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Introdução

O presente trabalho analisa a obra A Teus Pés (1998), de Ana Cristina Cesar, a

partir da representação de uma autora que se interpõe entre o leitor e o poema. Dessa

forma, são abordados os jogos de máscaras propostos pela poeta em sua relação entre o

real versus o ficcional, produzindo uma escrita centrada no eu. Buscando destacar,

sobretudo, o processo de produção e recepção da obra.

Ana Cristina César nasceu em 2 de julho de 1952, no Rio de Janeiro. Escreveu

nos anos 70, mesmo momento em que se evidenciava a produção de uma poesia

designada como marginal, que se caracterizava pela divulgação de textos que

circulavam de mão-em-mão independente de editora.

Cesar suicidou-se em 29 de outubro de 83, aos 31 anos. Esse acontecimento

bastante expressivo e as marcas “aparentemente” confessionais e autobiográficas na sua

poesia fazem com que muitos leitores e a própria mídia procurem indícios da vida da

poeta em sua obra.

Metodologia

Roland Barthes, em o Grau Zero da Escrita (2004), observa que a linguagem

sempre está aquém da literatura. Para o autor, a linguagem ergue-se “a partir das

profundezas míticas do escritor, e se expande para fora da sua responsabilidade”

(2004:11).

Consoante as afirmativas do teórico e analisando a obra de Cesar, percebe-se o

quão infértil seria analisá-la a partir de uma suposta “psicologia” do autor. Até mesmo

porque através dessa poesia “aparentemente” confessional, a poeta quer discutir o

caráter constitutivo da linguagem – sua “outridade constitutiva”.

É preciso buscar esse eu poético perpassado pela linguagem. A partir dessa

busca, o leitor não encontrará a mulher Ana C., mas uma poeta que constrói a
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linguagem e, ao mesmo tempo, se constrói por meio dela. Pelos entrecruzamentos da

linguagem, o texto poético não poderá ser tomado como um acontecimento sucedido

efetivamente, senão como acontecimento ficcional.

Resultados e Discussão

Apesar do tom autobiográfico preponderante em A Teus Pés, torna-se difícil e

frustrante tentar buscar a mulher Ana Cristina através da poesia, já que a sua voz poética

(é essa que deve nos interessar) esconde-se através dos jogos de máscaras propostos

pela autora, que se desfaz para fazer surgir a linguagem. Vindo à tona um eu

multifacetado e entrecortado. Por um momento parece que a poeta insiste em se colocar

no poema, em outro ausenta-se para  manifestar o processo construtivo de sua escrita. A

busca do sujeito poético torna-se uma das problemáticas do texto que é dificultada pelo

caráter fragmentário desse sujeito. No entanto, o leitor só apreenderá esse eu que se

enuncia como figura discursiva.

O leitor deve desconfiar dessa aparência confessional, não esquecendo que, a

própria poeta se intitulava como uma profissional. A partir dessa percepção de

profissional que, no caso de Ana C., é aquela que trabalhava criativamente e

esteticamente com a linguagem e, certamente, estava suficientemente ciente da quão ela

é simbólica, metafórica e ambígua. Dessa forma, o texto poético não surge como pura

representação do real, mas construção, reinvenção, trabalho linguístico.

A presença do leitor torna-se imprescindível, já que, no caso de Ana C., seu

leitor precisa perceber que seu texto estará sempre beirando as margens. Dessa forma,

não pode ser tomado somente como puramente autobiográfico, já que seria uma redução

que não abarcaria todas as riquezas e possibilidades do texto.

Por conseguinte, é importante apontar que não existe uma única maneira de

adentrar na sua poesia. Não há uma única porta de entrada e nem fórmulas. Contudo,

um bom leitor seria aquele que estabelece uma leitura a partir das respostas biográficas

suscitadas pela poeta, entendidas como construção estética e ficcional. Mas, não pode

esquecer que as referências biográficas não derivam do acaso. É necessário que o leitor

se mova nesses entrecruzamentos entre o ficcional e o real entrando nos jogos de

adivinhação criados pela autora.

Conclusões

Sempre considerando que a partir da leitura, produtor do texto não será mais um

ser real, sequer implícito, mas inferido pelo leitor. Em Ana C. é preciso que o leitor

preencha os espaços vazios, o não-dito e os silêncios que são marcas da sua escrita



poética.  Entendendo a sua escrita, que se faz entre as fronteiras do gênero ficcional e

autobiográfico, a partir de uma construção estética em que essas fronteiras vão se

diluindo.

Percebe-se também, conforme já foi explicitado, que a sua poesia quer discutir a

problemática do eu através das ambivalências do autor, mostrando quais as

possibilidades ou não desse eu se revelar através do ato enunciativo.
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