e faz referência à sua introdução ao 

mundo das letras. Vejamos:  

Ana Cristina Cesar ainda criança e que teve um de seus primeiros 
poemas publicado em um boletim escolar. Era agosto de 1958. A 
pequena autora contava seis anos – idade que tinha nesta foto – e 
ainda não sabia escrever. “Uma poesia de criança” foi ditada aos 
pais pela menininha de feições angelicais e trazia versos bem 
cortados, cujo tom surpreendia para alguém tão jovem: “Na noite 
escura/ caindo o orvalho sobre/ a grande montanha/ que se 
avistava/ no alto da estranha pedra…”. Nota-se na imaginação da 
pequena poeta uma austeridade incomum, que também pode ser 

percebida neste retrato. 
Com o queixo levemente levantado, a boca fechada sem mostrar 
os dentes num sorriso, o olhar tristonho e os pés calçados em 
meias e sapatilhas brancas, ainda longe de tocarem o chão, Ana 
segura com o braço esquerdo uma boneca e um barco de 
brinquedo. Com o outro, sustenta um livro cuidadosamente. 
Parece que temos duas faces apontadas: a infância e o desejo 
implacável de entrar no universo da literatura. O lado da sombra, o 
esquerdo, é o dos brinquedos. Incide mais luz no lado em que 
repousa o livro cuja capa não apresenta nenhuma ilustração, ao 
contrário da maior parte das publicações infantis. É um livro de 
capa dura. Infelizmente não se lê o título, mas não seria absurdo 
supor tratar-se de um livro de poemas. 
Há um pequeno detalhe, porém, devolve a infância à criança tão 
sisuda: na mesma mão que segura o volume, há uma colherinha, 
o que indica que ela provavelmente brincava de dar de comer a 
sua boneca. Ufa! Ainda era uma criança. 
A relação de Ana com a literatura, como já se nota nos registros 
de infância, fora sempre fundamental. Tão importante quanto os 
brinquedos. Mas fazer literatura não era brincadeira. Era coisa 
séria. Desde menina. (LIUZZI)1 

 

Ana C. estudou no famoso colégio Benett e depois foi transferida para a 

escola pública no Rio de Janeiro, onde concluiu seus estudos. Em 1969-70, foi 

para a Inglaterra pela primeira vez, participando de um programa de intercâmbio 

da juventude cristã e aprofundou seu conhecimento da língua inglesa. Em 1975, 

concluiu a graduação em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-Rio), e tornou-se mestre em Comunicação pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1979.  

                                                           

1
 “Ainda era uma criança”, Fotografias Faladas. Disponível em: 

<http://blogdoims.com.br/fotografias-faladas/> Acesso em: 13/12/16) 
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Ainda em 1979, Ana C. publica em produções independentes seus livros de 

poemas Cenas de abril e Correspondência Completa. Em 1980, viajou para a 

Inglaterra, a fim de estudar na Universidade de Essex, onde obteve o título de 

Master of Arts sobre tradução literária do conto Bliss, de Katherine Mansfield. 

Também em 1980, Ana C. publicou Literatura não é documento. Ela contribuiu 

com jornais e revistas, além de trabalhar como tradutora. Em 1981, publicou 

Luvas de pelica (poesia e prosa). Em 1982, publicou A teus pés, seu último livro – 

uma junção dos últimos três acrescido de novos poemas.  

Em 1983, o suicídio de Ana C. torna-se notícia nos jornais. A poeta salta do 

décimo terceiro andar de um edifício de Copacabana.  

A publicação de A teus pés obteve sucesso imediato, com muitas resenhas 

e artigos em jornais, nos quais o foco era mais a autora do que o livro, com várias 

referências às características físicas e ao seu carisma, que só se acentuaram 

mais após o suicídio, segundo Leone (2008, p.65). Essas referências pessoais à 

Ana C. são justificadas, principalmente, pela proximidade afetuosa entre os 

resenhistas e a poeta. Exemplos claros são Heloisa Buarque de Hollanda, sua 

professora, orientadora e amiga e Armando Freitas Filho, amigo e curador da obra 

após a morte de Ana C.  

Alguns escritores, de acordo com Leone (2008, p.66), deixaram-se afetar 

diretamente pela morte da poeta na produção crítica e também poética. Armando 

Freitas Filho, por exemplo, na construção poética do seu livro De Cor, de 1988, 

referencia constantemente o suicídio de Ana C., seja pela própria 

transcrição/imagem do momento, seja pelo tom cruel que imprime ao não perdoar 

a amiga pelo vazio deixado e/ou pela expressão de sentimentos como raiva, dor e 

saudade. Sebastião Uchoa Leite escreveu o poema Duas visitas inspirado na 

morte de Ana C., recorrendo ao “jogo da memória e a relação entre escritura e 

morte” (LEONE, 2008, p. 69). Outro procedimento que aparece nas obras de 

Uchoa Leite e de Cacaso é a construção do poema “como uma lembrança que 

consegue estabelecer um jogo de presença/ausência” (LEONE, 2008, p.70). 

Outras publicações surgem. Livros organizados com o material deixado por 

Ana C. também começam a ser publicados. Inéditos e dispersos, de 1985, que 

reúne poesia, prosa e a inclusão de fotografias de Ana e desenhos feitos por ela; 

Escritos da Inglaterra, de 1988; um caderno de desenhos Portsmouth-Colchester, 
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de 1989; Escritos no Rio, de 1992; Crítica e Tradução, de 1999 e, agora, em 2016, 

publicado pela Companhia das Letras com prefácio de Alice Sant‟Anna; Poética, 

obra completa, em 2013, também pela Companhia das Letras. Também podemos 

destacar a publicação dos seus livros e de textos sobre a sua obra no exterior, 

além de dissertações e teses de doutorado, que contribuem para aumentar a sua 

fortuna crítica. Hoje, seu arquivo está depositado no Instituto Moreira Salles.  

Como dissemos anteriormente, a sua obra, fortuna crítica e importância 

enquanto escritora da literatura brasileira se reafirmam com a indicação e 

homenagem na FLIP 2016 (14ª Festa Literária Internacional de Paraty). Na Figura 

2, é apresentada uma página interna do encarte do programa da Flip contendo 

uma foto de Ana C. e uma breve descrição sobre ela. 

 

 

Figura 2 – Página interna do Programa da Flip 

 

Com base no relatório pós-flip2 que registra os principais acontecimentos 

do evento e está disponível no site oficial da festa, descreveremos, de forma geral, 

                                                           

2
 Disponível em: <http://flip.org.br/edicoes/flip-2016/pos-flip>, acesso em 25/01/2016. 
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os temas e convidados das mesas principais, o argumento do painel, a 

apresentação dos vídeos sobre a poeta homenageada, entre outros.  

A Figura 3, mostra a ilustração elaborada pela equipe de direção de arte e 

design da Flip, com resultado em aquarela de Luísa Amoroso, reproduzido por 

Janete Barros, Rubens Barros e Naon Cruz que estava no fundo do palco da 

Tenda dos Autores, e representava “o Centro Histórico de Paraty e bairros da 

cidade”, com a frase manuscrita “as construções humanas desafiam os criadores 

e emitem ondas”, de Ana Cristina Cesar, o que nos induz a pensar em uma 

relação da poesia de Ana C. intimamente vinculada à cidade, aos moradores e 

visitantes, no período da Festa Literária. 

 

 

Figura 3 - Painel do palco da FLIP 2016, elaborado pela equipe de direção de arte 
e design da Flip, com resultado em aquarela de Luísa Amoroso, foi reproduzido 

por Janete Barros, Rubens Barros e Naon Cruz 
 

Na abertura de cada mesa da Programação Principal da FLIP foram 

exibidas as “Pílulas da autora homenageada”, curtas em homenagem à Ana C., 

coproduzidos com o canal Arte 1, que traziam entrevistas inéditas com amigos e 
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leitores especialistas da escritora, entremeadas pela interpretação de Rita Carelli 

dos poemas de Ana C.  

A mesa de abertura do evento, intitulada “Em Tecnicolor”, foi mediada por 

Eucanaã Ferraz e contou com a participação do poeta Armando Freitas Filho e o 

cineasta Walter Carvalho, dialogando sobre a linguagem poética e 

cinematográfica, referenciando aspectos da vida e obra de Ana C., com quem 

ambos tiveram contato particular. Ao final da conversa, houve a exibição do filme 

sobre a vida e a obra de Armando Freitas Filhos, cujo título é “Manter a linha da 

cordilheira sem o desmaio da planície”, com direção de Walter Carvalho. 

A mesa “A teus pés”, nome que faz referência à obra publicada em vida 

pela poeta Ana C., contou com as participações das poetas Annita Costa Malufe, 

Laura Liuzzi e Marília Garcia, sendo mediada por Ana Lima Cecílio. As 

convidadas discutiram os aspectos da obra de Ana C. no que concerne a 

características e procedimentos de construção poética, a influência de Ana 

Cristina Cesar sobre a geração contemporânea, além de abordarem a figura da 

mulher na literatura. 

Outra mesa de destaque foi a “De Clarice a Ana C.”, mediada pela poeta 

Alice Sant‟Anna, e a presença dos autores Benjamin Moser e Heloisa Buarque de 

Hollanda, conversando sobre as semelhanças e diferenças entre as escritoras.  

A Sessão de encerramento, Luvas de Pelica, reuniu a escritora Vilma 

Arêas, professora de Ana C. na PUC-RIO, e o autor Sérgio Alcides. Os 

convidados destacaram as características da poesia e também conversaram 

sobre a Ana C, crítica literária. Ao final, todos os participantes da mesa, inclusive 

eu, se emocionaram com a leitura de um verso do poeta Cacaso, lido por Vilma: 

“Ana Cristina, cadê você? Estou aqui, você não vê?”.  

Na parte externa da Tenda dos Autores encontrava-se uma exposição de 

20 fotos da autora, denominada “Iconografia incompleta”, com curadoria de Paulo 

Werneck (Figura 4). Nas fotos havia depoimentos de amigos e parentes sobre as 

viagens realizadas por Ana C., entre os anos de 1968 e 1983. 
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Figura 4 - Exposição “Iconografia Incompleta”, com imagens de Ana C. 

 

2.2. Ana C. e a poesia marginal: proximidade e afastamento 

 

Ana Cristina Cesar aparece na produção poética brasileira, no ano de 1976. 

Ela atuou tanto na produção quanto na crítica literária e tradução.  Há muitas 

divergências entre os críticos quanto à denominação de “poeta marginal” à Ana C., 

apesar dos pontos de contato: ser dessa geração, ter contato com os poetas 

desse período, de comungar de algumas ideias e apresentar traços semelhantes 

em seus poemas.  

A introdução de fatos do cotidiano, o uso da linguagem coloquial, o binômio 

arte/vida, são marcas da poesia marginal e também o são na poesia de Ana C.. 

Todavia, a poeta se apropria de uma questão que era a dos poetas de sua época 

(a exposição do eu, dos fatos vividos, defesa de uma literatura confessional) e 

transpõe para seu fazer poético de modo reflexivo e performático, transformando 

o que era visto como uma “dicção geral” numa dicção autoral, emblemática do 

lugar da poesia nas décadas seguintes. Nesse sentido, lançamos mão de 

algumas hipóteses.  

A poesia de Ana C. aproxima-se da vida (do binômio vida/arte), 

introduzindo nos poemas fatos do cotidiano, fissuras do ser e do viver, fragmentos 

do dia a dia, relatos que coincidem com sua biografia. A poeta, ao optar pelos 

gêneros confessionais, principalmente cartas e diários, define o seu projeto 

poético, pois, conforme Camargo (2003, p. 231), a opção por esses gêneros é 

exatamente com o intuito de “corroê-los por dentro, reinventando um modo de 
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dizer sem dizer, de ficar nas bordas”.  Dessa forma, trabalha com os elementos 

que a sua geração priorizou, porém os reconfigura a seu modo.  

