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UM CORPO ENTRE LINHAS DE ESCRITA E VIDA: A TEUS PÉS, DE ANA 

CRISTINA CESAR 

Jucely Regis dos Anjos Silva (UFRN) 

 

RESUMO: O corpo, lugar deslegitimado do saber, assume importância central no 

trabalho de artistas contemporâneos como a escritora Ana Cristina Cesar. No Brasil, 

década de 70, diferentes manifestações artísticas, incluindo-se a poesia marginal, 

assumem uma via contracultural ao integrar em suas práticas o corpo a corpo com o 

leitor/espectador. Nesse contexto, a obra A teus pés (1998), de Ana Cristina Cesar faz 

ver que o corpo que, como imagem, tanto deve às formas de representação, não 

significa mais um meio de reivindicar identidade (seja ela nacional, ou de gênero). 

Antes, no jogo com as formas arraigadas de representação do corpo feminino, presentes 

em gêneros discursivos considerados menores, a poesia de Cesar tentaria apresentar o 

corpo (contra)discursivamente. Em A teus pés (1998), entre o subjetivo e o objetivo, o 

corpo surge como potência de experimentação por meio da linguagem, tornando estreita 

a relação vida-literatura. Dessa forma, propomos, não investigar os segredos biográficos 

nos poemas de Ana Cristina Cesar, e sim reconhecer de que modo sua literatura “serve 

como instrumento para traçar linhas de vida” (DELEUZE; GUATTARI, 2009). 

Palavras-chave: Ana Cristina Cesar. Linhas de vida. Corpo. 

 

1 Introdução 

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

consequências do Ato Institucional Nº 5 cuja decretação, em 1968, durante o governo 

de Costa e Silva, levou ao fechamento do Congresso Nacional e tornou ainda mais 

rigorosa a atuação da ditadura. A partir de então, até 1978, seriam intensificadas as 

perseguições aos considerados opositores ao governo, ditos “subversivos”. A censura 

impunha-se como um veto às livres formas de expressão; artistas, intelectuais e 

militantes estavam sob vigília. Diante desse quadro, muitos artistas se exilaram. Não 

obstante, pessoas desapareciam sem explicação. 

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

movimento negro e do movimento feminista. De acordo com Hutcheon (1999, p. 89), 

“foi nesses anos [de 1960] que ocorreu o registro, na história, de grupos anteriormente 

‘silenciosos’”. Definidos pela autora como “ex-cêntricos”, esses grupos se inscreveram 

cada vez mais “no discurso teórico e na prática artística, pois os andro- (falo-), hetero-, 
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euro e etnocentrismos foram intensamente desafiados” (HUTCHEON, 1999, P. 89). 

Essa citação deixa compreender as influências históricas, sociais e artísticas dos anos 60 

– como a geração beat e o Tropicalismo – interferiram no contexto de produção dos 

anos seguintes. 

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

ebulição das manifestações artísticas. As ideias do Cinema Novo inspiravam e eram 

postas em causa por novos produtores. Os cineastas trabalhavam em grandes produções 

e o cinema quase se institucionalizava, com a fundação da Embrafilme (HOLLANDA, 

1981). Em 1971, o poeta Waly Salomão inicia uma coluna, que serve aos primeiros 

debates dos produtores, no Correio da manhã1. Suportes como esse passavam a ser 

amplamente difundidos com o crescimento da imprensa underground. Eram jornais, 

revistas, e almanaques que debatiam temas considerados subversivos. Em 1974, 

Torquato Neto e Waly Salomão lançam a primeira e única edição da revista Navilouca. 

Nela, havia textos deles, de Chacal, de Augusto e Haroldo de Campos, de Caetano 

Veloso, de Décio Pignatari, Hélio Oiticica, Lygia Clark. 

