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Les Congos, capturés plus nombreux que titiris. Chaque 

vague de la Pointe-des-Nègres est une de leurs âmes. 

Pour ton arbre, ils branchent le plus touffu feuillage. 

Mais il y eu aussi : les Nagos, les Bambaras, les 

Aradas, les Ibos et les Mines. Et, souvent en 

marronages, les Hriam-bas, les Sosos, les Tacouas, les 

Moudongues, les Cotocolis. Ils étaient si différents 

qu‘ils inventèrent le début de ta parole pour bien nous 

lier ensemble. En ce temps-là, les marées mauvaises 

rapportaient ces milliers de méduses qui devaient 

brutalement réinventer la vie, sans une eau si ce n‘est 

souvenir. 

 

Patrick Chamoiseau 

 

África, último círculo, umbigo do mundo, pólo de tôda 

a poesia negra, a África ofuscante, incendiada, oleosa 

como uma pele de serpente, África de fogo e chuva, 

tórrida e tufosa, a África fantasma vacilante qual uma 

flama, entre o ser e o nada, mais verdadeira do que os 

―infinitos bulevares de tiras‖, porém ausente, 

desintegrando a Europa com seus raios negros e no 

entanto invisível, fora de alcance, a África, continente 

imaginário.  

Jean-Paul Sartre  
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Antilhas: o elogio da crioulidade no romance Chronique des Sept Misères de Patrick 

Chamoiseau. Niterói, 2014. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Federal 

Fluminense. 

   

RESUMO 

Esta dissertação oferece uma análise do romance Chronique des sept misères, do 

escritor antilhano Patrick Chamoiseau. Nesta obra, publicada em 1986, o autor enfatiza o 

difícil cotidiano dos Djobeurs, trabalhadores dos mercados de Fort-de-France, Martinica, que, 

armados apenas com uma brouette, um carrinho de mão, iniciam uma difícil luta por sua 

sobrevivência. No decorrer desta pesquisa, nos interessou observar as estratégias narrativas 

utilizadas por Chamoiseau para o resgate e a valorização do repertório cultural de ascendência 

negro-africana no processo de (re)construção da identidade crioula nas Antilhas francesas. 

Fragmentos de ethoï negro-africanos, que constituem, ao lado de outras contribuições 

etnoculturais, a identidade crioula, são colhidos pelo escritor-etnógrafo nas pequenas histórias 

individuais e coletivas, transmitidas oralmente pelo povo crioulo. É a partir das histórias 

contadas por Afoukal, escravo guardião da jarra (enterrada junto com ele) do tesouro do 

senhor de engenho, que Chamoiseau inscreve, na (re)invenção das memórias apagadas e/ou 

rasuradas, o logos rejeitado pela Metrópole. Edificaremos este trabalho à luz, sobretudo, dos 

estudos dos fundadores dos movimentos da Crioulização e da Crioulidade, elementos 

essenciais para a (re)constituição da identidade crioula antilhana. Também abordaremos 

outros conceitos, como a Negritude, o Caos-Mundo e a fratura diglóssica, igualmente 

importantes na trajetória dos povos antilhanos para a construção de suas identidades. 
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SANTOS, Alicia Ailine Pires dos.  Frontières mouvantes des identités francophones des 

Antilles: l‘éloge de la créolité dans le roman Chronique des Sept Misères de Patrick 

Chamoiseau. Niterói, 2014. Mémoire de Maîtrise présenté à l‘Université Fédérale 

Fluminense.   

 

RÉSUMÉ 

Ce mémoire offre une analyse du roman Chronique des sept misères, de l‘écrivain 

Antillais Patrick Chamoiseau. Dans cette œuvre, publiée en 1986, l‘auteur souligne le difficile 

quotidien des Djobeurs, travailleurs des marchés de Fort-de-France, qui, n‘ayant pour seule 

arme qu‘une brouette, entament une lutte pour leur survie. Tout au long de cette recherche, 

nous nous sommes intéressés aux stratégies narratives utilisées par Chamoiseau pour la 

récupération et la valorisation du répertoire culturel d‘ascendance négro-africaine dans le 

processus de (re)construction de l‘identité créole aux Antilles Françaises. Des fragments 

d‘ethoï négro-africains, qui constituent, à côté d‘autres contributions ethnoculturelles, 

l‘identité créole, sont cueillis par l‘écrivain-ethnographe dans les petites histoires 

individuelles et collectives, transmises oralement par le peuple créole. À partir des histoires 

contées par Afoukal, esclave gardien du pot (avec lequel il sera enterré) du trésor du seigneur 

de la plantation de canne-à-sucre, Chamoiseau inscrit, dans la (ré)invention des mémoires 

gommées et/ou raturées, le logos refusé par la Métropole. Nous édifierons ce travail à la 

lumière, surtout, des études des fondateurs des mouvements de la Créolisation et de la 

Créolité, éléments essentiels pour la (re)constitution de l‘identité créole Antillaise. Nous 

allons également aborder d‘autres concepts tels que la Négritude, le Chaos-Monde, la fracture 

diglossique, tout aussi importants dans la trajectoire des peuples Antillais pour la construction 

de leurs identités.  