Percebemos em sua poética uma tensão entre autobiografia e ficção. As 

alusões a fatos biográficos, e uma escrita dirigida, visto que tanto as cartas 

quanto os diários, prevêem um destinatário, criam um simulacro de 

espontaneidade, de confissão e intimidade com o interlocutor/leitor. É exatamente 

nesse ponto que constatamos que a poeta se utiliza dos traços dessa literatura 

confessional e faz crítica à sua geração, por meio de artifícios, como a 

performance.  

A performance instaura-se também com relação ao leitor, pois é levado a 

pensar ser íntimo e que será detentor dos segredos da poeta, que serão 

revelados através dos textos. A própria história trágica da poeta leva os mais 

desavisados ou ingênuos leitores a procurarem vestígios nos textos que 

desvendariam os possíveis motivos que a fizeram se suicidar, por exemplo.  

Outras discussões pertinentes giram em torno do sujeito que aparece no texto e a 

possibilidade da autobiografia. 

Vejamos os argumentos da crítica sobre os pontos confluentes e 

divergentes entre a poética marginal e a poética de Ana C.  

 Heloisa Buarque de Hollanda e Ana C. se conheceram por intermédio de 

Clara Alvim, amiga em comum e professora de Ana, na PUC, época em que Ana 

cursava a graduação em Letras. Elas se tornaram amigas, confidentes, 

estabeleceram relações profissionais e acadêmicas, sendo que Heloisa também 

foi sua professora e orientadora da dissertação de mestrado em comunicação na 

UFRJ. Embora Hollanda tenha incluído Ana C. na famosa antologia intitulada 26 

poetas Hoje, em 1976, sendo a primeira referência oficial à obra da poeta, e 

talvez por isso, a principal responsável por essa denominação de poeta marginal, 

Hollanda afirma que Ana C. distancia-se dos demais poetas dos anos 70, devido 

à sua educação/formação literária, pela sua forma de escrita e pela preocupação 

e incessante busca da literariedade. Podemos observar a assertiva sobre a 

diferença entre Ana C. e os outros poetas da geração, além da resposta se Ana é 

ou não marginal, na transcrição de um trecho do vídeo em comemoração aos 60 

anos de Ana Cristina, organizado pelo Instituto Moreira Sales, no qual Heloisa 

Buarque de Hollanda e Armando Freitas Filho participam: 
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Eu queria falar uma coisa agora tipo professora. É eu Esse 
pontapé foi colocá-la numa antologia de poesia marginal, que era 
um tipo de poesia que se fazia na época, muito ligada à 
contracultura, uma coisa muito leve, muito performática, que 
ligada ao rock‟roll, também as apresentações evidenciavam isso 
muito, sempre tinha aqueles saraus, na época não chamava sarau, 
chamava artimanha, mas os poetas se apresentavam sempre com 
uma banda do lado, então era uma coisa muito jovem, muito 
contracultural mesmo. E a Ana Cristina que eu botei nessa 
antologia, ela não era nada disso. Eu botei porque o texto dela era 
bom e eu achei que ela... Eu não sei por que que eu botei. Mas 
ela virou uma poeta marginal por conta da companhia, e é muito 
interessante porque essa essa convivência dela, não fui eu que 
liguei ela aos marginais evidentemente, mas era era a geração 
dela. Ela era muito geracional, apesar dela ter uma cultura inglesa 
muito forte por via da família, apesar dela ter uma uma coisa com 
a literatura muito erudita, muito cuidadosa. Ela lia muito e fazia 
uma certa diferença com os companheiros, eu que era mais velha 
e que tava muito ligada àquelas pessoas, desculpe, muito ligada 
àquela turma, eu via que ela se dava muito bem, ela, isso eu acho 
tão interessante, ela pertencia sim àquele grupo, ela namorava 
alguns poetas, ela ia passar fim de semana lá na fazenda do Lui, 
onde todos iam, ela discutia o trabalho dela com essas pessoas, 
mas ela era muito diferente dessas pessoas. Então, criou-se uma 
ambigüidade em relação à carreira da Ana, logo no lançamento, 
que eu acho muito interessante, porque ela era realmente as duas 
coisas, ela era contracultural sim, ela era uma roqueira sim, mas 
ao mesmo tempo era uma Billie Holiday, ela tinha uma coisa de 
passado, uma coisa de outra cultura que vinha, que fez dela essa 
figura tão especial, né,  que chama atenção, quer dizer é muito 
fácil, ela é um pouco inclassificável, ela é um pouco inclassificável, 
porque ela desafinou da geração dela sem abandonar a geração 
dela. Isso eu acho interessante no próprio texto dela [...] então eu 
queria só gravar essa essa essa esse pertencimento ou não dela 
na coisa marginal, que é uma coisa que todo mundo me pergunta, 
e que eu acho interessante,eu instintivamente coloquei a Ana 
naquela antologia por causa do tênis, digamos [...] eu não pude 
deixar a voz da Ana Cristina fora apesar dela não afinar mas não 
deu porque ela era aquela época [...]. (HOLANDA, H. B.) 3 

 

Para Ítalo Moriconi, em sua obra Ana C: o sangue de uma poeta (1996, p. 

8), “a crítica literária contemporânea é unânime em classificar o texto de Ana 

Cristina como excêntrico em relação ao tipo de poesia que notabilizou sua 

geração e que passou para os manuais como literatura sob o rótulo de „poesia 

marginal‟”. O autor destaca que o trabalho da poeta “apresenta uma sofisticação 

                                                           

3
 Bate papo a propósito dos 60 anos de nascimento de Ana Cristina Cesar. Disponível em:  

< http://www.youtube.com/watch?v=mpE3v_wJJUk>. Acesso em: 16/04/2015. 9‟55 a 13‟55 
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distinta da dicção propositalmente antiliterária e formalmente simples de poetas 

como Chacal, Charles [...], que forjaram no início dos anos 70 o tom 

marginal”(MORICONI, 1996, p.8), advindas, principalmente da “presença sólida e 

permanente educação literária” da poeta (MORICONI, 1996, p.13).  

No livro A teus pés, Ana C. escreve o poema “índice onomástico”, e em um 

depoimento de 1983 no curso de literatura de mulheres no Brasil, curso 

ministrado pela professora Beatriz Resende, que está no livro Crítica e Tradução 

(2016, p. 292-312), ela chama a atenção e explica que os nomes que ali constam 

são pistas, referem-se a autores que ela leu e que a influenciaram. Vejamos a 

seguir: 

índice onomástico  
 
Alvim, Francisco 
Augusto, Eudoro  
Bandeira, Manuel  
Bishop, Elizabeth  
Buarque, Helô  
Carneiro, Ângela 
Dickison, Emily  
Drabik, Grazyna  
Drummond, Carlos  
Freitas Fº, Armando  
Holiday, Billie  
Joyce, James  
Kleinmain, Mary 
Mansfield, Katherine  
Meireles, Cecilia 
Melim, Angela  
Mendes, Murilo  
Muricy, Katia  
Paz, Octavio  
Pedrosa, Vera 
Rhuys, Jean  
Stein, Gertrude  
Whitman, Walt  
(CESAR, 2016, p.58) 

 

A sua educação literária e seu comprometimento com os estudos literários é a 

principal característica apontada como diferencial dos demais poetas da sua 

geração. Entre os escritores citados, destacam-se teóricos, poetas da tradição e 

da sua contemporaneidade, dentre os quais citamos: Walt Whitman, Katherine 

Mansfield, James Joyce, Emily Dickinson, Virginia Woolf, T.S. Eliot, Roland 

Barthes, Michel Foucault, Silvia Plath, Rimbaud, Baudelaire, Fernando Pessoa, 
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Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Francisco Alvim, Armando Freitas Filho, 

Heloisa Buarque de Hollanda, entre outros. 

Para Armando Freitas Filho, na apresentação do livro Poética (2013), Ana 

C. construía a sua própria dicção autoral comungando de algumas ideias, mas 

buscando o seu projeto literário: 

De repente, como que andando na contramão da sua geração, de 
braço dado com ela em alguns costumes, mas escrevendo com 
mão diferente um texto cuja mancha gráfica incorporava sem 
cerimônia a prosa, Ana Cristina apareceu – esfinge clara e 
singular – sem temer a rejeição, procurando outro leitor e 
propondo uma nova leitura em nada complacente, muito pelo 
contrário, uma leitura desafiada (In: CESAR, 2013, p. 8). 

 

Para Malufe (2006, p.22), a poesia de Ana C. se distancia dos outros textos 

que nasceram na mesma época da “geração do mimeógrafo”, e “configuram uma 

escrita muito particular”, mas ela afirma que é inegável que haja “opções estéticas 

desta geração [...] presentes em sua poética”. Ela elenca, a partir da própria 

afirmação de Ana C., apenas três pontos de convergência da sua obra com a 

poesia marginal:  

o uso de um „estilo mesclado‟, que mistura o tom coloquial com o 
grave; a presença da cotidianidade no poema, que pode falar de 
tudo e já não busca temas nobres, isto é, a ideia de que: Tudo 
pode ser matéria de poesia; e, ainda, a consciência de que o texto 
é produção e não representação de uma verdade do mundo, o 
que resulta em uma poesia que brinca com a distância entre a 
palavra e o real sem almejar recuperá-la (MALUFE, 2006, p. 22). 

 

Ainda para Malufe (2008, p. 65), a poesia marginal e a de Ana C. 

apresentam diferenças principalmente entre as “poéticas do privado”, que oscilam 

entre a pura confissão e “deformação dos gêneros da confissão”. Segundo a 

autora,  

Quero dizer que este foi o grande risco que esta poesia correu, e 
o abismo em que muitos de seus poemas caíram: o de um mero 
relato subjetivo, de momento, relato este que se aproxima ao 
relato bruto da confissão privada de alguém; esta que nos diz e 
nos surpreende tão pouco e, ao mesmo tempo, é tão carregada 
de senso comum e de bom senso que parece sempre uma história 
banal recontada. É principalmente neste ponto que a poesia de 
Ana Cristina Cesar se torna, diante da poesia marginal, um caso 
exemplar para remarcarmos a diferença entre poéticas do privado, 
de mera expressão de casos pessoais, subjetivos, e poéticas em 
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que a expressão da intimidade escapa deste campo, operando um 
desfazimento ou uma deformação dos gêneros da confissão 
privada (MALUFE, 2008, p.65). 

 

Sussekind (1985, p.78) aponta para a construção da intimidade como a 

diferença entre a produção poética marginal, que visava à expressão do eu, 

enquanto a produção de Ana C. construía uma exposição de intimidade alheia à 

referencialidade pura e simples da biografia, um eu que aparece no poema 

redimensionado, que não representa o real. 

A intimidade é uma ilusão de ótica, parecem dizer os diários de 
Ana Cristina. Neles o sujeito lírico veste luvas (de pelica) antes de 
iniciar a própria exposição. E só as tira ao final do livro. É inútil, 
portanto, imaginar que haja corações desnudados nesses diários. 
Neles não há nudez, até porque a crença na referencialidade 
biográfica pura e simples é impossível aí. Desnudar a quem se o 
sujeito se diz 'literatura'? Diante da folha há apenas 'um olho que 
pensa e esquece' e mãos sempre protegidas pela pelica. 
Assistimos, assim, a um redimensionamento do sujeito. Nos 
diários de Ana Cristina a subjetividade é antes de tudo literária, o 
que vai de encontro à obsessão biográfica por retratar-se, 
expressar a própria experiência cotidiana ou fazer de tudo que se 
diz poesia, tendência marcante na maior parte dos poetas 
brasileiros que se firmam na década passada (SUSSEKIND, 1985, 
p. 78). 

