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INTRODUÇÃO 

 

A obra de Ana Cristina Cesar, poeta pertencente à “geração mimeógrafo”, tem sido 

amplamente estudada e vinculada às principais questões teóricas do período, como o estatuto do 

autor, as relações com o leitor e as limitações da linguagem. No entanto, certos dispositivos 

poéticos e núcleos metafóricos merecem um estudo detido, visto que podem ajudar a compreender 

tais questões de forma mais aprofundada. Desse modo, a presente pesquisa visa analisar de que 

maneira as imagens dos “meios de transporte” incidem na poética da autora. 

Especialmente em A teus pés, livro publicado ainda em vida pela poeta, vemos o uso das 

imagens de carros, trens, aviões, navios e até espaçonaves como forma de abordar esses temas 

essenciais para a autora. Nesse sentido, a maneira como as imagens aparecem nos poemas se 

relaciona com os tipos de mobilização, que são importantes para compreendermos as questões 

poéticas em discussão: a relação com o leitor e os limites da linguagem e do poema. Sugerimos que 

os meios de transporte aparecem ora localizando o sujeito no espaço, ora modificando o próprio 

sujeito, ora localizando no espaço não só o sujeito, mas também a escrita, o espaço do poema. 

Assim, e considerando o diálogo da autora com a filosofia da segunda metade do século XX, 

além do contato com as discussões da teoria literária do período, pretendemos compreender o uso 

das imagens dos meios de transporte e sua relação com a concepção de poesia por Ana Cristina 

Cesar. Ademais, curioso notar o primeiro título considerado pela poeta para seu livro mais 

conhecido, A teus pés, que deveria se chamar “Meios de Transporte”, conforme aponta Ítalo 

Moriconi (1996) na biografia sobre a escritora. Um dado que demonstra a relevância das imagens 

não só para as questões poéticas da poeta, mas que guiou a concepção do livro em estudo. 
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METODOLOGIA 

 

O método adotado na pesquisa centrou-se na leitura detida da obra poética de Ana Cristina 

Cesar com ênfase no livro A teus pés, além da leitura de seus outros textos, como críticas, resenhas 

e traduções. Por meio dessas leituras, selecionamos e compreendemos a aparição dos “meios de 

transporte” em A teus pés, aproximando-a de outras obras que também contenham essa figura, 

observando o posicionamento teórico da autora em seus artigos e resenhas a respeito das questões 

que as imagens mobilizam: em especial, a interlocução e os limites da linguagem. 

Ademais, com o intuito de compreender as visões a respeito das principais questões 

destacadas, foi realizada a leitura extensiva de sua Fortuna Crítica, acompanhada de fichamentos de 

leitura, de modo a destacar informações importantes para o desenvolvimento do projeto. 

Também foi realizada a leitura e fichamento de teóricos e filósofos da linguagem 

importantes para algumas das questões que se relacionam com o leitor e com os limites da 

linguagem, com especial ênfase em Roland Barthes, Michel Collot e outros autores que tratam da 

questão do “endereçamento lírico”, como Joelle de Sermet, Jonathan Culler e Célia Pedrosa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como foi apresentado anteriormente, observamos três maneiras pelas quais as imagens dos 

meios de transporte aparecem na obra da autora. Consideremos a primeira forma estudada: a 

modificação do sujeito poético. Acreditamos que o debate do “endereçamento”, ou destinação, 

ajuda-nos a compreender os dispositivos poéticos utilizados por Ana Cristina Cesar. Ainda que em 

alguns de seus textos, que utilizam o gênero da carta e do diário, o desejo de “mobilização de um 

outro” (CESAR, 2016), como a própria autora afirma, seja mais evidente, observamos que a 

aparição dos meios de transporte nos poemas realiza o mesmo processo: observa-se com frequência 

o sujeito poético em direção ao leitor, no volante de um automóvel, por vezes instando-o à 

participação da construção de significados do texto. Além de o debate teórico ter semelhanças com 

o campo semântico do deslocamento, os meios de transporte marcam o desejo do encontro, do 

endereçamento e da destinação. 