Estes dois últimos, junto a Lygia Pape, integravam o Grupo Neoconcreto das 

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

representativa. Sobre a antiobra Parangolé, Oiticica afirma: “O próprio ato de ‘vestir a 

obra’ já implica uma transmutação expressivo-corporal do espectador, característica 

primordial da dança, sua primeira condição” (1986, p. 70). Não há sentido 

predeterminado. Lygia Clark, pensando sobre “O corpo é a casa”, coloca: “apenas na 

medida em que ela [a proposição] toma sentido para os outros é que ela faz sentido para 

mim. Tornei-me o outro – que passa a me trazer os significados da proposição. É a 

soma de todas as significações que lhe dá um sentido global” (CLARK, 1980, p. 200).  

Assim, espectador vira participante. E em vez de peças, há proposições. A figura do 

“artista” é substituída pela do(a) propositor(a) de uma experimentação a um público que 

fará a obra acontecer. Essas práticas substituem a obra pela experimentação, abalando 

mesmo as noções de obra e artista, sujeito e objeto. Seja na ideia de “transobjeto”, de 

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

jul. 2015. 
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Hélio Oiticica, ou na de “objetos relacionais”, de Lygia Clark, esse acontecer da obra 

passa necessariamente pelo corpo do espectador-participante. 

Essa tendência marcante a pôr o corpo como centro surge num momento de forte 

tensão política de regimes que usavam da tortura física e psicológica para controlar as 

formas de expressão. Ocorre num momento de manifestações massivas das minorias, 

quando o corpo aparece como lugar da diferença, e canal de contato imediato do sujeito 

com o mundo. Corresponde a um momento de desintelectualização da arte e contestação 

das formas canônicas, inspirada na ideia de contracultura e comportamento desviante. 

Este se traduz pela assunção de uma certa postura nos estilos de vestimenta, de atitude, 

de comunicação, mas também pela experimentação com as drogas e pelo amor livre 

(CESAR, 1999). Esse comportamento desviante ficou conhecido como “desbunde”. 

Assim, “os cabelos cresciam, as barbas ficavam compridas, as idéias cada vez mais 

radicais, as artes plásticas se misturavam a perfomances ou instalações”2. 

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

ganha contorno. A definição “literatura marginal” não é inequívoca. Heloisa Buarque de 

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

permite três interpretações. Segundo essa ensaísta, professora e organizadora da 

antologia 26 Poetas Hoje, os poetas dos anos 70 eram “marginais da vida política do 

país, marginais do mercado editorial, e, sobretudo, marginais do cânone literário”3. 

Primeiramente, eles estavam à margem das grandes editoras. Como alternativa, 

produziam e publicavam seus livros. Por esse motivo, eram denominados “geração 

mimeógrafo”. Muitas dessas obras possuíam baixa qualidade gráfica e saíam em poucas 

tiragens. A distribuição atingia um público restrito, pois os livros eram passados de mão 

em mão pelo poeta. A opção marginal, tinha, conforme Ana Cristina Cesar, uma dupla 

face. Para ela, esse escritor “talvez desejasse o selo da boa editora, a distribuição mais 

ampla e os olhares da instituição” (CESAR, 1999, p. 200). Havia um fechamento do 

mercado para os poetas novos, pois seu catálogo se compunha de nomes consagrados, 

como Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Em Retrato de 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.galcosta.com.br/sec_biografia.php?id=11>. Acesso em: 17 jul. 2015. 
3 Disponível em: <http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/a-poesia-marginal/>. Acesso em: 20 jul. 

2015. 
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época, os entrevistados, por outro lado, diziam defender a liberdade de criação, na 

escolha de estilo e de temas, comprometida pela editoração. No mesmo livro, alguns 

poetas mostravam seu afastamento da figura ideal do escritor, ao afirmarem que 

vendiam seus livros a fim de conseguir dinheiro para viajar (PEREIRA, 1981). 

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

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

distância entre poeta e leitor. André Monteiro (FARIA, 2007) entende que a geração 

marginal “constitui uma literatura (...) cuja linguagem estabelece uma relação direta 

com a realidade corporal-existencial vivida pelo escritor”. Vemos convergir duas 

etapas: a de elaboração do livro e a de venda. Já que os autores produziam de forma 

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

do livro e permitia o corpo-a-corpo com o leitor. Assim, as vivências dos escritores 

influenciavam essa poesia, de modo que o cotidiano não só modificou a relação com o 

público, mas também se tornou tema da produção marginal e fator importante para sua 

linguagem. 