 

Mots-clés: Créolité; Créolisation; Identité; Mémoire Négro-Africaine. 
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INTRODUÇÃO  

 

Para justificar a escolha do tema desta dissertação, faz-se necessário destacar que nossa 

identificação com as literaturas francófonas do Caribe situa-se além da pesquisa acadêmica, 

pois, ao estudar a literatura dos territórios franceses das Antilhas, denominados de 

Départements d‘Outre Mer (DOM), descobrimos um passado histórico-cultural que se 

assemelha ao do nosso país de origem, Cabo Verde. Ressaltamos que não é nosso objetivo 

realizar, nesta dissertação, um estudo comparativo entre as literaturas antilhana e cabo-

verdiana, projeto talvez para trabalhos futuros, mas registrar o aspecto da identificação 

cultural como motivação de nossa pesquisa sobre as Antilhas francesas. 

 As Antilhas francesas e Cabo Verde são dois territórios insulares que, embora distantes 

geograficamente, se identificam em diferentes aspectos. Além de se tratar de territórios 

abertos e, ao mesmo tempo, isolados pelo mar, os arquipélagos das Antilhas e de Cabo Verde 

aproximam-se historicamente desde a época da colonização europeia até os dias atuais. Após 

a apropriação de seus territórios pela empresa colonialista europeia (concepção que varia 

segundo diferentes pontos de vista), França e Portugal impuseram aos dois arquipélagos, 

ambos rotas de passagem do tráfico de escravos africanos para as Américas, suas práticas 

culturais e linguísticas como projeto de dominação política e exploração econômica. Desse 

projeto resultou uma mescla de elementos etnoculturais que originaram a identidade 

heterogênea de seus povos.  

Na esfera linguística, os dois povos vivenciam situações semelhantes caracterizadas 

pela diglossia, guardadas suas respectivas diferenças concernentes às línguas da metrópole 

colonizadora. Nos dois países, a língua materna, ou seja, a língua crioula, tanto de base 

portuguesa como francesa, convive, atualmente, com a língua oficial, que é a do ex-

colonizador. A situação diglóssica característica das Antilhas, que constitui o espaço de nossa 

pesquisa, será tratada em um dos capítulos dessa dissertação, na qual tomamos a literatura 

como discurso produtor e emissor de conceitos. O processo de constituição da Crioulidade nas 

Antilhas francesas, em seus aspectos etnocultural e linguístico, terá, como referência de 

pesquisa, o romance do escritor antilhano Patrick Chamoiseau, intitulado Chronique des Sept 

Misères. 

No primeiro capítulo, apresentaremos o referencial teórico em que se fundamentará o 

nosso trabalho. Durante o desenvolvimento desse tópico, abordaremos algumas referências 

teóricas que são rigorosamente definidas no pensamento antilhano e que são fortemente 
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presentes na literatura antilhana. Assim, faremos, no item 1.1 Distinções entre Crioulização 

e Crioulidade, uma abordagem dos movimentos da Crioulização, do escritor antilhano 

Édouard Glissant, e o da Crioulidade, dos escritores Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant e 

do linguista Jean Bernabé. A relevância desses dois conceitos se justifica uma vez que, 

através deles, podemos melhor compreender a heterogeneidade da identidade cultural dos 

povos crioulos
1
 das Antilhas. Em 1.2 O fragmento negro-africano: uma homenagem a 

Aimé Césaire?, estabeleceremos as diferenças da abordagem da ―raça‖ negra em Césaire e do 

negro como elemento constituinte da identidade crioula. O diálogo com Aimé Césaire se 

estabelece na medida em que, como fundador do movimento da Négritude, ganhou status de 

personagem na narrativa de Chamoiseau. Finalmente, em 1.3 O Caos-Mundo, procuraremos 

compreender o fenômeno do chaos-monde (caos-mundo), conceituado por Édouard Glissant e 

suas peculiaridades. Para tal, tomaremos os estudos de Glissant sobre as complexas relações 

culturais que se estabelecem em uma totalité-monde (totalidade-mundo).   

