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Este texto l e0 lance inidal de dados para pensar urn certo
modo de constituir 0 es~o litecirio como urn campo de enund~
determinado pelaass~ do sUjeito escritoraurnlugarproblematico
de expressao. Est! em foco aqui a minoridade como condi~ao de
aparecimento do escritor ede sua obra. Que r~ necessaria pode se
estabelecer entre a diffcil auto-desi~ do sujeito esua cri~? Esta
questao tem sido posta de diferentes maneiras para diversas posi~Oes
de minoria.
Neste trabalho, quero ensaiar urna reflexao sobre aemergencia
de uma literatura ede uma linhagem de escritores cujas condi~Oes de
possibilidadesurgem da existendade urnlugaridentitario nao nomeavel
para enunci~ao de uma subjetividade. Ap6s algumas conside~oes
conceituais de partida vou focalizar a situ~ do poeta Cruz eSousa na
literaturabrasileiraeos discursos que 0 engatun e0 desengatun de um
regime racista de enund~.

TRAVI!SSIA

Ao propor urn novo modo de relacionar obra literana e
contexto, Maingueneau2 procede antes de tudo uma invers30. Ao inves
de enfatizar, como se fuz na tradi~ estetica romantica, aoriginalidade
criativa do escritor, Maingueneau propOe a maximiz~o do caciter
institucional da literatura. Ve-se af 0 vies foucaultiano emque seconcebe
o discurso como 0 atode linguagem que produz aquilo de que fala. 0
es~ litecirio equivale portan1o auma pratica discursiva.
Deste modo, Maingueneau segue argumentando que as
condi~ de possibilidade para alguem ser reconhecido como escri10r
estao ligadas as regras especifi~ que constituem 0 CdIIlpo liter3rio como
espa~o discursivo. Tais regras dizem respeito as representa.¢es
associadas acondi~ enunciativa em que emerge 0 au1or. Pelo ato de
escrever, aquele que escreveconstitui-sedesignando-se como pertmcente
aurn campo institucionalmente regu1ado.
Acontece, porem, algo de paradoxal neste exercfcio de
pertinencia. Eque pertencer ao campo literano e ao mesmo tempo
pertencerao campo social mais amplo. 1810 porque, para Maingueneau,
ha 0 dominio da literatura e 0 da sociedade. Aquele esta incluido neste.
Por isto ele problematiza nos seguintes termos 0 que assinala como a
pertinenciaimpossivel do escritor:
Longe de enunciar num solo institucional neutro e
esravel, 0 escrltoralimentasuaohm com 0 tardier

radicalmente problemdtico de sua pr6pria
pertinenciaaocampoliterdrioe asociedade (grifo
do autor). Nil> euma especie de centauro, uma parte
aqual estaria imersa nagravidade social eaoutra, a
maisnobre, vokada para as esttelas, mas alguem cuja
enuncia~ao se constitui atraves da pr6pria
impossibilidade de se designar um "lugar
verdadeiro"3.
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Naverdade, eesta r~ de exterioricfude entre aunpo literano
esociedade que eproblematica em Maingueneau. Ele proprio 0 admite.
oproblema deste autor eaplicar aqui urn ponto de vista que relaciona
de modo estanque a parte e 0 todo, respectivamente aunpo litecirio e
sociedade. "De certo", diz ele, "esse aunpo faz, em certo sentido, parte
da sociedade, mas a enund~ liter3ria desestabiliza a represen~
que normalmente fazemos de urn lugar, com urn fora e urn dentro".

o que procura Maingueneau euma maneira de evitar que a
literaturasejatomadacomo "qualquer outro domfuio da atividade social
eseja definida como algo aparte". Contudo, ao mesmo tempo em que a
literatura nao pode fechar-se sobre si, nao pode tambem confundir-se
com asociecfude.
Maingueneau rejeita ainda a querela das corpora~oes de
escritores propaladasamodo de outras corpo~ como engenheiros,
hoteleiros etc. Tomando a sociedade como continente global,
Maingueneau salienta 0 paradoxo de poder definir at urn lugar para a
literatura e nao poder designar-lhe urn territorio. Assim aliteratura fica
sem localiza~o, desterritorializada relativamente ao seu modo de
existenda no corpo sodal. Aesta instab~ inexoravel inerente ao
aunpo litecirio, Maingueneau chama de paratopia.
Se 0 conceito formulado por Maingueneau eprodutivo para
quebrar a ass~ dicotomica entre obraliteciriaecontexto eporque
permite atribuir estatutos proprios a carla urna dessas instfuIdas. Deste
modo, epossfvel pensar a no~ de sodecfude como 0 correlato de
fo~Oes discursivas nas quais 0 aunpo litecirio funciona como uma
entre outras modalidades de exercfcio da fun~ enunciativa, ou seja,
os dizeres que tomam possfveis seus objetos eos sujeitos que neles se
constituem.