É uma década que prolifera em retratos de época. Nesse ritmo, a poesia se 

propunha a ser um instantâneo da cara barbuda e/ou descabelada do(a) poeta. A captura 

do instante, ou a poesia feita num instante eram marcas da nova poesia. Para Nietzsche 

(2005), cabia ao escritor passar ao leitor uma sensação de improvisação, de que aquilo 

que está escrito desenvolveu-se no momento mesmo da escrita. A partir de mecanismos 

discursivos que simulavam a espontaneidade da escrita, construía-se uma nova estética, 

pautada numa nova sensibilidade. Essa é uma poesia “que desajusta, desmonta, 

desmantela, desagrega elementos culturais e sistemas de percepção e sensibilidade tidos 

como eternos universais de representatividade geral” (CABAÑAS, 2014, p. 26). 

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

diante de um panorama heterogêneo, como deixa transparecer a antologia 26 Poetas 

Hoje e o seu posfácio (na 6ª edição). Com essa publicação, Hollanda integrava, ao 

campo das editoras, nomes que já produziam de modo independente, reunindo escritos 

de uma diversidade estilística e ideológica. Alguns nomes são citados entre os que se 

distanciavam da ideia mais geral sobre a literatura marginal, como aqueles que 
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mantinham sempre vivo e perceptível o diálogo com o cânone e a biblioteca. Entre os 

nomes que se dispersavam dessa definição, destaca-se o nome de Ana Cristina Cesar. 

 

2 Cruzando as linhas 

Nascida em 1952, numa família de intelectuais, Ana Cristina Cesar participava 

ativamente do meio literário em que se firmou a poesia marginal, assim como dos 

debates sobre essa nova poesia. Perseguia certas questões, como a ideia de uma 

“literatura de mulher”, e a tensão entre representação e experiência. No limite, sua 

poesia traçou linhas entre: o “sou fiel aos acontecimentos biográficos” e “a literatura 

como clé”. Opta pelo meio, capturando as intensidades de diferentes formas de 

expressão. Assim, Ana Cristina constrói agenciamentos. O escritor só agencia 

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

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

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

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

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

indiscernibilidade tal que não se distingam os caracteres do sujeito (DELEUZE, 2011). 

As linhas de vida atravessam linhas de escrita, em seu processo, inacabadas. 

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

movimento: “linhas cruzando”. Talvez apenas mais um dos recursos de sua poética. 

Como ela mesmo ressalta em uma entrevista, um poema está sempre entremeado com 

outros textos. Não espanta essa concepção de uma escritora que tanto recorreu ao 

cruzamento de textos que geram outros. Mas como lembrado pela poeta em um dos seus 

últimos poemas, o testemunho: “É outro. Outro agora” e “importa tanto que abri a lata 

do lixo: quero outro testemunho” (CESAR, 2013). Um poema não existe para atestar a 

leitura de outros poemas, provando a intelectualidade do poeta diante de uma estante de 

livros. Essa postura, já criticada pela literatura marginal, ganha contornos ainda mais 

sinuosos na poética de Ana. Não promovendo um afastamento real da biblioteca (como 

pregado pela mesma geração de 70), dela se parte para compor relações, 

correspondências incompletas, e não descendências. Busca em outros poetas não a 
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figura canônica consagrada pela cultura, ou uma dicção nobre, ou mesmo um 

pensamento sobre os valores humanos. Alguns versos: “lendo Ferlinghetti não penso / 

em Nova York no verão / mas nos cheiros das pessoas que não suspeitam / que tem 

cheiros” (CESAR, 2013, p. 373). Suas afinidades literárias incidem sobre o corpo. 

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

que o poema é essa materialidade presente no texto, que descarta a informação “que se 

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

entre os gêneros ditos confessionais, como a carta e o diário, e o poema ou a prosa. 