 

Camargo (2003) faz referência ao estereótipo, quase clichê, do “poeta 

marginal” – “poetas que assumindo uma postura anti-intelectual, produziram uma 

poesia do cotidiano e do desimportante, de baixa qualidade estética, porque 

constituem uma geração desinformada, de escritores sem leitura, sem 

conhecimentos da tradição literária”-, disseminado pela crítica do período e 

ratificado pelo depoimento de Chacal (1977 apud Camargo 2003, p.30 e 31) em 

uma entrevista concedida a Wladyr Nader, publicada em abril de 1977 na revista 

Escrita, no qual o poeta afirma  

[...] Inclusive eu lia pouco, muitos contos de fadas, Monteiro 
Lobato. Gostava de escrever redação para a escola, mas hábito 
assim de escrever a troco de nada não tinha não. [...] Tinha um 
lance assim: eu não sabia desenhar cavalo, mas tinha um amigo 
dos tempos de colégio que sabia desenhar um cavalo 
realisticamente. Eu nunca consegui. Então desisti de desenhar e 
passei a escrever. 
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Para Camargo (2003, p. 35) uma diferença da obra de Ana C. para os 

poetas marginais está em o projeto da poeta não se afastar da Biblioteca, pois ela 

preserva “a ideia do poeta-tradutor, do poeta que lê para escrever. Para esse 

poeta, sua principal ferramenta é a leitura”. Ela ainda acrescenta: 

Com tais peculiaridades, podemos dizer que Ana Cristina fica 
numa posição „marginal‟ dentro do quadro da poesia dos anos 70. 
Não se filia às correntes experimentais, mas com elas mantém 
pontos de contato. Frequenta „os grupos marginais‟ do Rio de 
Janeiro, mas não pertence a eles. Produz seus livros 
independentemente, deseja o leitor, mas tem consciência dos 
riscos da banalidade, da digestão fácil (CAMARGO, 2003, p.36). 

 

A poética de Ana C., segundo Camargo (2003), prima pela 

qualidade literária e faz literatura como reinvenção, e reinvenção da vida. 

Vejamos: 

Ao contrário do que seria de se esperar num momento em que se 
falava da „poesia marginal‟ como a poesia da espontaneidade, do 
antiintelectualismo, momento em que, ao menos aparentemente, 
se defendia uma literatura confessional, Ana Cristina explicita, na 
contramão, um conceito de literatura como reinvenção, construção 
que não se confunde nem com a invenção, nem com a confissão 
da intimidade; que pede rigor, na escrita e na leitura, e que não 
aceita complacências com a desqualificação literária, delineando-
se aí também o destinatário que Ana deseja para sua obra. Insiste: 
“é preciso muita paciência para suportar esse caos. Ou muita 
conivência” (CAMARGO, 2003, p.55). 

  
Segundo Garramuño (2012, p. 159) a proposta de Ana C. “teria consistido 

numa radicalização dos postulados da geração marginal”. Questões como o 

biografismo e a subjetividade explodiram nos anos 70 e foram abordados por Ana 

C. tanto em seus textos poéticos quanto nos críticos, porém ressaltando a 

impossibilidade de se revelar o eu ou a biografia.  

Podemos nos referir às linhas de produção poética da autora, que seguem 

uma literatura construída com coisas do dia-a-dia, remetendo até mesmo a 

questões biográficas, em forma de diários e/ou correspondência e de outro lado, 

uma literatura mais “difícil”, segundo a própria Ana C. sobre o ponto de vista de 

Cacaso sobre um poema dela apresentado a ele, como veremos no trecho abaixo, 

transcrito do livro de Messeder (1981, p. 229): 
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Me lembro de uma frase típica do Cacaso (...) (ele) era o „bom 
leitor‟, o „classificador‟ e, uma vez, eu li (pra ele) um poema meu 
que eu tinha adorado fazer (...) e o Cacaso olhou com o olho 
comprido (...) leu esse poema e disse assim: “É muito bonito, mas 
não se entende (...) o leitor está excluído”. (...) Aí eu mostrei 
também o meu livro pro Cacaso e (ele) imediatamente...quer dizer, 
aqueles „diários‟ da antologia eram dois textos de um livro de 
cinqüenta poemas... ( e ele disse): “Legal, mas o melhor são os 
diários, porque se entende...são de comunicação fácil, falam do 
cotidiano”.  

 

A posição de Cacaso em relação ao poema evidencia, a opção marginal 

pela literatura facilmente digerida pelo leitor, literatura não tão almejada no projeto 

poético de Ana C., que opta também pela composição de uma literatura que não 

responde imediatamente (se é que responda em algum momento) ao anseio do 

leitor, que não é facilmente compreendida. 

Percebemos, a partir dessas posições críticas, que há uma unanimidade ao 

diferenciar a poesia de Ana C. dos demais poetas marginais e não lhe atribuir o 

rótulo “marginal”, principalmente pelo apreço da poeta em se manter ligada ao 

caráter literário, de uma poesia reflexiva e não facilmente digerida. E também pela 

reconfiguração dos temas pertinentes à época, dentro da sua poética.  
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SEÇÃO III – DO MOVIMENTO DO EU NA POÉTICA DE ANA C. 

 

3.1.  A autobiografia: questões teóricas 

 

A partir de agora traçaremos um breve panorama da definição de 

autobiografia, pois é um dos temas recorrentes, talvez o principal, na obra e na 

fala da crítica literária sobre a produção de Ana C.  

A definição de autobiografia foi dada por Phillippe Lejeune, em 1971, no 

livro L’autobiographie em France. Nesse livro, o autor definiu a autobiografia, 

analisou o pacto autobiográfico, traçou um panorama histórico a respeito da 

autobiografia, registrou os possíveis pontos de contato na estrutura dos textos 

autobiográficos e agrupou uma série deles, a fim de estabelecer um corpus, além 

de reunir textos críticos sobre autobiografia e textos sobre pactos autobiográficos, 

como os de Rosseau. 

 A partir de 1975, Lejeune passa a publicar textos que revisitam a maior 

parte de sua própria obra, apresentando reflexões e reformulações dos conceitos 

de autobiografia e pacto autobiográfico, dialogando com a crítica, interagindo com 

os seus contemporâneos, analisando e preenchendo as possíveis lacunas e os 

problemas teóricos da sua obra. Os textos são O pacto autobiográfico (1975), O 

pacto autobiográfico (Bis) (1986) e O pacto autobiográfico, 25 anos depois (2001), 

e estão reunidos em uma coletânea em língua portuguesa, organizada por Jovita 

Maria Gerheim Noronha (2014), devido, segundo ela, “ao interesse crescente pelo 

tema da memória e das escritas de si, tanto no campo dos estudos literários, [...] 

quanto no campo da sociologia, antropologia e história [...]”. (NORONHA, 2014, p. 

11). 

No texto O pacto autobiográfico (1975), Lejeune apresenta a definição de 

autobiografia, ligeiramente modificada, como sendo uma “narrativa retrospectiva 

em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua 

história individual, em particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2014, 

p.16) e afirma que “para que haja autobiografia (e, numa perspectiva mais geral, 

literatura íntima), é preciso que haja a relação de identidade entre o autor, o 

narrador e o personagem” (LEJEUNE, 2014, p.18). Essa identidade do 

nome/assinatura (autor-narrador-personagem) configura o pacto autobiográfico. 
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Segundo Lejeune (1975), o leitor pode suscitar dúvidas quanto “à semelhança, 

mas nunca quanto à identidade”. Essa semelhança remete aos fatos da narrativa, 

possíveis diferenças, falhas, distorções. E a identidade sela o contrato, pois “a 

autobiografia não é um jogo de adivinhação”, o nome próprio revela a identidade 

do autor-narrador-personagem. (LEJEUNE, 2014, p.30) 

A autobiografia, segundo Lejeune (1975), é um texto referencial, que 

pretende informar sobre uma “„realidade‟ externa ao texto e a se submeter, 

portanto, a uma prova de verificação. Seu objetivo não é a simples 

verossimilhança, mas a semelhança com o verdadeiro. Não o „efeito de real‟, mas 

a imagem do real” (LEJEUNE, 2014, p.43). O autor ainda destaca que em textos 

referenciais ocorre o pacto referencial, que apresenta uma “definição do campo 

do real visado e um enunciado das modalidades e do grau de semelhança aos 

quais o texto aspira”, e diz que esse pacto deve ser indispensavelmente firmado e 

cumprido na autobiografia, mas não necessariamente no âmbito da semelhança. 

Para a autobiografia, o ponto de partida será sempre a identidade. (In: NORONHA, 

2014, p.43) 

Em O Pacto autobiográfico (Bis), Lejeune (1986) faz algumas reflexões e 

releitura de “O pacto autobiográfico” acerca do que ele chama de “alguns pontos 

sensíveis: a definição, o vocabulário, o contrato, o „estilo‟ e a ideologia 

autobiográfica”. (LEJEUNE, 2014, p.57) 

Com relação à definição, o autor a observa como tendo sido uma 

necessidade e um ponto de partida para análise da autobiografia, porém ressalta 

que isoladamente essa definição apareceu como autoridade e uma imposição, 

dificultando o processo de reflexão e a sugestão decorrente da experiência é que 

o ensino da autobiografia parta da análise do corpus e não da definição. 

Lejeune, ao tempo em que apresenta a queixa da imprecisão do 

vocabulário nas discussões sobre autobiografia, considera a questão da 

imprecisão como indispensável e asseguradora da continuidade da língua. O 

sentido atribuído a uma expressão é determinado por quem a emprega. E, por 

isso, Lejeune, define como lacuna o fato de não ter estabelecido o sentido que 

pretendia à palavra autobiografia e apresenta dois sentidos, o de Larousse (1886) 

e o de Vapereau (1876).  A definição de Larousse, no sentido estrito: “Vida de um 

indivíduo escrita por ele próprio”, e em um sentido amplo, definido por Vapereau, 
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a autobiografia é designada como qualquer texto, independente da forma e 

contrato proposto, cujo “autor parece expressar sua vida ou seus sentimentos”. 

(LEJEUNE, 2014, p. 62) 

Lejeune (1986) afirma que o sentido atribuído por ele à palavra 

autobiografia, no sentido amplo, era de  

qualquer texto regido por um pacto autobiográfico, em que o autor 
propõe ao leitor um discurso sobre si, mas também [...] uma 
realização particular desse discurso, na qual a resposta à 
pergunta „quem sou eu?‟consiste em uma narrativa que diz „como 
me tornei assim‟. (LEJEUNE, 2014, p. 63-64) 

 

O aspecto da identidade é retomado, pois o autor reafirma que a 

normatividade do pacto autobiográfico deve-se ao estabelecimento da identidade 

e suas marcas, e utilizando a noção de “espaço autobiográfico”, refere-se ao 

equívoco da sua posição inicial em rejeitar a existência de ambiguidades e graus. 

O contrato pensado segundo a forma jurídica de cartório não se encaixa na 

literatura, pois apresenta regras explícitas e consentidas por ambas as partes. 

Mas fascinado pela ideia de pacto, no caso das autobiografias, Lejeune previu um 

“contrato único” com um “duplo processo: o compromisso e o sistema de 

apresentação escolhido pelo autor e o modo de leitura escolhido pelo leitor”. 

Muitos são os fatores envolvidos: a autobiografia pode pertencer a um sistema 

referencial “real” e a um sistema literário; “em relação ao autor pode haver uma 

defasagem entre sua intenção inicial e a intenção que lhe será atribuída pelo 

leitor” e é necessário reconhecer a existência de diferentes leituras de um mesmo 

texto. (LEJEUNE, 2014, p. 66-67)  

A especificação de que a autobiografia seria um texto em prosa, excluindo 

o verso, seria uma forma de afastar da linguagem escrita, qualquer sombra de 

inverossimilhança e de dúvida. Embora reconhecesse “o paradoxo da 

autobiografia literária, seu jogo duplo essencial, é pretender ser ao mesmo tempo 

um discurso verídico e uma obra de arte”, segundo o autor, uma alternativa seria 

a proposição de uma definição que apresentasse a “tensão entre transparência 

referencial e preocupação estética em mostrar, como fez D. Mansell, que partindo 

de um ponto de equilíbrio, existe uma gradação contínua que vai da insipidez do 

curriculum vitae até a pura poesia”. (LEJEUNE, 2014, p. 71)  
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Lejeune, na seção da ideologia autobiográfica, prefere reconhecer a 

ingenuidade a si atribuída por crer na autobiografia, mas enfatiza que “dizer a 

verdade sobre si, se constituir em sujeito pleno, trata-se de um imaginário. Mas, 

por mais que a autobiografia seja impossível, isso não a impede de existir”. 