O segundo capítulo, RELAÇÕES COMPLEXAS DO POVO CRIOULO COM O POVO 

FRANCÊS, é dedicado ao estudo da complexidade das relações entre o povo crioulo e o 

francês. Partindo do romance de Chamoiseau, estudaremos a conflituosa coexistência desses 

dois povos de culturas e línguas diferentes. No item 2.1 O conflito diglóssico e o pharmakon 

grego, destacaremos o fenômeno da diglossia, isto é, a existência de duas línguas em um 

mesmo território e suas consequências no processo de reconstrução da identidade do povo 

martinicano. Em 2.2 A escola e a assimilação cultural, estudaremos a representação da 

instituição escolar na obra de Chamoiseau, como um sistema opressivo de imposição cultural. 

A decadência dos djobeurs
2
 e dos mercados de Fort-de-France, devido à importação de 

produtos franceses e a implementação de novas técnicas agrícolas, é o tema tratado em 2.3 O 

progresso francês e o declínio dos djobeurs. 

                                                           
1
 O Novo dicionário da língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira define crioulo como: o 

indivíduo de raça branca, nascido nas colônias européias de além-mar, particularmente as das Américas, 

denominando também de crioulo o dialeto falado por essas pessoas; o negro nascido nas Américas; o dialeto 

português falado em Cabo Verde e em outras possessões portuguesas da África. [...] O dicionário enciclopédico 

Le Petit Larousse refere crioulo como pessoa de ascendência européia nascida nas antigas colônias francesas de 

plantação como as Antilhas, as Guianas, Reunião etc, e também como o dialeto que, surgido por ocasião do 

tráfico de escravos africanos entre os séculos XVI e XIX, torna-se língua materna dos descendentes desses 

escravos. Para crioulização registra-se o processo pelo qual um pidgin (língua de relação nascida do contato 

entre línguas européias, asiáticas e africanas que permite a comunicação entre comunidades, mas, ao contrário do 

crioulo, não tem o estatuto de língua materna) torna-se crioulo, enquanto crioulismo é idiomatismo próprio de 

língua crioula, e crioulofono, o falante de língua crioula. Para se crioulizar, registra-se o ―estar afetado por um 

processo de crioulização‖. Essas referências autorizam a pesquisa de um continuum processual ou de 

―continuidades‖ nas construções culturais identitárias entre as sociedades crioulas de diferentes expressões 

linguísticas nas Américas (Magdala França Vianna, Crioulização e Crioulidade, em Conceitos de Literatura e 

Cultura, 2005).  
2
 Djobeurs são trabalhadores dos mercados de Fort-de-France, Martinica, que fazem uso de uma brouette, um 

carrinho de mão, para transportar as mercadorias compradas nos mercados de Fort-de-France. 
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No terceiro capítulo, RESGATE DA MEMÓRIA NEGRO-AFRICANA EM CHRONIQUE DES 

SEPT MISÈRES, analisaremos as estratégias narrativas utilizadas por Chamoiseau para o 

resgate e a valorização da memória coletiva de seu povo através do discurso literário. Em 3.1 

A (re)invenção da memória e a (re)escrita da História, estudaremos a problemática da 

História oficial, escrita pela ótica do colonizador, contrapondo-se às várias histórias 

populares. O personagem principal do romance, Pipi, ganha destaque em 3.2 Pipi, o herdeiro 

do tesouro da jarra de Afoukal, por ser figura importante na transmissão da memória de seu 

povo, uma memória herdada do escravo Afoukal, guardião da jarra do senhor de engenho.  

Nesse item estudaremos como Chamoiseau recupera e valoriza o fragmento negro-africano 

que compõe a identidade crioula, através da reconstituição, por memória e invenção, das 

histórias dos escravos que, apesar da política assimilacionista, sobreviveram na figura do 

conteur, ou seja, o contador de histórias. Em 3.3 Lugar e memória, partindo da distinção 

entre lugar e território, do escritor Édouard Glissant, destacaremos os marchés de Fort-de-

France, campos de sobrevivência dos djobeurs e das marchandes, como repositórios de 

memória, uma vez que, dentro desses espaços, os personagens trocam experiências, contam 

suas histórias e depositam ali as suas memórias.  
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

As intermináveis discussões sobre o tema da identidade cultural nas ex-colônias nos 

revelam as constantes mudanças sofridas pelas literaturas francófonas nos últimos anos. Os 

escritores contemporâneos, particularmente os antilhanos, procuram, através de sua escrita, 

responder a questões pertinentes à construção da identidade cultural caribenha formada por 

elementos culturais díspares. Nesse sentido, esses autores buscam, por meio do discurso 

literário, reescrever sua história através do resgate da memória coletiva de seu povo e dessa 

forma redefinir sua identidade definida como crioula. Posto isso, a literatura, como espaço de 

representação cultural, assume um papel importante no movimento de autodefinição do país.          