Afirma que a leitura pode-se dar a partir da elasticidade de um significante e não da 

procura por via íntima escondida sob o texto: “Ler é meio puxar fios, e não decifrar” 

(CESAR, 1999, p. 263). Nesse mesmo depoimento, a autora conta ter percebido, 

durante a escrita, que “no ato de escrever a intimidade ia se perder mesmo. A poesia 

tendia, a poesia queria revelar e o diário não conseguia revelar. Aí as duas coisas foram 

se cruzando” (p. 269). Esse cruzamento se deu por uma obsessão da autora com a 

interlocução. A escrita tem o intuito de mobilizar alguém, no plano da paixão, como 

sugere o título do livro A teus pés. Em se tratando de literatura, porém, segundo ela, 

seria má-fé dizer que se escreve “para...”, pois esse alguém não possui identidade. Ou, 

como afirmou Silviano Santiago, é um leitor “singular e anônimo”. 

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

rígido das formas de expressão. Em diferentes passagens de Mil platôs: capitalismo e 

esquizofrenia, vol. 3 (2012) e nos diferentes volumes da obra, Deleuze e Guattari 

distinguem três linhas imanentes ao campo social: linhas de segmentaridade dura (das 

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

segmentaridade flexível (das sociedades ditas primitivas, das linhagens) e linhas de 

fuga. Nas linhas segmentárias definem-se os territórios, os estratos, a hierarquia dos 

corpos e dos sujeitos. Já traçar uma linha de fuga é compor agenciamentos, fazer passar 

algo entre coisas, pessoas, manifestações artísticas, mas em seu devir; fazer passar algo 

entre corpos, já que um corpo só pode ser definido em sua relação com outros corpos. 

Uma linha de fuga faz o mundo fugir, produz desterritorialização. É preciso decidir 

quais linhas traçar e a partir de onde, e que estratos conservar para não ser absorvido. 
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Rolnik, (2006), repensa as linhas distinguindo três tipos: linha dos territórios, 

linha de simulação, linha dos afetos. A linha de simulação se apresenta como um 

movimento constante do sujeito que, sendo tomado num processo de desterritorialização 

de sua subjetividade, compõe novas máscaras, no intuito de fazer passar os afetos e 

construir sentido. Para ela, “o movimento de simulação é feito de intensidade-e-língua, 

necessariamente e ao mesmo tempo” (p. 37). Para Deleuze e Guattari, mesmo as 

pessoas são feitas de linhas, e, quando estas nos atravessam, compõem “uma vida”. Se 

observarmos, as linhas e os traços são perceptíveis nisso a que chamamos rosto. 

Entendendo o rosto como “ícone próprio ao regime significante”, como pensado por 

esses autores, podemos dizer que já naqueles anos consolidava-se a “nova cara” da 

poesia marginal. 

Essa percepção aparece nos poemas “Poeminha-minuto (para ir de encontro às 

leis do grupo)” e “A lei do grupo”. Neles, o ponto comum parece ser a crítica sutil ao 

uso difundido do poema-minuto, poema bobagem (resgatado do Modernismo, na 

segunda fase da poesia marginal), por essa geração de 70 que se formava em grande 

parte por pessoas com os quais a autora conviveu e construiu amizades. 

 

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

Dos catorze versos que você fez 

Neste fim de semana 

 

A lei do grupo 
“Todos os meus amigos 

estão fazendo poemas-bobagens ou poemas-minuto” 

 

(CESAR, 2013, p. 333) 

 

Nos dois poemas, que aparecem seguidos, há uma oscilação entre o estar (por) 

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

“Estar por dentro” consistia em se apropriar dessa nova dicção (visível nos dois poemas 

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

look), enfim, de sair-se bem no desempenho de uma série de trejeitos que constituíam 

esse novo regime de significação, da poesia e outras artes, levando mesmo a uma 
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“estetização da vida cotidiana” (MAFFESOLI apud LOPES, 2007, p. 23). “Estar por 

fora” cabe na frustração de não corresponder à nova demanda do mercado, que exigia 

produção em série; ou os ciúmes por não saber qual a inspiração de tantos versos, o que 

deixa ver uma mudança não tão significativa nas relações amorosas. Por sua vez, “estar 

dentro” do movimento significava ser, como “eles”, uma escritora marginal, ter sido 

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

(mesmo que também com muitos outros4), usando, para tanto a própria forma do 

poema-minuto. E “estar fora” permitiu que ela lançasse a crítica a essa nova lei de 

produção, a partir de um distanciamento crítico, ou mesmo por meio das diferentes 

posturas assumidas em sua prática, como o diálogo sempre vivo com os autores de sua 

biblioteca, enquanto outros poetas de seu tempo pregavam um afastamento desta. 