(LEJEUNE, 2014, p. 77).  

No texto O pacto autobiográfico, 25 anos depois (2001), Lejeune faz a 

correção da data, afirmando ser 30, os anos da primeira definição de 

autobiografia e pacto e traça o percurso da transformação. Ele afirma que não 

precisou inventar o pacto autobiográfico, pois já existia, teve apenas de 

“colecioná-lo, batizá-lo e analisá-lo” (LEJEUNE, 2014, p. 84). 

Lejeune (2001) argumenta em oposição à dura crítica ao pacto 

autobiográfico, justificada pela suposição de reciprocidade inerente ao contrato, 

que sugere um comprometimento mútuo de duas partes a fazerem algo que  

em qualquer „contrato de leitura‟, há uma simples proposta que só 
envolve o autor: o leitor fica livre para ler ou não e, sobretudo, 
para ler como quiser. Mas se decidir ler, deverá levar em conta 
essa proposta, mesmo que seja para negligenciá-la ou contestá-
la[...] (LEJEUNE, 2014, p. 85).  

 

E, ainda, ressalta que durante a leitura de uma autobiografia há um 

envolvimento no processo, pois “alguém pede para ser amado, para ser julgado e 

é você quem deverá fazê-lo” (LEJEUNE, 2014, p. 85). Por se comprometer com a 

verdade, o autor obriga o leitor a pensar na hipótese da reciprocidade. 

Lejeune (2001) descreve espantos com relação a definições apontadas por 

ele, por exemplo, com relação à distinção entre autobiografia e romance 

autobiográfico, retificando que no próprio texto há muitas diferenças, embora o 

romance consiga imitá-las. Reconhece o equívoco ao associar a narrativa à ficção. 

E esclarece: “Hoje sei que transformar sua vida em narrativa é simplesmente viver. 

Somos homens-narrativas. A ficção significa inventar algo diferente dessa vida” 

(LEJEUNE, 2014, p. 86). 

Nesse livro confessa a vergonha por ter afirmado que “É bastante 

improvável que existam boas autobiografias inéditas escritas por desconhecidos” 

e registra que seria motivo da expulsão da Association pour l’Autobiographie (APA) 

fundada por ele mesmo em 1992, com o objetivo de constituir corpus de textos 

autobiográficos inéditos, ler textos autobiográficos de pessoas comuns e analisar 
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as mais variadas formas do discurso e da escrita autobiográfica. (LEJEUNE, 2014, 

p. 87). 

O autor afirma que a releitura do livro de 1971 e a do Le pacte 

autobiographique é tida como autobiografia, pois narra o modo como passou de 

um livro a outro, baseado na experiência e critérios atuais. E reconhece que havia 

a necessidade de definições, de compilações, de apresentar o gênero e seu 

funcionamento, da forma mais clara possível, a fim de abrir caminho para estudos 

mais aprofundados. E assim ele o fez.  

Forneci uma definição e estou contente que tenha agradado. [...] 
em novembro de 71, mal o livro foi publicado, retomei o trabalho 
usando um método diferente. Em Le pacte autobiographique, a 
definição deixou de ser status. Ela deixou de ser um instrumento 
de trabalho para constituir um corpus: tornou-se um objeto de 
análise (LEJEUNE, 2014, p. 87). 

 

 Le pacte autobiographique en France é um texto incontornável para os 

estudiosos da escrita de si, da autobiografia, e suas reformulações contribuem 

para um intenso diálogo, seja de concordância ou discordância. 

Duque-Estrada (2009) afirma que, embora à margem da literatura, a 

autobiografia configurou-se como instituição ancorada em concepções sólidas por 

mais de 200 anos, todavia as mudanças oriundas da compreensão da linguagem, 

não mais como representação, mas como objeto de conhecimento como tantos 

outros, provoca, assim, um questionamento em si mesma. A linguagem sendo 

questionada, abre a possibilidade de o sujeito, “como resultante de várias 

coordenadas que se efetivam no âmbito da linguagem, e, portanto, não mais 

como um ponto estável de referência a si autoimune, impermeável e inabalável 

pela linguagem” (2009, p. 27), também ser questionado e, por conseguinte, “a 

narrativa autobiográfica perde o seu suposto fio condutor da intenção do seu autor, 

como também este perde a sua posição privilegiada de autoridade primeira e 

última sobre a narrativa por ele criada” (DUQUE-ESTRADA, 2009, p. 27).   

A própria Ana C. em seu artigo “Nove bocas da nova musa”, de 1976, para 

o jornal Opinião, (CESAR, 2016), afirma que a poesia dos anos 70 é uma poesia 

mais alegórica que simbólica, que descrê na supremacia da palavra capaz de 

traduzir o intraduzível e que há uma distância irrecuperável entre linguagem e real 

que aparece claramente no poema, “poema como produção, um modo de 
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produzir significação mediante o fingimento poético, e não uma nobre tradução do 

intraduzível. O poeta faz da consciência do distanciamento o seu tema ou o seu 

tom”. (CESAR, 2016, p. 188-189)  

Duque-Estrada (2009) discute o impacto que a crítica da subjetividade 

causou à compreensão da autobiografia, pois antes de “liquidar” o sujeito, como 

sugeriram alguns, desconstruiu a noção clássica de sujeito – interioridade, 

presença a si, domínio, autonomia, traços que sustentaram o sujeito –, pilar da 

autobiografia, e estabeleceu uma noção de “subjetividade sempre em devir, 

processos de subjetivação que não atendem a nenhuma finalidade preconcebida, 

pois que elas só se processam no acontecer contínuo e aleatório da própria vida” 

(DUQUE-ESTRADA, 2009, p. 39). Essa subjetividade em devir, contingencial, 

impossibilita a escrita de si, pois os questionamentos sobre a identidade, o desejo 

de uma presença em si mesmo por meio da palavra, torna-se ilusória, 

consequentemente, “a autoridade do sujeito autobiográfico em sua relação com 

suas experiências próprias e passadas” também se desconstrói. (DUQUE-

ESTRADA, 2009, p. 46) 

Esse trajeto foi percorrido, pois a questão da autobiografia é tema bastante 

discutido na poesia de Ana C. A sua escrita é marcada pelo “eu”, pela inserção de 

fatos cotidianos, dados biográficos, exposição da intimidade e a escolha pelos 

gêneros confessionais como as correspondências e diários. Essas características 

lhe renderam a fama de poesia intimista e autobiográfica, recusada pela própria 

poeta, segundo Siscar (2011, p. 15). Essa tentativa de transcrever a vida para o 

poema não se completa, pois o texto poético não apresenta a sinceridade, “no 

sentido da continuidade entre o que se sente/pensa e o que se diz: é nisso que 

insiste Ana C.” (SISCAR, 2011, p. 50).  

A intimidade não é a traição do poema, mas o elemento a partir do 
qual ele se alavanca, se aventura. Na poesia de Ana C., o traço 
ou a retórica da espontaneidade, os ecos de alas e experiências, 
não são simplesmente fonte da angústia da repetição, do roubo da 
originalidade, mas sobretudo constituem um dispositivo poético 
que mantém no horizonte o obstáculo e a brecha da alteridade 
(SISCAR, 2011, p. 54-55). 

 

Garramuño (2012, p. 162) afirma que essa exposição exacerbada não 

revela o eu, a intimidade ou a biografia, mas ressalta “a posição crítica de Ana 
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Cristina diante do subjetivismo da geração marginal e de sua confiança no eu e 

na experiência”. Dessa forma, podemos supor que a poesia de Ana C. denota o 

distanciamento entre o que se escreve e o que se vive. Há, segundo Garramuño 

(2012, p. 162), na obra de Ana C. uma “encenação dos processos de construção 

da subjetividade feminina” que “levaria no final a não mostrar nada, a ocultar um 

verdadeiro eu que apareceria apagado e travestido por uma escrita” que velam a 

“verdade do sujeito”. Os procedimentos como a incorporação da prosa e a opção 

pelo diário e correspondências, reforçam o caráter subjetivo,  

mas o pessoal sempre aparece atravessado por forças que 
descentram o sujeito: numerosas citações, traduções de outros 
poetas e restos de conversas desviam essa intimidade dos 
poemas para certa exterioridade que, no entanto, não conduz nos 
textos a um abandono do sujeito, mas a uma constante 
imbricação entre exterioridade e intimidade. Exterior e interior, ou 
o eu e seu interlocutor, não se opõem nesses poemas, mas se 
intersectam precisamente nesse ponto móvel que é o sujeito 
(GARRAMUÑO, 2012, p. 173). 

 

Camargo (2003), ao analisar a obra de Ana C., afirma que a força está na 

tensão entre literatura e vida, ficção e autobiografia, literatura e confissão, como 

podemos perceber no fragmento transcrito abaixo do livro Correspondência 

completa (1979), que está incluído no A teus pés, 

Fica difícil fazer literatura tendo Gil como leitor. Ele lê para 
desvendar mistérios e faz perguntas capciosas, pensando que 
cada verso oculta sintomas, segredos biográficos. Não perdoa o 
hermetismo. Não se confessa os próprios sentimentos. Já Mary me 
lê toda como literatura pura, e não entende as referências diretas 
(CESAR, 2016, p. 96). 

 
Ao refletir e tematizar essa tensão, Ana C. cria dois personagens, Gil e 

Mary, que exemplificam os dois tipos de leitura que normalmente são feitas de 

sua obra. Gil, um leitor que parte do princípio de que há segredos biográficos, 

mistérios a serem desvendados, enigmas a serem descobertos, e julga adivinhar 

tudo; e Mary, uma leitora que não entende “as referências diretas”, lê os poemas 

como “literatura pura”. Camargo (2003) em análise sobre a obra de Ana C. faz a 

seguinte afirmação: 

Gil e Mary estão equivocados, mas não completamente. 
Enganam-se ao pensar que a razão é uma só: a própria. Não 
vêem que se complementam: que ambos têm e não têm razão. 
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Não vêem que a literatura é tudo isso: sintomas, segredos 
biográficos, hermetismo, som e sentido, reinvenção da forma, 
reinvenção da linguagem, memória de leitura. Não vêem que a 
literatura pede, assim, uma leitura plural, que incorpore Gil e Mary, 
o masculino e o feminino, o sangue do vampiro, o real e a ficção. 
Pede uma correspondência completa: todos somos leitores 
(CAMARGO, 2003, p. 241). 

 

A obra de Ana C. não pode ser lida puramente como literatura e nem como 

simples confissão, como autobiografia. A tensão entre literatura e confissão é 

tema caro à poeta. Camargo (2003, p. 231), afirma que Ana C. em seus textos 

está sempre retomando “„literatura é reinvenção e não confissão‟, apesar (e por 

causa) da opção pelos gêneros confessionais, para corroê-los por dentro, 

reinventando um modo de dizer sem dizer, de ficar nas bordas, de não esfriar a 

emoção com a voz real”.  

A visão de Camargo (2003, p. 241) corrobora com a de Santiago (2002, p. 

69), no sentido de que Gil e Mary, apesar das oposições, complementam-se. 