Assim eque, tomada como urna modalicfude de enunci~o de

caciter instivel, nomade, aparatopia pode assumir diferentes fei~oes,

conformeaepoea eo contexto social emfoco. 0proprio das enunci~Oes
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parat6pirns esinalizar urnprocessodiscursivo de constitui~ de sujeito
em que, ao enundar, este coloca em cena sua deslocaJiza~. Para
Mainguenau, este ~ constitutivo do conceito de paratop;a designa 0
campo litecirio como urn ~ discursivo.
Com 0 conceito de paratopia, Maingueneau quer designar 0
~ litecirio, assinaJando nele uma tendendaque apresentam certos
grupos de escritores ase identificar com as minorias marginalizadas.
Isto nao quer dizer que qualquer forma~ao social minoritaria
historicamente circunscritaconstitua por si propria urn bloco
homogm~ente marginal. A condi~ parat6pica das minorias esta
necessariamente referida aurn lugar amargem do qual estas acontecem
como instanda enunciativa descentrada. Sustentadas em urn regime de
discurso, as minorias apartmn configurandodispositivos de enund~
cujos elementos tecem 0 ~ litecirio e 0 sujeito que nele produz
obra.
Escrever na posi~ enundativa daqueles que se encontrnm a
margem da linha fronteiri~ da subjetividade normatizada em dada
sociedade seria a condi~ discursiva em que 0 escritor constitui asi
em situ~ parat6pica: cometer atos de enun~ na posi~ de
homossexual, judeu, negro, segundo dadas circunstandas, pode ser ao
mesmo tempo denunciar-se deslocado, justamente porque 0 proprio de
tais desi~ minoritarlas eestarem fora de discurso.

Nao se trata da produ~ do escritor como sujeito engajado

relativamente ao compromisso que estabelece fazendo da identifi~
com os marginalizados a razao de sua obra. Trata-se antes da condi~
sem aqual aidentidadede escritor nio sefaz. OU seja, trata-se do regime
discursivo que define edelimita, em certo campo enundativo, adiferen~
entre ser e nao ser escritor.
Hi af umagrande distancia entre aqueles cuja obraacrescentalhes a fun~ enunciativa de porta-voz como ~ de sua subjetividade
e aqueles cuja auto-desi~ ou inven~ de si como fora de lugar,
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mediante alguma contingencia historica e biognifica que 0 assimila a
uma minoria, e condi~ parat6pica de perten~ ao campo dos que
fazem literatura. Entre os primeiros, no contexto da escravidao negra
associadaao movimento abolicionista, pode-se exemplificarcom 0 nome
de Jose do Patrocinio, e no segundo grupo, e possivel colocar Cruz e
Sousa, por 1'3Zoes que pretendo expor mais adiante.
Mas nem so de cri~ literaria se tece modos parntopicos de
expressao. Ha multiplas formas discursivas de ser menor e de
conseqiientemente figurar uma paratopia, conforme dadas regras de
enuncia~, as mesmas que possibilitam as minoridades subjetivas:
pantletos, manifestos, imprensa a1ternativa sao, alem das formas esteticas
ou literarias de escritura, exemplos de espa~os de enuncia~oes
desiocalizadas.
#