Obviamente, essa é uma distinção não existente de pronto já no poema. No caso 

do último texto, lança-se uma crítica à difusão exagerada do poema-minuto (“todos os 

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

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

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

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

sua geração constituía; 3) Essa atitude constrói um novo rosto, a da poetisa genial à 

frente de seu tempo, capaz de detectar e questionar as constantes dessa poética que se 

firmava. 4) O próprio questionamento se dá, porém, assumindo-se uma postura 

propriamente marginal, explorando os mecanismos discursivos dessa geração. Talvez a 

partir desses pontos já não se trate de rosto, no sentido daquela constituição segmentária 

do sujeito. Mesmo que essa constituição seja necessária ao movimento de simulação, 

defendido por Suely Rolnik (2003) como a segunda linha da constituição dos sujeitos 

(outro nome para linha de fuga), não aparece, no entanto, isolado. Esses dribles de Cesar 

levam-nos, inevitavelmente, do rosto à máscara. Ana Cristina assume uma máscara já 

então significada de poses, trejeitos, gírias, que emerge sobre esse provável rosto, em si 

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

                                                           
4 Tinha um interesse particular pelo estilo e o ritmo dos versos de Emily Dickinson e Marianne Moore, 

das quais foi tradutora. 
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Esse trânsito entre dentro e fora, percorrendo seus poemas, costura o verso na 

parte visível do tecido, ou deixa ver, como na obra de Lygia Clark, que “O dentro é o 

fora”. Demonstra, ao mesmo tempo, como a determinação de escolas e formas pouco 

toca essa obra que encontrou sua singularidade nas linhas que fez cruzarem. Evidencia o 

devir dessa poesia que traçou uma linha de fuga de dentro do modo maior da literatura 

nos anos 70. Como percebido por Annita Costa Malufe, essa linha de fuga de Ana 

Cristina Cesar em parte se deve à elaboração de uma estética “muito construída”, em 

entrevista onde a escritora distingue dois estilos de escrita nos seus livros. Esse estilo, 

entendido por Cesar como sendo de uma literatura “mais torturada” (CESAR apud 

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

Curiosamente, nos escritos dessa geração, leu-se, como Flora Sussekind, uma 

“instância todo-poderosa do eu”, emergindo nos poemas como uma crença na 

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

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

inclusive simula o aspecto de improviso5. Um tanto à margem do próprio movimento, 

ou dos conceitos que se criaram sobre ele, ou mesmo levando ao extremo esses 

conceitos a partir de uma série de procedimentos, como a exploração da fala das ruas e 

dos gêneros da intimidade numa escrita mais experimental (MALUFE, 2011), Cesar 

submerge no aparato imagético mais individual para colocá-lo em dúvida. Assim, ao 

perguntar-se “quem é a loura donzela / que se chama Ana Cristina // e que se diz ser 

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

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

crença no eu ou onde ocorresse uma naturalização dessa mesma entidade. 

 

Volta e meia vasculho a sacola preta à cata de um três por quatro. 

Exatamente o meu peito está superlotado. 

Os ditos dele zumbem por detrás. 

Na batida dou com figuras de outras dimensões. 

Nesta hora grave a mais peituda, estirada no sofá, 

encara fixamente a mulher da máquina. 

(Junto a lista lacônica das férias: mudança, 

aborto, briga rápida com A, tensão dramática 

                                                           
5 Um exemplo é o ensaio de André Monteiro, já citado, e o posfácio da antologia 26 poetas hoje. 
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em SP, carta para B – pura negação – , 

afasia com H, tarde sentida no Castelo.) 

Rigidez aguardando um clique. Um still. 

Que morresse pela boca. 

Nesta volta e meia vira e mexe acabo achando ouro na sacola. 