Segundo o autor, “cada um tem razão não a tendo inteiramente. O equívoco deles 

é pensar que a razão própria (de cada um) é global, globalizante, totalitária”. E 

ainda, acrescenta que “Gil está certo no princípio (todo poema guarda sintomas e 

dados biográficos), mas errado na solução: lê para desvendar mistérios”. Para 

leitores como Gil, é necessário saber que os “sintomas e os dados biográficos 

existem, mas – quando em travessia pela linguagem poética – são os de todo e 

qualquer, porque o poema consegue falar para o singular e o anônimo, desde que 

este tenha a coragem de ser leitor” (SANTIAGO, 2002, p. 70). O poema não se 

apresenta como confissão, mas como possibilidade de autoconhecimento e não 

de solução dos mistérios do autor. Mary, Santiago (2002, p. 70) continua, “está 

certa no princípio (o poema certamente coloca exigências para os que dele 

querem fruir), mas errada na maneira como generaliza tal princípio”, crendo que o 

poema “só pode ser literatura” (SANTIAGO, 2002, p. 70). Essa atitude de não 

reconhecimento das referências diretas, que se referem tanto ao autor quanto ao 

leitor, impede que o processo de mitificação do literário pelo literário, instaure a 

possibilidade de “comunhão” na leitura e, dessa maneira, afasta o poema dos 

olhos dos simples mortais. 

Sussekind quando reflete sobre a autobiografia na obra de Ana C. afirma 

“não, propriamente” (SUSSEKIND, 2007, p. 11). Destaca as inúmeras referências 
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a cartas, diários, a questão dos segredos que remetem à ideia de uma intimidade 

e aproximação com o leitor, todavia, chama a atenção para o “pessoal” que é 

“representação da experiência, efeito calculado”. E, quanto a ser biografia, 

considera possível, no sentido de ser “biografia imaginária, em fragmentos de 

uma voz” (SUSSEKIND, 2007, p. 12). A teoria defendida é que a composição 

poética é de uma “escrita como conversação, como fala”, marcada pela colagem, 

ritmos, conversas. Segundo a autora, o uso da primeira pessoa demarca um 

espaço íntimo, que conduz à associação entre vida e obra, tão atrativa aos 

leitores que procuram os rastros biográficos na obra poética, e também revelam o 

exercício de aproximação com o “monólogo dramático‟, no qual “os textos se 

apoiam simultaneamente numa forma teatralizada de composição e num efeito 

lírico” (SUSSEKIND, 2007, p. 13).  

Segundo Malufe (2006, p. 56), apesar da vida de Ana C., sua beleza, sua 

inteligência, sua trágica morte, a própria obra poética composta por diários e 

correspondências serem chamarizes suficientes para atiçar a curiosidade do leitor, 

a fim de levá-lo a ler os textos da poeta como “expressão, tradução de seu estado 

de alma”, é importante ressaltar que 

Para se produzir literatura, Ana C. acredita ser possível partir de 
uma emoção, um sentimento. Contudo essa intimidade só é 
apropriada pelo escritor enquanto uma espécie de material bruto, 
inicial, sobre o qual será necessário trabalhar, empregando o que 
ela chama de „olhar estetizante‟. Segundo ela, nesta operação 
obrigatória para se produzir o texto literário, poético, não há como 
ser fiel ao sentimento inicial, ainda que assim se desejasse. Neste 
sentido, não haveria como fugir do fingimento. As obsessões 
pessoais do autor participariam sim da criação na arte, mas 
somente enquanto matéria-prima – juntamente com outras coisas 
como livros que o autor leu, coisas que ele viu, ouviu, viveu. 
(MALUFE, 2006, p. 56-57). 

 

Acreditamos na poesia de Ana C. não como uma autobiografia, conforme 

demonstramos na apresentação do que seria autobiografia, segundo Lejeune. 

Acreditamos nisso por considerar o ponto de vista dos críticos da sua poesia, mas 

também pela própria posição da autora que, como explicita em seus textos 

críticos, há uma preocupação com o interlocutor que a motiva a optar pelos 

gêneros carta e diário, além de esses textos caracterizarem-se propriamente 

como literatura feminina (pelo menos historicamente). A autora, ao falar do seu 
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processo de construção, afirmava: “não é um diário mesmo, de verdade, não é 

meu diário. Aqui é fingido, inventado, certo? Não são realmente fatos da minha 

vida. É uma construção” (CESAR, 2016, p. 295-296). Podemos notar, que embora 

alguns fatos coincidam com fatos biográficos, eles são trabalhados na 

composição dos poemas e se perdem, pois, de acordo com Ana C., 

A subjetividade, o íntimo, o que a gente chama de subjetivo não 
se coloca na literatura. É como se eu estivesse brincando, 
jogando com essa tensão, com essa barreira. Eu queria me 
comunicar. Eu queria jogar minha intimidade, mas ela foge 
eternamente (CESAR, 2016, p. 296). 

 

Podemos supor que um dos procedimentos estratégicos na construção 

poética de Ana C. seja a performance, pois constrói seus poemas com base nas 

tensões entre o real e o fictício, envolve o leitor em um simulacro de 

espontaneidade, por meio da introdução de situações e cenas do cotidiano, que 

reforçam a ideia de confissão, de puros relatos autobiográficos e criam uma ilusão 

de proximidade/intimidade com a sua biografia. Mas essa descrição não é real, 

não é a transcrição ou a confissão do que acontece em sua vida, é uma 

performance. 

Como se num teatro de sombras a autora jogasse luz sobre os fatos que, 

podem até se relacionar com os fatos reais da sua vida, mas nunca os revelasse 

integralmente, ou tivesse verdadeiramente a intenção de transcrevê-los. Ela 

brinca. Estabelece um jogo de intimidade, mas não aprofunda essa relação e nem 

pretende a revelação. 
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3.2. Performance e intertextualidade: procedimentos estratégicos na 

construção da poesia de Ana C. 

 

A nossa ideia sobre performance não está relacionada ao uso mais geral, 

como afirma Zumthor (2000, p. 45), ”performance se refere de modo imediato a 

um acontecimento oral e gestual. ” Como nosso objeto é poesia, baseamo-nos 

nas seguintes afirmações de Zumthor (2000), 

Transmitida a obra pela voz ou pela escrita, produzem-se, entre ela 
e seu público, tantos encontros diferentes quantos diferentes 
ouvintes e leitores. A única dissimetria entre esses dois modos de 
comunicação se deve ao fato de que a oralidade permite a 
recepção coletiva. (ZUMTHOR, 2000, p. 65) 

 

Entendemos que a recepção da obra ouvida ou lida, produziria no leitor 

uma mudança, e “nenhuma mudança pode deixar de ser concernente ao conjunto 

da sensorialidade do homem”, mesmo não identificando a que nível corporal elas 

aconteçam (ZUMTHOR, p. 61-62). Quanto à afirmação de que a “oralidade 

permite a recepção coletiva”, Zumthor ainda destaca que recursos de ordem dos 

“meios retóricos, rítmicos, musicais contribuem para esse efeito unânime”, mas 

não garantem a unanimidade da recepção coletiva e, ressalta que, se houver, 

será “pelo viés de sensibilidades individuais necessariamente – e felizmente – 

bem diversas” (ZUMTHOR, 2000, p. 65).  Ele, ainda escreve que esses recursos 

podem até contribuir minimizando o caráter dispersivo na percepção, mas sem 

alterar a natureza da percepção, que é individual. Nesse caso,  

O eu só importa pelo que ele denota: a saber, que o encontro da 
obra e de seu leitor é por natureza estritamente individual, mesmo 
se houver uma pluralidade de leitores no espaço e tempo. 
(ZUMTHOR, 2000, p. 64) 

 

Zumthor (2000) ainda afirma que  

a leitura é a apreensão de uma performance ausente-presente; 
uma tomada da linguagem falando-se (e não apenas se liberando 
sob a forma de traços negros no papel). A leitura é a percepção, 
em uma situação transitória e única, da expressão e da elocução 
juntas (ZUMTHOR, 2000, p. 66). 

 

 



52 
 

 

 

Para o autor, é preconceito aproximar a performance unicamente da 

oralidade. Zumthor (2000, p. 47) afirma que “a leitura do texto poético é escuta de 

uma voz. O leitor, nessa e por essa escuta, refaz em corpo e em espírito o 

percurso traçado pela voz do poeta: do silêncio anterior até o objeto que lhe é 

dado, aqui, sobre a página”.  

Malufe (2008) afirma:  

é o próprio Zumthor quem nos fala da impossibilidade de se 
manter ainda hoje a clássica dicotomia oral X escrito. Se por 
um lado o pesquisador assume sua atração pela voz humana, 
ou “pelas vozes, porque elas são por natureza particulares e 
concretas” (2000: 16), por outro, vemos seu esforço em pouco 
a pouco ir reconhecendo a possibilidade destas vozes 
concretas, e da presença corporal trazida por elas, poderem ser 
“ouvidas” também em uma leitura silenciosa. Ou seja, poderem 
ultrapassar sua faceta empírica e estar presente 
independentemente do suporte. Zumthor fala de uma 
“adaptação progressiva” da leitura em voz alta à nossa leitura 
silenciosa, sendo que, em ambos os casos, haveria no poético 
“uma implicação forte do corpo” (MALUFE, 2008, p.  207). 
 

A ideia de performance aqui se alargaria para pensarmos no texto literário 

que, quando lido silenciosamente também estabelece a “ideia da presença de um 

corpo”, passa a ser performatizado, ou melhor, o texto passa a ser corpo e o 

sentimos (Zumthor, 2000, p. 45). Segundo o próprio Zumthor (2000, p. 41), para 

“que um texto seja reconhecido por poético (literário) ou não depende do 

sentimento que nosso corpo tem”. Esse corpo do poema procura um interlocutor. 

Zumthor (2000, p. 49) ressalta que há uma condição imprescindível ao que 

ele chama de “teatralidade performancial” que é a “identificação, pelo expectador-

ouvinte, de outro espaço; a percepção de uma alteridade espacial marcando o 

texto. Isto implica alguma ruptura com o „real‟ ambiente, uma fissura pela qual, 

justamente, se introduz alteridade”. A poesia de Ana C. é performática no sentido 

de que a poesia é o seu espaço de encenar, de teatralizar, de performatizar. 

Também, mais do que isso, na própria intenção da autora de o fazer partindo de 

fragmentos do cotidiano, e, muitas vezes de fragmentos do seu próprio cotidiano, 

a fim de aproximar o seu leitor de si, em um jogo ilusório, pois ao mesmo tempo 

que o aproxima o afasta, não trabalha com a sinceridade e faz constantemente 

alusão ao fingimento, chama a atenção em seus textos teóricos, para não se ler 

literatura, em especial a sua poesia, com ingenuidade.  
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A performance em Ana C. está relacionada ao poeta fingidor, que pode 

desenvolver seus textos também a partir de dados biográficos, todavia sem ter a 

intenção de transcrevê-los literalmente. De acordo com a autora,  

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. (CESAR, 2016, p.  231) 
 

O autor tem a possibilidade de criar, de construir, e não se prender à 

realidade e/ ou à trama do mostra/revela a sua própria intimidade. Ler os textos 

buscando decifrar o autor é ingenuidade, do ponto de vista de Ana C. 

Ao produzir literatura, eu não faço rasgos de verdade, eu tenho 
uma opção pela construção, ou melhor, não consigo transmitir 
para você uma verdade acerca da minha subjetividade. É uma 
impossibilidade até. Já que é uma impossibilidade eu opto pelo 
literário [...] (CESAR, 2016, p.  312). 