Procurando responder ao instigante leque temático que se abre em nossa pesquisa, 

tomaremos como referencial teórico os estudos dos escritores Patrick Chamoiseau e Édouard 

Glissant para uma abordagem precisa dos conceitos da Crioulidade e Crioulização no 

contexto antilhano de língua francesa, bem como os textos de Aimé Césaire por suas reflexões 

sobre o movimento da Négritude. Outro autor relevante para a nossa pesquisa é Frantz Fanon, 

nomeadamente sua obra Peau Noire Masques Blancs (Pele Negra Máscaras Brancas), por 

suas reflexões quanto ao tema da política de assimilação cultural. As obras dos autores Homi 

Bhabha, Edward Saïd e Stuart Hall sobre identidade cultural também serão fundamentais, 

assim como outros pesquisadores, referenciados na bibliografia que terão igual relevância na 

elaboração dessa dissertação. 
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1.1 Distinções entre Crioulização e Crioulidade  

 

 

A identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia. 

Stuart Hall 

 

La Diversité, elle est d‘abord biologique, 

mais elle l‘est dès le départ. Même très tôt 

aux Antilles, il n‘ y a pas d‘Africains purs, de 

blancs purs, mais une sorte d‘impureté 

généralisée et de désordre finalement.  

 

Ernest Pépin  

 

Em um contexto de redefinição da noção de identidade, autores contemporâneos 

tentam, através de suas pesquisas, desconstruir a ideia de identidade única e completa. O 

teórico Stuart Hall explora, em seus estudos, questões sobre a identidade cultural na pós-

modernidade e avalia a chamada ―crise de identidade‖ mundial. Ele adianta, porém, que o 

termo ―identidade‖ é controverso e aberto a contestações. Segundo Hall, o tema é 

demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido ou compreendido pelas ciências 

sociais para ser definitivamente posto à prova. Por isso, se torna impossível apresentar um 

quadro conclusivo sobre as afirmações e proposições teóricas recentemente apresentadas. Para 

o escritor, ―as velhas identidades, que, por tanto tempo, estabilizaram o mundo social, estão 

em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui 

visto como um sujeito unificado‖ (2011, p. 7). Sendo assim, Hall conclui que ―a identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia‖ (2011, p. 13). 

Este tema também é abordado pelo professor Homi Bhabha, em seu livro O Local da 

Cultura, no qual ele defende a construção de uma identidade através do contato com a 

alteridade, isto é, a exploração de novos territórios e a troca de experiências com o Outro, 

fundamentais para a constituição da identidade do ser humano. Para tanto, é preciso 

ultrapassar barreiras e desconstruir a ideia de fronteira, buscando novas descobertas, novos 

lugares, novas culturas e novos Outros. Assim, Bhabha escreve que: 

 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com ―o novo‖ que não 

seja parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo 

como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o 

passado como causa social ou precedente estético; ela renova o passado, 
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refigurando-o como um ―entre-lugar‖ contingente, que inova e interrompe a 

atuação do presente. O ―passado-presente‖ torna-se parte da necessidade, e 

não da nostalgia, de viver. (2010, p. 27) 
 

Régine Robin escreve em Nous autres, les autres (2011, p. 272) que o homem se volta 

aos outros, dando voz a outras culturas, outros escritores vindos de fora. A partir desse 

momento ele começa a valorizar a pluralidade, o hibridismo, o fragmento, a mestiçagem e a 

diversidade. Dessa forma, o pensamento pós-moderno se baseia na relação com o Outro, 

lutando contra os estereótipos e valorizando a mobilidade do eu (moi) e do si (soi). Em 

Introduction à une Poétique du Divers (1995), Édouard Glissant também defende essa poética 

da Relação e diz que as diferentes formas de arte têm o papel de auxiliar na abertura do 

imaginário do ser humano de modo que este possa olhar o outro não mais como seu inimigo, 

modificando sua ideia de que a identidade deve ser ―une racine unique, fixe et intolérante‖
3
 