Fabulosas iscas do futuro. 

Helicóptero sobrevoando baixo o hospital do câncer 

Sorriso gabola da turma de 71. 

Papai, mamãe, a linha do horizonte. 

Concorde. Bonde do desejo. Espaçonave. 

Hoje mesmo quando olhei para o rosto exausto de Angelita. 

Desde que o Sombra me falou de amor. 

(CESAR, 2013, p. 116) 

 

Um “eu” procura o retrato de um rosto, em primeiro plano, que fosse útil à 

identificação. Não encontra. O primeiro centro buscado está ausente; a identidade não é 

possível. A impossibilidade vira duplicação: “Nesta hora grave a mais peituda, estirada 

no sofá, / encara fixamente a mulher da máquina”. Pausa para uma lista. A lista deve ser 

lacônica e a leitura, veloz. O olho tenta captar as sensações e falha. Esperando a 

revelação, o leitor morde a isca. A investigação das lembranças pessoais do eu conduz a 

lugar nenhum. O leitor encontra com esse “eu” imagens dissonantes no caos de cada 

verso, numa sacola preta. Não há correspondência. O olho tenta visualizar as paisagens 

e falha. Bate com sujeitos sem identidade e falas sem origem: “Os ditos dele zumbem 

por detrás”; com ações sem sujeitos: “Que morresse pela boca”; puras circunstâncias 

sem ações nucleares: “Hoje mesmo quando olhei para o rosto exausto de Angelita”; 

“Desde que o Sombra me falou de amor”. O “eu” busca o acontecimento e tenta narrá-

lo. Fracassa. A fala é desperdício e leva a morrer pela boca. Não é possível narrar a 

experiência. Não há epopeia – isso é um poema lírico mal resolvido com a poesia (pois 

que flertando com a prosa) escrito por um autor morto6. Olho e palavra são 

insuficientes. O leitor foi pescado. É conduzido ao fim do poema sem prender-se em 

nenhum porto, relato ou retrato. Não pode parafrasear o poema, não pode dar uma 

interpretação. Cada verso parece evocado a partir da sua potência afetiva para o “eu”. 

                                                           
6 Aqui pensamos na Morte do autor, de Roland Barthes e no poema de A teus pés, que assim se inicia: “os 

gêneros de poesia são...”. 
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Simula-se uma ordem numa forma de listas, que não organizam nada. Algo da vida 

resiste (à) na linguagem. 

Como aponta Florencia Garramuño: “A vida escapole, escorre: está em sua 

condição o ser movimento, errância, duração. Se a escrita tenta capturá-la, ao fazê-lo, 

torna-a história, relato, ilação: então não é mais vida, mas biografia” (2012, p. 151). 

Fica, do puro relato, a história pessoal... A história de vida não figura na literatura. 

Talvez porque, como afirma Deleuze, “a vida não é algo pessoal. Ou, antes, o objetivo 

da escritura é o de levar a vida ao estado de uma potência não pessoal” (DELEUZE; 

PARNET, 1998, p. 63). 

Essa afirmação não indica, de pronto, que a literatura de Cesar possua um caráter 

impessoal. Ao contrário, em sua poesia, ocorre um descentramento do sujeito não pela 

ausência de pessoa, mas pelo trabalho produtivo com esse pessoal, com esse rosto, 

desfeito pela multiplicação das máscaras, pelo fingimento, pela tensão, pela proliferação 

de vozes, pela tomada de posições inesperadas. Mostrar-se como discurso, recorte, 

simulação, ficção, assumindo para isso determinadas posições (mesmo que inicialmente 

estratificadas) deixa ver um corpo que, destituindo-se de uma subjetividade no plano 

segmentário dos territórios, compõe relações no plano dos afetos, fazendo cruzarem 

linhas de escrita e linhas de vida (DELEUZE; GUATTARI, 2012), numa tentativa de 

aproximação a um caráter mais real da palavra poética: a sensação. Este é um modo de 

ler na constituição dessa poética o conflito constante que, inevitavelmente, tem seus 

efeitos sobre o corpo que escreve, ou mesmo compõe esse corpo a escrever. 
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