Dado 0 campo liteclrio como forma de paratopia, tal como
apresentado ate aqui, apartir do que propOe Maingueneau, quero neste
trabalho experimentar uma analise em que a escravidao negra poderia
constituir uma estrutura paratopica de enuncia~ao. Trata-se de
problema1izar os modos pelos quais epossivel enunciar-se como escritor
neste Iugar eneleproduzirobra. Aquesta<> que deve permear esta analise
pode ser assim formulada: de que maneira aescravatura ea produ~
do negro como minoriasocial podemser tomadas como umaparatopia,
isto C, 0 nao-Iugar que deriva as condi~Oes de enuncia~o que, no
exercicio daliteratura abolicionistaforjadasobretudo apartir dasegunda
metade do secuIo 19, tornam possivel aemergencia do escritor?
Sobre a condi~ do escravo africano escreveram brancos e
negros. Neste trabalho, e 0 que esm dito acerca da presen~ do negro na
literatura brasileira que tomo como ponto de partida. Esta ea questa<>
cruciante em tomo da qual, no conjunto das coisas ditas neste campo,
constituo aqui um arquivo como um dispositivo de analise. Em meio a
estaseriede dizeres tornados como arquivo epossivelpontuar 0 processo
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pelo qual 0 negro se torna escritor a partir de sua pr6pria si~
parnt6pica4• 1hlta-se de rastrear, no acontecimento de sua escrita, os
modos muito particulares de urn negro tomar-se escritor enunci.andose no nao-lugar.
Mas nao epossfvel fazer este percurso analftico sem passar
peJas wl~ atribufdas aliteraturaproduzidapornegros preocupados
com a dis~ racial. Mesmo porque esobre esta perspectiva de

valor que se faz e opera 0 arquivo como dispositivo de an3lise neste
trabalho. &pecificamente, entre estas perspectivas valorativas, destaco
aquelas em que Brookshaw5, dtando C.L. Innes, denunda eformula a
maneira como, no contexto do preconceito racial, os negros ocupam 0
~o litecirio fo~ando sua subjetividade de escritor:

o escritor poderia ocultar tao habilmente sua
identidade e orgulhar-se [tantoJ de sua aptidio
para escrever que nenhum critico poderia advinhar
sua origem, ele poderia escrever como urn oativo,
utilizando as formas dialetais herdadas e·os dois
pontos principais, humor etemura (...), ou poderia
protestar abertamente contra a opressao
economica e polftica de seu povo, utilizando a
Iinguagem eaforma Jiteniria ha muito sanctonada
pela tradi~ europeia6,
Enunciados como estes perfariam arede discursiva em que se
distribui os negros escritores que, em suas c~, tematizariam e
reivindianiam a ~ racial e aqueles que ignorariam 0 problema da
diferm~ racial. Ha nesses dizeres a enun~ de urn libelo que e, ao
mesmo tempo, urn pedido de p~ de comas. Como epossivel que
poetIS eromandstas de deicendendaafriama tenham sedeixado assujcitar
auma literatura ditada por brancos? Teria existido na America Imina uma
experi&1da liteciria negra cuja singularidade de seus criadores consisliria
em esquecer suanegritude representando asi em ''uma escritabranca"7?
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Colocar esses enundados na forma de interro~ ja e aqui
uma estrategia analitica. Trata-se de fuzer aparecer urn entre outros
discursos que funcionam sob as afirma~oes que as perguntas
pressupoem. Absolutamente convencido da "ausencia de uma
literatura de escritores negros preocupada especificamente com
quest6esraciais" (grifomeu), Brookshmv, apoiando-se em outras vozes
do clnone dahist6rialiteraria, faz desfilar os nomes de escritores sobre
os quais recai seu libelo de militante contra 0 preconceito racial.
Escrever fingindo ser branco ea senten~ pronundada aque
deve corresponder como prova a produ~ de uma obra inteiramente
alheia as origens raciais, quer pela referenda tematica, quer pelo estilo
de escritura. Na fileira de escritores irlandeses, africanos eamericanos
estudados por Innes, Brookshawajunta, no banco dos reus, brasileiros
como Machado de Assis, Tobias Barreto e Cruz e Sousa. Estes sao
indidados como exemplos inquestionaveis de uma o~: submeter-se
aurn regime de conduta como condi~ da constitui~ de sua obra e
de si como escritor, dentro de urn es~ litecirio cujas regras eram da
hegemonia branca.
Aplico aqui ametafora do inquerito para compor esta analise.
N"'ao para produzir adefesa dos autores negros acusados de traidores de
sua fa9l Minha pretensao edar luz ao discurso que cataloga amesma
linha de enunciados em outro arquivo: 0 dos escritores que se descolam
daetiquetagemidentitariaatribufdacriando parasi um lugar nao cifcivel
de autoria ede singualridade. Estou assim acata do processo discursivo
que reconduz escritores negros, tais como os exemplificados por
Brookshaw, asua condi~ parat6pica, aquela determinada pelo naolugar da diferen~ racial.
No esp~o deste artigo, s6 disponho de elementos para discutir
a posi~ problematica aplicada aCruz eSousa no campo litecirio. Por
isto nao vou propor uma abordagem de conjunto incluindo urn maior
numero de autores, mas uma conside~ pontual eesquellliitica com
base no problema que levanto acerca da constru~ paratOpica de Cruz
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e Sousa como poeta negro no cenario da literatura brasileira.
No texto de BrookshawS, chama a aten~ <> modo com que
Cruz eSousa edesignado entre aquae; negros quepuderamserescritores
~ ao esquedmento de sua condi~ racial. Naointeressaaquiapontar
nas formul~oes deste historiador da literatura 0 seu estatuto de
comentario isento apoiado em uma suposta neutralidade autoral. Neste
ponto ede extrema importancia advertiI; aguisa de procOOimento
metodol6gico, que baliza uma analise de discurso, que toda ve:z que
menciono 0 nome de Brookshaw, ~ no interior de uma rOOe de
discurso.
Isto significaqueao ~o seu nome as ~ tomadas
como objeto deanalise nesteartigo, indico que tais ~Oes pertencem
aurn processo discursivo em que Brookshaw, Innes, Bastide e outros
sao tao somente pontos de emergencia enunciativa do discurso em
questao, ou seja, em termos foucaultianos, fun~Oes derivadas dos
enunciados ~ aposi~ do negro naJiteraturalatino-americana.
Fiearn assim salvaguardadas quaisquer imp~ a urn en originario
de onde partiriam as afi~ f~jradas. Trata-sede apJicar ao nome
proprio uma posi~ de sujeito.
Introduzidaaadverrenda, retiro do texto de Brookshawalgumas
~Oes que podem apontar para 0 discurso que as sustenta:
Cruz e Souza, cujas referencias ara9a sao
camufladas por uma espessa floresta de
simbolos.
Cruz e Souza, como Machado de Assis e
Tobias Barreto, tentou ocultar suas
origens humildes escrevendo uma poesia
de extrema habilidade tecnica e
sensibilidade.
Bastide escreveu sobre ele: "A torre de
marfim, 0 poema obscuro, compreensivel
a uma pequena minoria, a cultura doentia
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das reticencias e de sutilezas, eis 0 que
oferece 0 maior poeta afro-brasileiro para
provar sua aristocracia".
A busca pelo poeta do ideal estetico, da
experiencia inefavel, torna-se mais
dindmica pelo fato de ser inextricavel da
sua busca de reden9iio racial e do seu
esfor90 de escapar de suas origens
negras.

Nao etanto 0 que dizem estas ~es que eintrigante, mas
oque evita dizer ao expressar 0 queexpressa. Ha urn gesto de objeti~
absoluta do modelo estetico para dar conta de urn problema: como
pode este negro habitar uma forma de escritura que lhe ediferente e
indiferente etornar-se nela urn poeta? 0 problema esta no descompasso
entre a origem inquestionavelmente localizada do estilo da escrita
referenciada ea deslocaljza~ do sujeito que se constitui pelo exercfcio
destaescrita.
Nesta 16gica, nada mais apropriado do que propor uma
subjetividade sob aegide da suspeita: Cruz eSousa blefa, pois e0 poeta
que finge ser 0 que nao epara parecer 0 que nao pode ser, ou,
quando muito, suportar 0 impossfvel de sua perten~. Certamente,
pode-se marcar aqui um outro funcionamento discursivo, que
resignifica a condi~ao parat6pica do poeta negro. Ou seja, trata-se
de, nesta nova perspectiva, colocar em suspenso 0 discurso que
suspeita da legitimidadesubjetiva deste poeta, jaque, no campolitecirio,
ele representa uma voz sem lugar de enund~.
Para fazer visfvel 0 incOmodo da identidade apagada presente
na rede de discurso em questao, basta ressaltar, no nfvel das
form~oes lingiifsticas que compoem os enunciados destaeados
acima, como 0 discurso opera 0 recorte do espa~o enunciativo em
que a poesia de Cruz eSousa faz obra.
Omemo~~,.oriatd>paraoatodedesignar9,