(1995, p. 80). Em oposição a uma identidade estática, os pesquisadores Poutignat e Streiff-

Fenart escrevem, em Teorias da etnicidade (2011), que as pesquisas de Fredrik Barth, 

iniciadas nos anos 60, estão direcionadas a uma concepção de identidade dinâmica pessoal e 

coletiva que se sustenta nas relações com o Outro, por meio da inclusão ou exclusão social, 

processos que definem os pertencentes de um determinado grupo e que fazem a distinção 

entre o ―nós‖ e ―os outros‖.  Nesse sentido, o contato com o Outro e a descoberta de novas 

culturas trazem para o indivíduo consequências que podem ser tanto positivas como 

negativas. A troca de experiências culturais é uma via de mão dupla que está em constante 

evolução. Isso porque, no processo de interação social, elementos culturais do Outro são 

incorporados à cultura do Mesmo, e vice-versa, fazendo com que, no decorrer da história, 

traços culturais desapareçam.  

Na literatura Antilhana a figura do Outro está intimamente ligada ao passado histórico 

marcado pelo período da colonização. A formação da identidade cultural crioula é 

caracterizada por um amálgama de alteridades que se cruzaram em territórios do além-mar, a 

partir da relação estabelecida entre diferentes povos colocados em contato no período da 

exploração territorial. Partindo dessas premissas, os pensadores das Antilhas procuram 

defender a tese do antilhano crioulo, dono de uma identidade híbrida e complexa, se 

engajando na criação de movimentos literários que melhor expressam as particularidades de 

seu povo. Assim sendo, os escritores Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Rafaël Confiant 

e o linguista Jean Bernabé se tornam fundamentais no reconhecimento de uma identidade 

crioula que melhor caracteriza o povo das ilhas antilhanas, como analisaremos a seguir.  

                                                           
3
 Uma raiz única, fixa e intolerante. (Tradução de nossa autoria)  
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Édouard Glissant (1995) registra em sua obra a existência de três tipos de Américas: a 

Meso-América, formada pelos povos que já habitavam este continente antes da chegada dos 

colonizadores, a Euro-América, constituída pela corte, que impôs, aos territórios dominados, 

seus costumes culturais, e finalmente a Neo-América, chamada a América da crioulização, 

formada por povos oriundos de várias regiões do mundo.  

As Antilhas francesas, Martinica e Guadalupe, chamadas, em uma perspectiva 

colonialista ocidental, de departamentos ultramarinos (Départements d‘Outre Mer - DOM), 

pertenceram à França desde 1635, época em que a metrópole colonizadora implantou nesses 

territórios um sistema de plantação de cana-de-açúcar no qual utilizaram, como mão de obra, 

os índios Caraíbas, que foram completamente dizimados por não se sujeitarem à escravidão 

imposta pelos europeus. Posteriormente, a mão-de-obra indígena, utilizada para o trabalho 

agrícola, foi substituída pela dos negros trazidos de toda a África. Os africanos eram 

arrancados de suas famílias, suas crenças, sua pátria, pela empresa colonial escravagista, e 

chegavam às Américas, afastados de seus elementos culturais e, sobretudo, de suas línguas, 

com o objetivo de serem explorados nas plantações de cana-de-açúcar. O sistema de plantação 

se caracterizava por ser uma ―organisation socialement pyramidale, confinée dans un lieu 

clos, fonctionnant apparemment en autarcie, mais réellement en dépendance, et dont le mode 

technique de production est non évolutif parce qu‘il est basé sur une structure 

esclavagiste‖
4
 (GLISSANT, 1990, p. 78). Transportados como verdadeiros animais, esses 

homens eram jogados em grande número dentro dos navios negreiros, tendo que suportar o 

mau cheiro de cadáveres dos que não resistiam e morriam, além de conviver com os feridos. 

Em sua obra, Poétique de la Relation, Glissant descreve as condições desumanas que os 

escravos eram obrigados a suportar dentro dos navios: 

 

La première ténèbre fut de l‘arrachement au pays quotidien, aux dieux 

protecteurs, à la communauté tutélaire. Mais cela n‘est rien encore. L‘exil se 

supporte, même quand il foudroie. La deuxième nuit fut de tortures, de la 

dégénérescence d‘être, provenue de tant d‘incroyables géhennes. Supposez 

deux cents personnes entassées dans un espace qui à peine en eut pu contenir 

le tiers. Supposez le vomi, les chairs à vif, les poux en sarabande, les morts 

affalés, les agonisants croupis. Supposez, si vous le pouvez, l‘ivresse rouge 

des montées sur le pont, la rampe à gravir, le soleil noir sur l‘horizon, le 

vertige, cet éblouissement du ciel plaqué sur les vagues.  Vingt, trente 

                                                           
4
 Organização socialmente piramidal, confinada em um espaço fechado, aparentemente operando em autarquia, 

mas realmente em dependência, e cuja técnica de produção não evolui porque é baseada em uma estrutura 

escravagista. (Tradução de nossa autoria) 
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millions, déportés pendant deux siècles et plus. L‘usure, plus sempiternelle 

qu‘une apocalypse. Mais cela n‘est rien encore.
5
 (1990, p. 17)  