Aliás, percebemos em ambos os estudos presentes na primeira parte da pesquisa que a 

questão teórica do desejo é essencial para compreendermos de que forma os meios de transporte são 

mobilizados. Nos textos “O endereçamento lírico”, de Joelle de Sermet (2019), “Theory of the 

Lyric”, de Jonathan Culler, “Poesia, crítica e endereçamento”, de Célia Pedrosa (2014), e o 

“Indicionário do Contemporâneo” (ANDRADE et al., 2018) observamos que se endereçar a um 
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outro também é criar um espaço de desejo, visto que o encontro real entre sujeito e destinatário, no 

espaço textual, é impossível. Neste sentido, observamos o mesmo debate na obra de Roland 

Barthes, em O rumor da língua (2004) e Fragmentos de um discurso amoroso (2003), que 

considera tanto o espaço de desejo criado na e pela leitura, quanto o convite para a participação do 

leitor na construção dos significados do poema. Na obra poética de Ana Cristina Cesar, a imagem 

dos meios de transporte representaria metaforicamente o processo do endereçamento, demonstrando 

tanto o desejo do outro, quanto o convite para que o leitor embarque no “trem poemático”. Desse 

modo, a subjetividade do sujeito poético é contraposta à alteridade do leitor ao mesmo tempo 

desejado e instado à participação do poema, conforme algumas das obras da Fortuna Crítica 

analisadas que atestam a mesma observação: Silviano Santiago (1989), Annita Costa Malufe (2008) 

e Marcos Siscar (2011). 

Da mesma maneira, os meios de transporte como modificadores do sujeito poético ajudam a 

engendrar um “discurso amoroso”. Observando um poema que estabelece uma visão da escrita pela 

poeta e alguns fragmentos do Fragmentos de um discurso amoroso, de Roland Barthes (2003), 

percebe-se que em alguns poemas analisados, os meios de transporte operam cortes, quebras e 

enjambements. A forma do poema, como o uso de verbos no presente, conforme percebido por 

Viviana Bosi (2015), ajuda o sujeito poético a aproximar-se do leitor, colocar-se no limite do 

discurso, “tensionar a beira” da paixão: o poema como um discurso amoroso para o leitor. 

Além disso, observa-se que outra forma de modificação do sujeito, para além da sua 

subjetividade e do discurso amoroso, é o questionamento do sujeito poético feminino. A escrita da 

“ausência”, conforme observado em um dos “Fragmentos” de Barthes, possibilitada pela utilização 

da imagem dos meios de transporte, caracterizaria a escrita feminina, a posição que chora a 

distância do amado, e no caso em estudo, o sujeito poético que chora a distância do leitor. Logo, os 

meios de transporte não só ajudam a entender como se dá a escrita feminina, característica da obra 

da poeta, como criam uma dissonância. O sujeito poético em deslocamento, em viagem, contraporia 

a tradição da escrita feminina, representado por um sujeito imóvel e inerte. Dessa maneira, 

observamos que os meios de transporte criam o discurso feminino, mas também o problematizam. 

Também observamos a segunda forma de aparição dos meios de transporte: como 

localização do sujeito poético no espaço. Compreendemos que a dialética entre interioridade e 

exterioridade, sugerida por Maria Lúcia de Barros Camargo (2003), aparece como uma das formas 

dos meios de transporte localizarem o sujeito no espaço, visto que as imagens engendram este 

espaço: o interior do automóvel, por exemplo. Este local intermediário cria diálogos entre dentro e 

fora, sujeito poético e leitor, evidencia o aspecto de viagem e travessia do poema. Como vimos, por 

meio da primeira hipótese apresentada, compreendemos a relevância da ideia de “desejo”, cuja 
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impossibilidade do contato com o outro, leitor, possibilita o engendramento de um espaço, onde 

ocorra uma “dialética do desejo”. Dessa forma, podemos pensar a relação da proposição de Barthes 

em O prazer do texto (1987) com o espaço de travessia, de diálogo entre interioridade e 

exterioridade, criado pelos meios de transporte na poética de Ana Cristina Cesar. 

Ademais, identificamos como os meios de transporte contribuem para outras modalidades da 

produção de ironia, em Ana Cristina Cesar. Se, na parte anterior, tratava-se da problematização de 

um discurso feminino, nesta parte observamos que pensar na localização do sujeito poético no 

espaço também é pensar na tradição lírica que opõe a interioridade romântica à exterioridade do 

mundo. A ironia da autora ocorre quando questiona o modo como a exterioridade é encarada por 

esta tradição: como mera representação ou expressão das dores internas de um “eu”, simulando o 

discurso romântico que pretende criticar. Nesse sentido, consideramos a contribuição de Michel 

Collot (2004) para a discussão do lirismo e da poesia na modernidade. Sua perspectiva do sujeito 

poético que sai de si e sua relação com o debate realizado até então. 

Por fim, analisamos a utilização de termos como “felicidade”, “bliss”, “arroubo” e sua 

relação com os meios de transporte. Percebemos que os termos são ligados a uma ideia de “fusão” 

ou “colisão” com o “fora”, com o leitor. Como vimos, os meios de transporte criam um espaço de 

travessia, de intermédio, que deseja o encontro, mas não o realiza. Assim, pudemos entender como 

tais termos, associados à perspectiva crítica (sua resenha a respeito da poética de Walt Whitman), 

tradutória (sua tese de mestrado que propõe uma tradução do conto “Bliss” de Katherine Mansfield) 

e poética, relacionam-se aos meios de transporte e a evidência da distância. 