 

A produção literária é entendida como uma construção e não uma mera 

expressão/representação do real. Podemos notar no poema “Arpejos”, incluído no 

livro Cenas de Abril, por exemplo, que a performance está em, como num show 

de mágica, criar a ilusão de que o leitor é um confidente, e que a ele pode-se e 

está se revelando os sentimentos, os fatos e os segredos mais íntimos. Vejamos:  

Arpejos 
1  
Acordei com coceira no hímen. No bidê com espelhinho examinei 
o local.  Não surpreendi indícios de moléstia. Meus olhos leigos na 
certa não percebem que um rouge a mais tem significado a mais. 
Passei pomada branca até que a pele (rugosa e murcha) ficasse 
brilhante. Com essa murcharam igualmente meus projetos de ir de 
bicicleta à ponta do Arpoador. O selim poderia reavivar a irritação. 
Em vez decidi me dedicar à leitura  
 
2 
Ontem na recepção virei inadvertidamente a cabeça contra o beijo 
de saudação de Antônia. Senti a nuca o falo seco do susto. Não 
havia como desfazer o engano. Sorrimos o resto da noite. Falo o 
tempo todo em mim. Não deixo Antônia abrir sua boca de lagarta 
beijando para sempre o ar. Na saída nos beijamos de acordo, dos 
dois lados. Aguardo crise aguda de remorsos. 
 
3 
A crise parece controlada. Passo o dia a recordar o gesto 
involuntário. Represento a cena ao espelho. Viro o rosto  a minha 
própria imagem sequiosa. Depois me volto, procuro nos olhos dela 
signos de decepção. Mas Antônia continuaria inexorável. Saio 
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depois de tantos ensaios. O movimento das rodas me desanuvia 
os tendões duros. Os navios me iluminam. Pedalo de maneira 
insensata.  
(In: CESAR, 2013, p. 26). 

 

Alguns elementos desse poema poderiam reforçar a teoria de uma possível 

autobiografia, a começar pelo gênero confessional que expõe fatos do dia a dia 

como se fossem parte dos relatos do diário, o uso da primeira pessoa, o uso da 

palavra “hímen” que se associa a um sujeito poético feminino, podendo 

estabelecer uma relação pelo fato de a autora ser mulher e, ainda no caso dos 

mais desavisados, as referências ao Arpoador, que se localiza exatamente na 

cidade do Rio de Janeiro, cidade de Ana C. No entanto, os dados biográficos são 

a matéria bruta, com a qual a autora trabalha e, a partir dela, constrói um 

simulacro de espontaneidade, a fim de aproximar o leitor e induzi-lo a uma 

exposição da intimidade. Aqui está um exemplo do que denominamos 

performance no poema de Ana C.  

O título do poema é bastante intrigante quando o associamos à estrutura 

do poema. Arpejo é palavra do campo lexical musical que designa a execução 

sucessiva das notas de um acorde, tocadas uma a uma, e esse acorde é 

composto por três notas quando se trata de um arpejo simples. O poema aparece 

dividido e marcado em uma sequência de 1 a 3. A revelação da “coceira no 

hímen” performatiza uma proximidade/intimidade com o interlocutor, por meio da 

confidência de uma sensação tão íntima e, até mesmo, constrangedora. Esse fato 

descrito não necessariamente acontece na vida real, mas a exposição dele 

estabelece um jogo de aproximação com o interlocutor. Ele recebe a revelação do 

incômodo causado pela “coceira”, e através da descrição dos procedimentos 

tomados após a sensação, em vez de prosseguir o diálogo, notamos o gesto de 

afastar o leitor, pois a poeta, no verso final, decide dedicar-se à leitura. E 

sabemos que o ato de ler é individual, particular, um processo de recolhimento em 

si mesmo, portanto, um afastamento desse interlocutor. Outros fatos são narrados, 

descentralizando a apresentação inicial acerca do fato ginecológico e o poema se 

encerra concluindo o desejo inicial de andar de bicicleta. 

O movimento do eu contribui para a performance no sentido de o  eu, que 

se apresenta performaticamente como autobiográfico não ser o mesmo poético. A  
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questão da exposição da intimidade se configura como performance em outras 

manifestações de Ana C.  

Vejamos, a Figura 5 que é composta por duas fotos da autora. 

 

Figura 5 - Rio de Janeiro, 1982. Fotos de Katia Muricy. Acervo Ana Cristina 

Cesar/IMS4 (FERRAZ). 

 

Ao observarmos as fotos, notamos uma ambientação relativa ao universo 

do escritor, do estudioso – um local com mesa e uma estante com livros, 

sugerindo uma biblioteca. Fotos com esse cenário são comuns ao mundo 

acadêmico e literário. A biblioteca, como dissemos anteriormente, é uma das 

marcas que diferenciam a obra de Ana C. da maioria dos demais poetas 

marginais, pois é da leitura, que Ana se nutre para a efetuar a sua criação. 

Podemos perceber que há toda uma encenação, uma performance e uma 

construção dessa imagem, pois há um cálculo desse espaço e da forma como a 

poeta se apresentará. O estranhamento relaciona-se à ausência de roupa, à 

exposição exacerbada da intimidade. No entanto, podemos detectar que as poses 

                                                           

4
 disponível em: <http://blogdoims.com.br/com-e-sem-oculos-escuros/ >, Acesso 

em: 15/12/2016 
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da autora, jogam com a questão da luz e dos gestos, que apesar da insinuação, a 

intimidade não é mostrada. A nudez é coberta pela presença do restante do 

cenário. No instante em que se convida à intimidade, o olhar do interlocutor é 

atraído/distraído para outros elementos presentes no quadro. Ela está nua, 

embora em primeiro plano, não é o destaque da cena. Os olhos do 

leitor/interlocutor encontram a biblioteca, a janela. Esse termo quadro é 

interessante se relacionarmos aos limites ou às relações limítrofes que se 

estabelecem em sua poesia, que se constrói entre a vida e a ficção, entre a 

espontaneidade e experimentação, temas discutidos e pertinentes na poesia de 

sua geração. 

O quadro pode remeter à ideia do encarceramento do sujeito em sua 

própria subjetividade, porém não tornando um ser de uma faceta só, pois como a 

sua subjetividade está sempre em devir, o sujeito pode estar propenso a 

modificar-se, a adequar-se e a própria projeção que o sujeito faz de si, varia de 

acordo com a circunstância em que está inserido.  E é exatamente nesse ponto 

que o conceito de autobiografia torna-se contestável, pois o sujeito escolhe a 

faceta a ser revelada, podendo omitir determinados fatos, intenções, tendo a 

liberdade de não-dizer. 

A interlocução é outro aspecto importante na obra poética de Ana C. e 

uma preocupação latente na autora, que trabalha esse jogo de aproximação com 

o leitor, muitas vezes, não apenas pela escolha do gênero, cartas e diários, que 

por si só sugere uma interlocução/um destinatário, como ela mesma ressalta, 

mas também pelo uso de vocativos, pronomes na segunda pessoa e perguntas e 

afirmações diretas ao leitor, regadas, às vezes, pela ironia. Observe nos versos 

abaixo do poema “fogo do final”, do livro A teus pés: 

É para você que escrevo, hipócrita. 
Para você – sou eu que te seguro os ombros e grito verdades 
nos ouvidos, no último momento. 
Me jogo aos teus pés inteiramente grata. 
Bofetada de estalo – decolagem lancinante – baque de fuzil. É  
só para você y que letra tán hermosa. Pratos limpos atirados para 
o ar. Circo instantâneo, pano rápido mas exato descendo sobre a  
tua cabeleira de um só golpe, e o teu espanto! 
[...] (CESAR, 2013, p. 121) 
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“É para você que escrevo, hipócrita.” Esse verso apresenta-se como, diz 

Marcos Siscar (2011, p. 39), uma tentativa obsessiva de destinar-se ao 

interlocutor, não apenas incluí-lo no texto enquanto figura, mas requisitar sua 

participação e envolvimento. A palavra “hipócrita”, também é destacada por Siscar 

(2011, p. 36) como referência a Charles Baudelaire, poeta que inaugura a 

modernidade, quando em seu livro As flores do mal, dirige-se diretamente ao 

leitor com o seguinte verso: “ – Leitor hipócrita, - meu semelhante, - meu irmão! ” 

(BAUDELAIRE, 1975, p. 2).  

Camargo (2003) corrobora a ideia de que o poema “fogo do final” foca no 

destinatário e destaca ainda o processo de vampiragem - que remete à prática da 

intertextualidade explícita ou implícita, na obra de Ana C., que também contribui 

com os movimentos do eu, que serão trabalhados mais à frente. Vejamos: 

No poema de Ana Cristina, a identidade entre poeta e destinatário 
se faz pela ambigüidade sintática: “você, hipócrita”, ou “escrevo, 
hipócrita”-você/eu. Essa dupla possibilidade estreita a relação 
autor-leitor e relê Baudelaire. É para você, para você, é só para 
você: a insistência no destinatário e a ambigüidade sintática 
estabelecem a multiplicidade de autoria e de leitura. Com ela, a 
transgressão, seja pela vampiragem, seja pela aparente 
“ocultação do crime”, deixa de ser agressiva para se tornar devota: 
“Me jogo aos teus pés inteiramente grata”. Aos pés do leitor. Aos 
pés daqueles “ladrões” de versos de quem “roubei versos de 
amor”. Aos pés, entre outros, de Baudelaire, que flana pelos 
textos de Ana Cristina, deixando-se vampirar. (CAMARGO, 2003, 
p. 152) 

 

Para Flora Sussekind (2007) a construção poética de Ana C. é regada de 

um cruzamento de vozes, definida como “arte da conversação”, no livro Até 

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

vozes de Ana Cristina Cesar. Ela afirma que o sujeito nos textos de Ana Cristina 

Cesar aparece como voz e não como personagem e que a sua escrita é uma 

conversação, pois seu texto pode até começar por um relato coeso, mas será 

atravessado por sugestões de interlocução, ou seja, estão presentes 

interrogações, aspas, travessões, reticências e, por vezes, é via repetição que se 

constrói a representação da fala. 

Vejamos alguns poemas do livro A teus pés: 
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sete chaves 
 

Vamos tomar chá das cinco e eu te conto minha grande história 
passional, que guardo a sete chaves, e meu coração bate incom- 
passado entre gaufrettes. Conta mais essa história, me aconse- 
lhas como um marechal-do-ar fazendo alegoria. Estou tocada 
pelo fogo. Mais um Roman à clé? 
Eu nem respondo. Não sou dama nem mulher moderna. 
Nem te conheço. 
Então: 
É daqui que eu tiro versos, desta festa – com arbítrio silencioso 
e origem que não confesso – como quem apaga seus pecados de  
seda, seus três monumentos pátrios, e passa o ponto e as luvas. 
(CESAR, 2013, p. 81) 
 

No poema “sete chaves”, há claramente a presença de um interlocutor nos 

primeiros versos: “Vamos tomar chá das cinco e eu te conto minha grande história 

passional”. Há um convite, que podemos supor com traços biográficos, uma vez 

que o “tomar chá” é um costume inglês, e remete ao fato de Ana C. ter morado na 

Inglaterra, porém, não necessariamente essa cena aconteceu. Aqui uma cena 

comum pode ter sido performatizada, apenas teatralizada. No trecho seguinte, 

percebemos a instauração da intimidade entre os interlocutores ou, se preferir, 

entre sujeito lírico e leitor, pois a “grande história” a ser contada é “passional” e foi 

guardada “a sete chaves, e meu coração bate incompassado entre gaufrettes”, 

mas está prestes a ser revelada, causando a tensão, o descompasso do coração, 

pois o que era secreto, talvez ilícito, será revelado ao leitor/interlocutor, 

reforçando o tom confessional tão caro ao projeto poético da autora.  