  

Ao desembarcar em terras estrangeiras, o africano tenta se reconstruir, através dos 

traços ou vestígios que lhe restam, de forma a criar algo novo e imprevisível. A 

imprevisibilidade é, segundo Glissant, o que caracteriza o movimento da Crioulização isto é, 

da troca de repertórios culturais oriundos de diferentes partes do mundo nasce o ser crioulo. 

Sendo assim, o fator imprevisível seria, portanto, o que marca a distinção entre crioulização e 

mestiçagem. Glissant explica que em um processo de mestiçagem podemos detectar os seus 

efeitos, ao passo que na crioulização isso é impossível. Na opinião do escritor antilhano 

Ernest Pépin (1997, p. 32), a mestiçagem pode ser considerada uma estratégia, na medida em 

que ela é realizada conscientemente, isto é, nos casos em que pessoas de cor escura procuram 

aquelas de cor mais clara em uma tentativa desesperada de branquear a pele. A crioulização 

também acontece em relação à língua, todavia, esse termo está sujeito a uma redução de 

sentido, a partir do momento em que é utilizado para designar a complexidade das línguas, 

nascidas desse contato de elementos linguísticos distintos. É nesse sentido que o mentor do 

movimento da Crioulização, Édouard Glissant, se justifica: ―Quand je dis ‗créolisation‘, ce 

n‘est pas du tout par référence au phénomène qui a structuré les langues créoles, ce qui n‘est 

pas la même chose‖
6
 (1995, p. 28). 

A partir da década de 30 surge o movimento da Negritude de Aimé Césaire, destaque 

do próximo capítulo desta dissertação, que posteriormente será o precursor de outras 

manifestações literárias como a Antilhanidade de Édouard Glissant. Baseando-se nos 

conceitos de opacidade, identidade-rizoma e caos-mundo, o escritor procura se distanciar 

tanto dos ideais da Negritude como do racismo colonial, na tentativa de construir uma 

identidade antilhana que pudesse valorizar todas as suas raízes: africanas, europeias, 

ameríndias e outras.  

A Antilhanidade evolui para o movimento da Crioulidade que aparece mais 

recentemente tendo como fundadores os escritores Patrick Chamoiseau e Raphaël Confiant e 

                                                           
5 A primeira escuridão foi a do arrancamento do país natal, dos deuses protetores, da comunidade titular. Mas 

isso ainda não é nada. O exílio se aguenta, mesmo quando ele mata. A segunda noite foi de torturas, da 

degeneração de ser, proveniente de muitos infernos incríveis. Imaginem duzentas pessoas empilhadas em um 

espaço em que mal cabia um terço delas. Imaginem o vômito, as carnes vivas, piolhos em sarabanda, os mortos 

jogados, os moribundos podres. Imaginem, se vocês conseguirem, a embriaguez vermelha das subidas na ponte, 

a rampa para subir, o sol preto no horizonte, a vertigem, este brilho intenso do céu banhado pelas ondas. Vinte, 

trinta milhões, deportados durante dois ou mais séculos. O desgaste, mais perpétuo que um apocalipse. Porém, 

isso ainda não é nada. (Tradução de nossa autoria) 
6
 Quando uso o termo ―crioulização‖, não se trata de maneira alguma de uma referência à língua crioula, mas sim 

ao fenômeno que estruturou as línguas crioulas, o que não é a mesma coisa. (Tradução de nossa autoria) 
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o linguista Jean Bernabé. Em seu texto Éloge de la Créolité, os três estudiosos citados 

explicam o conceito de Antilhanidade: 

 
L‘Antillanité désigne, à nos yeux, le seul processus d‘américanisation 

d‘Européens, d‘Africains et d‘Asiatiques à travers l‘Archipel antillais. De ce 

fait, elle est, pour ainsi dire, une province de l‘Américanité à l‘instar de la 

Canadianité ou de l‘Argentinité. Elle omet, en effet, qu‘il y ait eu dans 

certaines îles, en plus de la simple américanisation, un phénomène de 

créolisation (et donc de créolité).
7
 (1989, p. 32) 