 

CONCLUSÃO 

 

Assim, considerando a hipótese dos meios de transporte como modificadores do sujeito 

poético, observamos três processos engendrados pelas imagens em estudo: a subjetividade 

contraposta à alteridade do leitor, o sujeito poético caracterizado como um amante e o sujeito 

poético feminino. Ademais, também pudemos constatar outras questões laterais, como a semelhança 

dos poemas ao discurso amoroso de Roland Barthes (2007) e a problematização da tradição da 

escrita feminina. Portanto, pudemos compreender mais profundamente não só as relações do leitor, 

questão central na obra de Ana Cristina Cesar, como perceber novas questões.  

Quanto à hipótese dos meios de transporte como imagens que localizam o sujeito poético no 

espaço do poema, acreditamos que as imagens ajudam a pensar na posição do sujeito lírico na 

poesia moderna, e a relação da poeta com essa tradição. Também compreendemos que os meios de 

transporte engendram um espaço de contato e diálogo entre interioridade e exterioridade, sujeito e 
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leitor, no qual a posição de intermédio, travessia, cria uma “dialética do desejo”. Compreendemos, 

por fim, a importância do desejo na obra da poeta e sua relação com os meios de transporte: o 

desejo aparece como possibilitador do percurso, que sempre se destina ao êxtase, à utopia da fusão 

que observamos em sua obra crítica e tradutória, mas que não é alcançado. A escrita existe como a 

fala desse desejo, como o meio de transporte que ainda não atingiu o seu destino e que continua, 

portanto, em eterna travessia.  

Tais foram as conclusões da primeira parte da pesquisa, que gerou o Relatório Parcial 

entregue à Fapesp. Na próxima etapa da pesquisa elaboraremos a terceira hipótese: observar de que 

maneira os meios de transporte localizam a escrita e a leitura, o espaço do poema numa abordagem 

metalinguística. Por fim, pretendemos concluir de que maneira essas três formas de atuação dos 

meios de transporte implicam na estrutura, considerando a escolha de escrita entre prosa e poesia, a 

leitura “deslizante” ou “truncada”, do livro A teus pés. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ANDRADE, Antonio. Indicionário do contemporâneo. Organização de Celia Pedrosa. Belo 

Horizonte, MG: Editora da UFMG, 2018.  

BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Tradução de Marcia Valeria Martinez de 

Aguiar. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2007. 

______ . O prazer do texto. São Paulo, SP: Perspectiva, 1987. 

______ . O rumor da língua. 2. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2004.  

CAMARGO, Maria Lucia de Barros. Atrás dos olhos pardos: uma leitura da poesia de Ana 

Cristina Cesar. Chapecó, SC: Argos, 2003. 

CESAR, Ana Cristina. Crítica e Tradução. São Paulo, SP: Brasiliense, 1983.  

______ . Poética. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2013. 

COLLOT, Michel. O sujeito lírico fora de si. Revista Terceira Margem. v. 8, n.11, pp 165 – pp 177, 

2004. 

CULLER, Jonathan. Theory of the Lyric. Cambridge, MA: Harvard University Press, 205. 

FALEIROS, Á.; ZULAR, R.; BOSI, V. Sereia de papel : visões de Ana Cristina César. EdUERJ, 

2015. 

MALUFE, Annita Costa. Poéticas da imanência: Ana Cristina Cesar e Marcos Siscar. 

Campinas, SP: 2008. Disponível em: http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/270291. 

______ . Territórios dispersos: a poética de Ana Cristina Cesar. Annablume, 2006. 

MORICONI, Italo. Ana Cristina Cesar: o sangue de uma poeta. Rio de Janeiro, RJ: 

Relume Dumará: RIOARTE, 1996. 

PEDROSA, Célia. (Org.) Poesia, crítica e endereçamento. In: KIFFER, Ana; GARRAMUÑO, 

Florencia. Expansões contemporâneas: Literatura e outras formas. Belo Horizonte, MG: Editora 

UFMG, 2014, p. 69-90. 

SANTIAGO, Silviano. Singular e Anônimo. Nas malhas da letra. São Paulo, SP: Companhia das 

Letras, 1989. 

SERMET, Joëlle de. O endereçamento lírico. Lettres françaises. n.20 (2), 2019, p. 261 – 279. 

Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/lettres/article/view/13565 

SISCAR, Marcos. Ana Cristina Cesar. Rio de Janeiro, RJ: EdUERJ, 2011. 