“Conta mais essa história [...]. Estou tocada pelo fogo. Mais um Roman à 

clé?”. Nesses versos, a curiosidade que incendeia o interlocutor, o move a fazer 

um questionamento fazendo o uso da expressão francesa “Roman à clé”, que 

significa romance com chave (tradução ao pé da letra) e refere-se a uma narrativa, 

que traz personagens fictícios que estabelecem relações diretas com pessoas 

reais e, por esse motivo, pseudônimos, anagramas são recursos utilizados no 

texto, a fim de comunicar informações, mas com discrição, sem a fama de 

difamador; poder falar de sua própria vida sem se expor; poder criar o final que 

gostaria que determinada história tivesse, e aqui sugere que poderia ser a 

revelação de um segredo biográfico, com toda discrição. O tema do segredo e a 

interlocução são características muito evidentes na obra de Ana C., porém ela 

joga, incita a revelação sem ter a verdadeira intenção de revelar. A frase que se 
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segue “Eu nem respondo” aponta para uma fuga pela tangencial, não revelando 

se está contando fatos biográficos de forma fictícia. E apresenta uma indefinição 

sobre não “ser dama nem mulher moderna”, podendo ser entendida como não ser 

recatada e discreta, mas também não ser moderna, a ponto de ter a sua vida 

escancarada, mesmo em forma de ficção. 

“Nem te conheço.” É a continuação do diálogo, que pode referir-se a um 

ponto final entre a possibilidade da revelação e a intimidade encenada, 

performatizada pelo sujeito lírico. Não há uma resposta, não há a revelação da 

história passional apresentada no início do poema e os argumentos podem ser o 

fato de não conhecer o interlocutor – “Nem te conheço. ”-, e também o não se 

fazer conhecer pelo interlocutor – “não sou dama nem mulher moderna”. 

E a parte final do poema, parece descrever o processo de construção da 

poesia, no qual o sujeito lírico observa em uma festa situações cotidianas, porém 

não revela a “origem”, nomes dos verdadeiros personagens e até mesmo os fatos 

reais, como é típico de um “Roman à clé” e “apaga seus pecados de seda”, 

passando “o ponto e as luvas”, a fim de não registrar verdadeiramente as 

revelações propostas inicialmente. 

 O aspecto performático também aparece logo no título do livro A teus pés 

(1982), pois se instaura uma ambiguidade a partir do sentido da expressão “a teus 

pés”, que denota submissão, reverência a alguém. Estaria aos pés do leitor? 

Estaria aos pés da poesia? A estratégia é a de uma aproximação com o leitor, 

fingindo estar aos pés dele, performatizando cenas íntimas e cotidianas, 

sugerindo uma troca de confidências, revelação de segredos que, na verdade, 

não se concretizam. Sempre há uma fuga, uma saída pela tangente, um corte, 

que brinca com a curiosidade do leitor. Estaria aos pés da poesia, no sentido de 

entrega aos procedimentos da construção poética, à reinvenção. 

Sussekind (2007) afirma, por meio de vários versos de diversos poemas de 

Ana C., que ocorre uma “figuração da poesia como conversa, e da escrita e da 

leitura como rastros de fala ou formas de escuta”, Vejamos: 

“Gente falando por todos os lados”, vozes barganhando uma 
informação difícil”, “Posso ouvir minha voz feminina: estou 
cansada de ser homem”, “dedos de prosa ao telefone”, “tom de 
voz”, muitos “disse”, “dizia”, “ouvi”, “pergunto, “restos de conversa”: 
seus textos costumam assinalar a própria dramatização 
(SUSSEKIND, 2007, p. 16). 
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Outro procedimento utilizado na construção da poesia de Ana C. é a 

intertextualidade. O conceito de intertextualidade é estabelecido por Kristeva 

(1974), quando afirma que “todo texto se constrói como um mosaico de citações e 

é a absorção e transformação de um outro texto” e que “a palavra ( o texto) é um 

cruzamento de palavras (de textos) onde se lê, pelo menos uma outra palavra 

(texto)” (KRISTEVA, 1974, p. 64). Com base nesse conceito, podemos 

depreender que nenhum texto é original. Será sempre como uma rede, na qual se 

integram e se ligam outros textos.   

Ainda, Kristeva (1974, p. 92) escreve que o texto literário é um “duplo: 

escritura-leitura” e “é uma rede de conexões”, ou seja, o escritor produzirá sempre 

a partir de outros textos, concordando ou negando os textos anteriores. Vejamos 

a afirmação que corrobora essa interligação: 

A linguagem poética surge como um diálogo de textos: toda 
sequência se  constrói em relação a uma outra, provinda de um 
outro corpus, de modo que toda sequência está duplamente 
orientada: para o ato de reminiscência (evocação de uma outra 
escrita) e para o ato de intimação (a transformação pela 
escritura)(KRISTEVA, p. 98,1974). 
 

Koch (2007) cita Barthes (1974) que ratifica esse pensamento: 

O texto redistribui a língua. Uma das vias dessa reconstrução é a 
de permutar textos, fragmentos de texto, que existiram ou existem 
ao redor do texto considerado, e, por fim, dentro dele mesmo; 
todo texto é um intertexto; outros textos estão presentes nele, em 
níveis variáveis, sob formas mais ou menos concebíveis (In: 
KOCH, 2007, p. 59) 

 

Os textos se entrelaçam e se enredam e, a partir das leituras, das 

transformações que sofrem no processo de escrita, tornam-se outros, porém sem 

deixar de se referenciarem, seja de forma direta ou indireta. 

Em muitos poemas de Ana C., as referências estão claras, em outros estão 

entrecruzadas, mas basta um olhar mais atento e um cabedal de leituras que a 

voz do outro aparece, e em alguns outros poemas, a voz aparece recriada, 

reinventada, trazendo à tona a imagem da esfinge nesse processo. 

A própria autora faz referência à prática da intertextualidade, confessa ou 

não, como parte do processo criador de todo autor de literatura. Muitos são os 
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autores referenciados na poética de Ana C., como Carlos Drummond de Andrade, 

Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Jorge de Lima, Adélia Prado, mas não são 

apenas os brasileiros. Textos e autores estrangeiros também são retomados, 

devido à sua carreira como tradutora, dentre eles destacamos Charles Baudelaire, 

Katherine Mansfield, Marianne Moore, Sylvia Plath, Emily Dickinson, Anthony 

Barnett, Dylan Thomas, T.S. Eliot e Conan Doyle. Vejamos: 

Cada texto poético está entremeado com outros textos poéticos. 
Ele não está sozinho. É uma rede sem fim. É o que a gente 
chama de intertextualidade. Então, um remete ao outro...Aqui 
mesmo (falando do livro A teus pés) tem um índice onomástico 
que dá algumas pistas de autores com os quais eu cruzo, que até, 
às vezes, eu copio, cito descaradamente. Então, a poesia, está 
sempre fazendo isso. Nesse índice, eu fiz uma espécie de 
homenagem. Inclusive, não tem só autores, tem amigos também. 
Porque às vezes, você...Olha, todo autor de literatura faz isso, só 
que uns dizem e outros não dizem. Todo autor de repente, está 
muito atento ao que ele lê, ao que ele ouve, e incorpora isso no 
próprio texto. Às vezes, você incorpora...você diz uma coisa e eu 
uso a tua frase igualzinho. Aí, por acaso, achei engraçado e 
coloquei, como se usasse uma frase tua, coloquei lá atrás o nome 
das pessoas de quem eu usei. Mas não é para entender melhor. 
Foi onde eu cruzei, quem eu citei, quem eu li, quem o texto 
namora, sabe? (CESAR, 2016, p. 305-306) 

 

Há um entrecruzamento de vozes de outros poetas em meio aos seus 

textos. Ela incorpora termos, frases, personagens de outros textos, trechos de 

músicas e a sua própria obra é retomada em seus textos e, conforme Romulo 

Valle Salvino (2002, p. 67), “não se trata do resgate, mas da apropriação e da 

dissolução de vozes outras, para dar som à própria voz, que tenta se encontrar e 

ao mesmo tempo se perder naquilo que não lhe é próprio”.   

A prática da intertextualidade é procedimento utilizado na construção 

poética de Ana C. como estamos demonstrando e, ainda de acordo com Camargo 

(2003), 

A aprendizagem poética de Ana Cristina [...] culmina com a 
intensificação da prática intertextual e com a explicitação, na 
própria poesia, de seu processo construtivo, ou seja, do trabalho 
sobre outras obras. O texto como palimpsesto. Constatação da 
impossibilidade do “novo”, da inexistência da originalidade absoluta. 
Novo será o modo de desentranhar a própria palavra tecida na 
palavra alheia. Novo será o modo de ler. (CAMARGO, 2003, p. 144) 

 



62 
 

 

 

Nesse processo de construção poética, a intertextualidade contribui para os 

movimentos do eu na poesia de Ana C., no sentido de o eu poético nos poemas 

de Ana C., muitas vezes, incorporar outras vozes, ora implícita ora explicitamente, 

e nos apresentar versos próprios reconstruídos de outrem como se fossem 

originais. O movimento do eu concernente à questão autobiográfica, nos 

remeteria a um eu poético idêntico ao eu biográfico. Aqui, o movimento do eu 

refere-se ao conteúdo, o eu poético “rouba” o conteúdo de “outro eu poético” e 

reconstroem como se fosse original. E esse conteúdo só pode ser reconhecido 

pelo leitor, se ele tiver conhecimento do verso, personagem, poema ou autor a 

que se refere, independente da forma como lhe é apresentado – direta ou indireta. 

Vejamos um poema de Inéditos e dispersos: 

Arte-manhas de um gasto gato 
 
Não sei desenhar gato. 
Não sei escrever gato. 
Não sei gatografia 
nem a linguagem felina das suas artimanhas 
Nem as artinhas felinas da sua não-linguagem 
Nem o que o dito gato pensa do hipopótamo (não o Eliot) 
Eliot e os gatos de Eliot (“Practical Cats”) 
Os que não sei 
E nunca escreverei na tua cama. 
O hipopótamo e suas hipopotas ameaçam gato (que não é 
hipogato) 
Antes hiponímico. 
Coisa com peso e forma do peso 
e o nome do gato? 
J. Alfred Prufrock? J. Pinto Fernandes? 
o nome do gato é nome de estação de trem 
o inverno dentro dos bares 
a necessidade quente de tê-lo 
onde vamos diariamente fingindo nomear 
eu – o gato – e a grafia de minhas garras: 
toma: lê o que escrevo em teu rosto 
lê o que rasgo – e tomo – de teu rosto 
a parte que em ti é minha – é gato 
leio onde te tenho gato 
e a gatografia que nunca sei 
aprendi na marca no meu rosto 
aprendi nas garras que tomei 
e me tornei parte e tua – gata – a 
saltar sobre montanhas como um gato 
e deixar arco-irisado esse meu salto 
saltar nem ao menos sabendo que desenho 
e escrita esperam gato 
saltar felinamente sobre o nome de gato  
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ameaçado 
ameaçado o nome de G A T O 
ameaçado o nome de G A S T O 
ameaçado de morrer na gastura de meu nome 
repito e me auto-ameaço: 
não sei desenhar gato 
não sei escrever gato 
não sei gatografia 
nem... 
PUC, 2.10.72 – Biblioteca Padre Augusto Magne 
(CESAR, 2013, p. 187-188) 
 

Percebemos nesse poema o procedimento estratégico da intertextualidade, 

no qual vários textos, referências, personagens são evocados, se juntam e 

formam outro texto, a partir de novos sentidos que lhe foram atribuídos.  

Vejamos alguns elementos intertextuais utilizados na composição do 

poema “Arte-manhas de um gasto gato”. A primeira referência é a presença do 

gato, remetendo aos escritores Eliot Baudelaire, Lewis Carrol e Bandeira, que 

também escreveram sobre gatos. Quanto a Eliot, a referência é direta, nos versos 

“Nem o que o dito gato pensa do hipopótamo (não o Eliot)/Eliot e os gatos de Eliot 

(“Practical Cats”)”, pois Ana C. menciona-o três vezes no poema e cita o título do 

livro dele sobre gatos. Outras duas referências a poemas de Eliot aparecem no 

texto, são o hipopótamo do poema “The hippopotamus”, e o personagem do 

poema “The love song of J. Alfred Prufrock”, J. Alfred Prufrock. O personagem J. 