    

Glissant contrapõe, entretanto, a Crioulização ao fenômeno da Crioulidade:  

 

Quando propus o conceito de crioulização, Chamoiseau e Confiant o 

tomaram para desenvolver o conceito de crioulidade, mas sou totalmente 

contrário a essa noção de Crioulidade. A Crioulização é um processo 

permanente que convém à movência permanente do caos-plenetário (chaos-

monde). A Crioulidade consiste em interromper o movimento em um lugar e 

momento determinados e definir o que se passa ali. Penso que essa tentativa 

leva ao risco de nos fazer voltar às antigas essências identitárias. (apud 

VIANNA 2005, p. 113) 

 

Na Martinica duas importantes obras literárias marcaram o início desses dois 

movimentos: Le discours antillais, de autoria do escritor e pensador antilhano Édouard 

Glissant, publicado em 1981, e Éloge de la Créolité, realização coletiva de Patrick 

Chamoiseau, Jean Bernabé et Raphaël Confiant, publicada em Fort-de-France, Martinica, em 

1989. O Éloge de la Créolité é um manifesto no qual os autores proclamam a identidade 

crioula: ―ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques, nous nous proclamons Créoles‖
8
 (1989, p. 

13). Em entrevista concedida à pesquisadora Luigia Pattano, Chamoiseau explica a origem 

desse manifesto que inicialmente se tratava de uma homenagem a Édouard Glissant, uma das 

maiores referências da literatura antilhana. Todavia, o texto tomou grandes proporções e 

gerou críticas em todos os domínios. Respondendo à pergunta de Pattano quanto às polêmicas 

geradas por esse manifesto, o autor explica o seguinte: 

 

Les gens étaient pour ou contre. Ils étaient surtout violemment contre. Non, 

non, ça a été chaud. Et nous, on répondait dare-dare. C‘était une période 

assez polémique. Mais c‘est vrai que l‘opposition a été forte. D‘autant plus 

                                                           
7
 A Antilhanidade designa, a nosso ver, o único processo de americanização de Europeus, de Africanos e de 

Asiáticos através do arquipélago antilhano. De fato, ela é por assim dizer uma província da Americanidade a 

exemplo da Canadianidade ou da Argentinidade. Ela omite, com efeito, que houve, em certas ilhas, mais que a 

simples americanização, um fenômeno de crioulização (e, portanto, de crioulidade) (apud Magdala França 

Vianna, Elogio da Crioulidade, Tradução de Éloge de la Créolité). 
8
 Nem Europeus, nem Africanos, nem Asiáticos, nós nos proclamamos Crioulos (apud Magdala França Vianna, 

Elogio da Crioulidade, Tradução de Éloge de la Créolité). 
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que Glissant aussi a tout de suite pris ses distances en disant: ―Pas la créolité, 

mais la créolisation, pas l‘essence, mais le processus‖. Ce qui était, à mon 

avis, un peu un artifice de sa part. Il y a eu un débat très vif. On a réveillé la 

vie intellectuelle martiniquaise, ça c‘est sûr, et guadeloupéenne, parce qu‘on 

était attaqués de partout. C‘était terrible. Mais en même temps on publiait 

nos romans, on avait des prix littéraires. Et cela énervait beaucoup de 

monde, mais ça nous faisait aussi beaucoup de partisans. Donc c‘était bien.
9
 

(apud PATTANO, 2001, p. 377) 

 

Ao escreverem o Éloge de la Créolité os autores afirmam a não existência de uma 

literatura antilhana. Segundo Chamoiseau, Confiant e Bernabé, o que se tinha era uma pré-

literatura. A produção literária da Martinica era caracterizada pela mimetização de textos da 

metrópole que se apoiava nos valores franceses. Em consequência da política de imposição 

cultural, os martinicanos, obrigados a adotar a visão francesa, renegam a sua realidade e são 

marcados pelo que os autores chamam de exterioridade, que consequentemente gera um 

sentimento de inferioridade no antilhano. Posto isso, os fundadores da Crioulidade sugerem 

ao antilhano crioulo primeiramente uma ―aceitação de si‖ que conduzirá a uma visão interior, 

ao questionamento da ―exterioridade‖, à libertação dos valores ocidentais, à aquisição de um 

olhar novo e ao trânsito da periferia para o centro: 

 

Réapprendre à visualiser nos profondeurs. Réapprendre à regarder 

positivement ce qui palpite autour de nous. La vision intérieure défait 

d‘abord la vieille imagerie française qui nous tapisse, et nous restitue à nous-

mêmes en une mosaïque renouvelée par l‘autonomie de ses éléments, leur 

imprévisibilité, leurs résonances devenues mystérieuses. C‘est un 

bouleversement intérieur et sacré à la manière de Joyce. C‘est dire : une 

liberté. Mais, tentant vainement de l‘exercer, nous nous aperçûmes  qu‘il ne 

pouvait pas y avoir de vision intérieure sans une préalable acception de soi. 