recorta e distribui no ~ discursivo funcj)es ~ que resuItmt
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1. na forma objetiva de a poesia a ser !ida (referencias

camufladas, uma espessajkJresta de s,mbolos, toN'e de
marflm, poema obscuro);
2. nas modalidades de enun~ que fixam:
2.1. a posi~ do sujeito que cria (busca pelo poeta do
ideal estetico, da expertencia lne/avel, busca de
redenflio ra, esforfo de escapar de suas origem
negras, reden¢o racial, provar sua aristocracia,
ocultarsuas origens humildes);
2.2. a posi~ do sujeito fruidor (compreens,vel a uma
pequeno minorla, cultura doentia das rettcencias e
de sutilezas).
Assim se pode descrever 0 dispositivo que delineia 0 campo
enunciativo da cntica quando se trata de aludir aD modo de existCncia
de uma literatura de escritores negros no Brasil. Sob 0 aspecto da
subjetiva~ao da autoria, tra~a-se multiplos pontos apreciativos
construindo alinha que aD mesmo tempo constitui efaz a li~ entre
avida eaobra do poeta em quffitOO. No caso de Cruz eSousa, esta ea
senten~ mais repetida: escreveu para expor asi eaoutros 0 indesejavel
de si mesmo, sua negritude.
Sob 0 aspecto da objetiv~, amesma linha que tece aformasujeito bifurca-se a partir do ponto convergente onde vida eobra ffitOO
inextricavelmente vinculados. AI 0 discurso esculpe as fei~ da poesia,
a modo de amaIgama da identidade apagada em seu criador. Este
movimento discursivo pode ser ilustrado em uma formu1a\iO como
esta, que faz eco na VOl de Brookshaw10;

Eesta busca de um ideal disfarftJdo que torna
apoesia de Cruz eSouza tao complexa e original e seu simbolismo tao trtigico.
Duas interessantes ope~ de discurso aparecem aqui. A

primeira, localizada na form~o aesquerda do pronome relativo
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que, marca uma das modalidades de desi~ da subjetividade do

escritor. Asegunda ope~ do discurso eaque torna areferenda ao
sUjeito, constitufda pelo primeiro fragmento do enunciado, como 0
ponto de partida pelo qual torna possfvel dizer 0 objeto-poesia, 0 que
seapresentano fragmento introduzido pelo pronome relativo. Em outros
termos, esta ope~ mostra como em discurso epossfvel derivar a
obra da vida do escritor. Remeto aqui an~ de interdiscurso - 0
es~ de uma certa ~ possfvel entre sentidos virtuais eatualizados
em dados campos demem6ria. Desse ~ proveemfonn~Oes como
aque destaco, gestos de es~ discursiva produzindo vida eobra
em Cruz eSousa.

o mesmo movimento pode ser assinalado nessas outras

fonn~Oes,

tambem registradas pelo rigor militante de Brookshawll :

Em sua poesia, 0 branco, seja em term os
de ceu, luar, neve, espumas ou estrelas,
representa um ideal estetico, embora em
alguns poemas representa a esterilidade e
a morte. 0 preto, representado pela lama,
pelo limo, pelo mundo das coisas ruins,
pela noite, associa-se ao pecado, inferno,
caos original, mas tambem it forf;a
criadora que se deriva de dor e
sofrimento.
Inevitavelmente, um dos simbolos do ideal
estetico e a figura da mulher branca. ( ..)
Cruz e Sousa foi 0 ultimo poeta negro a
fazer da mulher branca um simbolo de
suprema beleza e espiritualidade, e a criar,
a partir dela, algo correlativo para sua
propria auto-aversao.