Pinto Fernandes, do poema “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade. “[...] 

Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes/ que não tinha 

entrado na história”. Podemos nos remeter ao “Gato de Cheshire”, personagem 

do livro Alice no país das maravilhas, de Lewis Carrol e também ao gato do 

poema “Pensão Familiar”, de Bandeira.  

Muitos poetas aparecem nesse cruzamento de vozes que há na poética de 

Ana Cristina Cesar.  

Vejamos o poema “Cabeceira”, de A teus pés: 

Cabeceira 
 
Intratável. 
Não quero mais pôr poemas no papel 
nem dar a conhecer minha ternura. 
Faço ar de dura, 
muito sóbria e dura, 
não pergunto 
“da sombra daquele beijo 
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que farei?” 
É inútil 
ficar à escuta  
ou manobrar a lupa 
da adivinhação. 
Dito isto 
o livro de cabeceira cai no chão. 
Tua mão que desliza  
distraidamente? 
sobre a minha mão 
(CESAR, 2013, p. 106) 

 

Nesse poema de Ana C. percebemos a retomada do verso “[...] Quero 

contar-te apenas a minha ternura”, do poema “O impossível carinho”, do livro 

Libertinagem, de Bandeira. Todavia, notamos que essa retomada não se dá de 

forma direta, trazendo o texto na íntegra, pois a autora utiliza-se da negação para 

aproximar-se do poema de Bandeira.  

Encerrando essa seção, partiremos para a análise do poema “inverno 

europeu”:   

inverno europeu 
 
Daqui é mais difícil: país estrangeiro, onde o creme de leite é 
desconjunturado e a subjetividade se parece com um roubo inicial. 
Recomendo cautela. Não sou personagem do seu livro e nem que 
você queira não me recorta no horizonte teórico da década 
passada. Os militantes sensuais passam a bola: depressão 
legítima ou charme diante das mulheres inquietas que só elas? 
Manifesto: segura a bola; eu de conviva não digo nada e 
indiscretíssima descalço as luvas (no máximo), à direita de quem 
entra. (CESAR, 2013, p. 82) 
 
 

A partir da leitura do poema “inverno europeu”, do livro A teus pés, 

podemos depreender algumas percepções acerca da construção poética de Ana 

C., baseada no movimento do eu, que se desloca do conceito puramente 

autobiográfico para o procedimento de caráter performático, tão presente na sua 

dicção autoral. 

O título do poema nos remete ao fato biográfico de que Ana C. viveu na 

Europa para estudar. Os versos “Daqui é mais difícil: país estrangeiro, onde o 

creme de leite é desconjunturado e a subjetividade se parece com um roubo 

inicial”, podem denotar as experiências com as diferenças culturais e também 
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com a sensação de desencontrado, assustado, desnorteado diante de uma 

situação de roubo, que nos tira algo que é nosso, particular e sentimos um vazio. 

Nos versos seguintes, entendemos que o sujeito poético, em primeira 

pessoa, típica da autobiografia, que intenta relacionar a assinatura do 

autor/narrador/personagem, surge com uma voz que nega essa associação de 

pacto autobiográfico no poema em particular. Essa voz interfere na sequência do 

raciocínio de que os fatos contados pertençam em comum a 

autor/narrador/personagem, pois a ambientação preparada para iludir o leitor a 

acreditar que esta seria a descrição de fatos reais, biográficos. O corte se dá pela 

mesma primeira pessoa, o movimento do eu que nega a descrição autobiográfica 

e se joga no enredamento do leitor. Encena/performatiza uma aproximação, pelo 

fato de apresentar um desabafo de como é viver em outro país, acentuando a 

frieza das relações a começar pelo título e o sentimento de vazio. Novamente o 

artifício da confissão e da intimidade ambientam a encenação, mas o corte 

acontece. “Recomendo cautela. Não sou personagem do seu livro e nem que 

você queira não me recorta no horizonte teórico da década passada”. É como se 

a voz redirecionasse o leitor às questões literárias de não se deixar ludibriar, 

chamando-lhe a atenção para o cuidado, corroborando com a importância de não 

se deixar guiar pela inocência de confundir sujeito e linguagem, questionada nos 

estudos da pós-modernidade, e, muito menos, de se deixar guiar pelo conceito de 

autobiografia do passado, que se diluiu devido ao questionamento da linguagem e, 

por conseguinte do sujeito, enquanto aquele que domina a linguagem, e se 

exprime de modo incontestável, afetando esse exato ponto na autobiografia. Essa 

descrença na incontestabilidade da autobiografia, a modificação do conceito torna 

impossível a escrita da vida como ela é, pois, ao transcrever os fatos da vida de 

alguém, no ato da escritura há modificação, oriundos de escolhas e 

silenciamentos.  

Quando nos deparamos com o vocábulo “Manifesto”, imediatamente nos 

recordamos do período literário denominado de Modernismo, com seus inúmeros 

manifestos, textos que roteirizavam a fundamentação de uma nova estética 

literária e descreviam sua filosofia, características, pretensões. Nessa perspectiva 

podemos entender que aqui também há a intenção de comunicar a 

fundamentação da sua construção poética. “Manifesto: segura a bola; eu de 
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conviva não digo nada e indiscretíssima descalço as luvas (no máximo), à direita 

de quem entra”. A ideia que se pode depreender desses versos é a de que em 

meio às diferentes características dos poetas marginais, apresentado na 

coletânea que os apresenta, cada um deveria a seu modo, “segurar a bola” e 

resolver a seu modo. O manifesto não foi publicado, não se estabeleceu regras e 

características fixas.   E, na sequência os versos “eu, de conviva não digo nada e 

indiscretíssima descalço as luvas (no máximo), à direita de quem entra.”, nos leva 

a pensar que os procedimentos não foram escritos, porém eles são executados 

nos textos, na elaboração e trabalho com a linguagem, por meio de um 

movimento do eu que deixa de registrar os aspectos concernentes à própria vida 

e, no caso da poesia de Ana C. dá lugar a um eu que performatiza, encena uma 

proximidade com o leitor, por meio da apresentação acontecimentos íntimos e 

cotidianos.  

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da dissertação procuramos analisar a autobiografia na poesia de 

Ana Cristina Cesar, e percebemos que a questão autobiográfica, segundo a 

definição de Lejeune (identidade nome/assinatura/narrador), não ocorre na poesia 

de Ana C. 

A autora lança mão de procedimentos comuns aos poetas marginais, como 

a escrita da intimidade, a exposição do cotidiano, as referências a si próprios, e 

trata a questão com os olhos voltados para os estudos pós-estruturalistas, que 

questionavam a posição do sujeito. A figura do sujeito para os pós-estruturalistas 

estava desconstruída, a subjetividade em constante devir, e esse sujeito, antes 

autoridade, perde a sua posição de controlar a linguagem a ponto de fazê-la 

representar a realidade de forma absoluta e incontestável, como outrora 

entendida a autobiografia.   

Ana C., como poeta da geração marginal, apesar de apresentar pontos 

confluentes com a poesia, não se encaixa na definição de poeta marginal pela 

maioria dos críticos, transitou muito bem no que concerne às características mais 

relevantes do período, transformando aquilo que era uma dicção geral em dicção 

autoral, por meio de procedimentos como a performance, a interlocução e a 

intertextualidade . 

Para tanto, demonstramos a definição e o conceito de autobiografia, 

citando renomados teóricos e, por meio de análise bibliográfica, nos valendo de 

estudos críticos que estudam o aspecto autobiográfico na poética de Ana C. A 

partir dessa perspectiva, podemos depreender que não há autobiografia, mas 

relatos biográficos que são apresentados performaticamente, visando a atrair os 

seus leitores.   

O tom confessional presente na maioria dos poemas dos anos 70, 

característico da poesia marginal, é de forma crítica reformulado por Ana C. A 

autora, não trata o espaço literário como simples depositário de revelações 

biográficas. Interessada na destinação do seu texto, no interlocutor, a poeta lança 

mão dos gêneros confessionais – cartas, diários -, que pressupõem destinação e 

interlocução e também intimidade, e constrói seus poemas no limiar das tensões 

entre o real e o fictício. Uma estratégia, no sentido de envolver o leitor em um 
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simulacro de espontaneidade, por meio da introdução de cenas do cotidiano, da 

intimidade e também de dados que remetam à biografia, que reforcem a ideia de 

confissão, de puros relatos autobiográficos, criando uma ilusão de 

proximidade/intimidade com a autora. A performance estaria no fato de que essa 

descrição não é real, não é a transcrição ou a confissão do que acontece em sua 

vida, é uma encenação. 

É como se num teatro de sombras, a autora jogasse luz sobre os fatos que, 

podem até se relacionar com os fatos reais da sua vida, mas nunca os revelasse 

integralmente, ou tivesse verdadeiramente a intenção de transcrevê-los. Ela 

brinca. Estabelece um jogo de intimidade, mas não aprofunda essa relação e nem 

pretende a revelação. 

A poesia de Ana C. é performática, no sentido primeiro de que para o seu 

processo de construção, a poesia é o espaço do encenar, de teatralizar, de 

performatizar e, mais do que isso, na própria intenção da autora de o fazer 

partindo de fragmentos do cotidiano, e, muitas vezes de fragmentos do seu 

próprio cotidiano, a fim de aproximar o seu leitor de si, num jogo ilusório, pois ao 

mesmo tempo que o aproxima o afasta, pois não trabalha com a sinceridade e faz, 

constantemente alusão ao fingimento, chama a atenção em seus textos teóricos, 

para não se ler literatura, em especial a sua poesia, com ingenuidade. O autor 

tem a possibilidade de criar, de construir, e não se prender à realidade e ou à 

trama do mostra/revela a sua própria intimidade. Ler os textos buscando decifrar o 

autor é ingenuidade. 

Baseada no estudo empreendido e a partir da explanação de algumas 

considerações acerca da vertente que pretendíamos estudar sobre a obra de Ana 

C., percebemos que o movimento do eu nessa poesia nos tira do universo 

autobiográfico e nos direciona para a performance como procedimento essencial 

para a construção da dicção autoral.  

Constatamos a intertextualidade como recurso e a reafirmação da teoria de 

que um texto será sempre advindo/parte/composto de outro texto, seja no sentido 

da apropriação, seja no sentido da recriação ou da reinvenção. As vozes sempre 

se entrecruzarão, a fim de tecer um novo texto. (Irônica a mente...essa última 

frase surgiu da lembrança do poema “Tecendo a manhã”, de João Cabral de Melo, 
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logo do poeta a quem tanto os poetas marginais lutaram em deixar clara a 

posição anticabralina). 

Devaneios à parte. 

Nesse processo de construção poética, a intertextualidade contribui para os 

movimentos do eu na poesia de Ana C., no sentido de o eu poético nos poemas 

de Ana C., muitas vezes, incorporar outras vozes, ora implícita ora explicitamente, 

e nos apresentar versos próprios reconstruídos de outrem como se fossem 

originais. O movimento do eu concernente à questão autobiográfica, nos 

remeteria a uma performance de que o eu poético seria  idêntico ao eu biográfico. 

Aqui, o movimento do eu refere-se ao conteúdo, o eu poético “apropria-se” do 

conteúdo de “outro eu poético” e reconstrói como se fosse original. E esse 

conteúdo só pode ser reconhecido pelo leitor, se ele tiver conhecimento do verso, 

personagem, poema ou autor a que se refere, independente da forma como lhe é 

apresentado – direta ou indireta. 

Portanto, a pesquisa nos leva à visão de que a obra da autora, não é 

autobiográfica, mas utiliza elementos biográficos para atrair o olhar do leitor, criar 

um simulacro de espontaneidade, de confissão e de intimidade, que propiciam a 

interlocução, por meio da performance. Também, destacamos a intertextualidade 

como recurso para a sua produção, pois a partir de outros textos constrói os seus 

textos, ora revelando a fonte, ora apropriando-se. 
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