Repete-se as modalidades enundativas de derivar a obra das
vicissitudes de urna vida sem Iugar de expressao. Afinal, nos tennos de
Maingueneau12, que rito genetico pode dar concr~o aescrita deste
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poeta? Se 0 escrit6rio deftaubert, 0 quarto escuro de Prous~ abiblioteca
situada no terceiro andar da torre do ~telo de Montaigne sao a
referencia assinalada aos lugares da entrada desses escritores no ritwd
da escrita, qual e como seria 0 local particular a dar corpo aescritura
de Cruz eSousa?
Neste caso, aincertezasobre 0 seu processo de cri~ junta-se
a certeza de urna biografia a partir da qual se constroi e legitima a
inscri~ de urn grande escritor no campo litecirio. Certamente muitos
gestos biogcificos apontaram 0 poeta negro noturnamente recolhido
em algum modesto aposento de alguma pobre estalagem no Rio de
]aneiro13• Estas seriam as horas em que ele se colocaria as voltascom
parcos papCis, manejandosuapenadebaixo de
efrialamparina.
Tal seria aforma material de uma singular enun~ parnt6pica.
Contudo, alem da constru~ da obra como objeto, a cntiea
trata de assujeitar 0 estilo de escritura do poeta auma certa maneira de
conceber 0 simbolismo, so formuIavel pelo estatuto que se apnea a
linguagem na sua r~ com tudo 0 que est! fora dela.
Daf que 0 sfmbolo seja concebido como 0 que na linguagem
nao tem lugar de correspondencia, de preenchimento referencial pre e
pOs-verificivel. 0 sfmbolo corresponderia a uma vaguidao especffi.ca,
paraempregar aqui as palavras do titulo da cronieade Fernando Sabino.
Mais do que manipular uma estilistica empolada de figuras de
linguagem, seria interessante pensar como este poeta intla sua poesia
simbolista de imagens, como se assoprasse uma bexiga de plastico. E
porque nada do que esm dentro tem aver com 0 que est! fora que 0
baiao intlado se manrem inteiro. 'fudo dentro dele alimenta eremete a
ele mesmo.
Estilo de escritura, estilo de existencia, como diria Paolo
l
Adorno 4, receberiam aqui uma correspondenda biUnivoca. Mas tratase antes do estranhamento que imputa aobra poetiea de Cruz eSousa a
singulariz~ de uma estetiea liter:iria como efeito do lugar impossfvel
da elabo~ deurn estilo de vida. Qualquer contato com aexterioridade
resulta na implosao de um excesso de identidade.

umam
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Tem-se ai 0 ponto que pode assinalar uma nova entrada nesta
problemmca. Seria instigante pensar diferentemente 0 pouco esp~o
que Cruz eSousa abre para anegritude como fator de auto-desi~
em sua obra. Que outro dispositivo de discurso se encontraria nesta
espOCie de fragiliz~ identitaria? Talvez assim como Robin15 ve urn
dos escritores judeus entre os quais problematiza a afirma~ao da
identidade, pode-sever emCruz eSousaaemergenciade umaminoridade
que trabalha autofagicamente imbricando vida e obra. Isto significa
dizer que se ha fome de subjetiv~ao e dela mesma que 0 poeta se
alimenta, sem que areferenda asi e asua obra sucumba em erosao.
Em "DeusaSerena"16, poemacujo modo de designar acorseria,

para uma linhagem de cnticos, 0 registro protocolar da identidade
negativa do poeta, pode-se entrever 0 pr6prio da condi~ parat6pica
do escritor negro: nem reinvindica, nem recusa uma posi~o afirmativa;
antes, paramuito alem desse discurso, rarefaz os precisos contomos do
que constitui 0 balao intlado de uma desidentifi~. Da falta de Iugar
para ser sujeito, no dominio da discri~ racial colonialista em
que a cultura branca ea Unica referencia personol6gica para 0 negro
escravo, 0 poeta esculpe 0 nicho impossfvel de sua auto-design~.
NOTAS
1. Agrade~o aos colegas Ruth Lopes e Emilio Pagotto, que me ajudaram,
atraves dos ouvidos atentos, a construir urn lugar possivel de escuta para
este trabalho.
2. D. Maingueneau, 0 contexto da obra /iteraria.
Appenzeller. Sao Paulo: Martins Fontes, 1995. p.28.
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3. Maingueneau, op. cit.
4. Para pensar a condi~ao de escritores brancos, como Joaquim Manoel de
Macedo, Jose de Alencar, Bernardo Guimaraes, Castro Alves, e preciso
compor urn outro arquivo cuja chave de entrada consistiria em aceder ao
modo com que cada autor construiu a escravidao como paratopia. E
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