On pourrait même dire que la vision intérieure en est la résultante. 
10

 (1989, 

p. 24) 

                                                           
9
 As pessoas eram a favor ou contra. Elas eram, sobretudo, violentamente contra. Não, não, isso foi quente. E 

nós, nós respondíamos muito rapidamente. Era um período bastante polêmico. Mas é verdade que a oposição foi 

forte. Especialmente porque Glissant, imediatamente se distanciou dizendo: ―Não a crioulidade, mas a 

crioulização, não a essência, mas o processo‖. O que era, em minha opinião, um pouco um artifício de sua parte. 

Houve um debate animado. Nós despertamos a vida intelectual martinicana, isso é certo, e da guadalupense, 

porque éramos atacados por toda parte. Era terrível. Mas, ao mesmo tempo, publicávamos os nossos romances, 

ganhávamos prêmios literários. E isso irritava a muitas pessoas, mas também nos trazia muitos partidários. 

Então, isso era bom. (Tradução de nossa autoria) 
10

 Reaprender a visualizar nossas profundezas. Reaprender a olhar positivamente o que palpita à nossa volta. A 

visão interior desfaz primeiro o velho imaginário francês que nos recobre, e nos restitui a nós mesmos em um 

mosaico renovado pela autonomia de seus elementos, sua imprevisibilidade, suas ressonâncias tornadas 

misteriosas. É uma subversão interior e sagrada à maneira de Joyce. Vale dizer: uma liberdade. Mas, tentando 

em vão exercê-la, percebemos que não podia haver visão interior sem uma prévia aceitação de si. Poder-se-ia 

mesmo dizer que a visão interior é resultante dela (apud Magdala França Vianna, Elogio da Crioulidade, 

Tradução de Éloge de la Créolité). 
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Assim, era necessário reivindicar um espaço crioulo que pudesse valorizar e ―tornar 

visíveis os heróis insignificantes, os heróis anônimos, os esquecidos da crônica colonial, 

aqueles que ofereceram uma resistência elaborada em desvios e em paciências, e que não 

correspondem em nada ao imaginário do herói ocidental francês‖
11

 (1989, p. 41). A partir 

desse momento, os teóricos da Crioulidade fundam uma nova concepção de existência, uma 

nova definição de povo e nação muito mais complexa e que não se estendia especificamente à 

África ou aos ameríndios. Surge assim o conceito de Crioulidade que, capaz de explicar a 

realidade antilhana, visa a resgatar os valores culturais de seu povo. Segundo Chamoiseau, 

Confiant e Bernabé, ―la créolité est une annihilation de la fausse universalité, du 

monolinguisme et de la pureté. […] La créolité est notre soupe primitive et notre 

prolongement, notre chaos originel et notre mangrove de virtualités‖
12

 (1989, p. 28).  

Portanto, o ser crioulo elimina a ideia de um ser puro e assume a sua identidade híbrida e 

complexa, como dizem os pesquisadores Daniel Barreteau, Jean Bernabé e Raphaël Confiant 

em Le créole à travers les âges: de l‘oral à l‘internet, en passant par l‘écrit (2001): 

 

Nós queríamos ir mais longe nessa utopia de uma Martinica biológica, 

formulando o sonho de uma comunidade de crioulos, crioulofonos, 

crioulisantes, crioulistas e crioulofilas, preocupada em defender a 

biodiversidade cultural do espaço crioulofono tanto quanto seu entorno 

natural. […] Nesse contexto histórico novo, cabe a nós agir, agora, para dar 

vida ao espaço crioulofono, todos nós, crioulos crioulofonos, crioulisantes, 

crioulistas e crioulofilas. (apud VIANNA, 2005, p. 114)   

 

Entretando, se por um lado o movimento da Crioulidade se concentra, sobretudo, no 

território antilhano, a Crioulização é algo muito mais abrangente e que não se restringe 

somente às ilhas da Martinica e Guadalupe e nem a nenhuma outra região cultural do mundo. 

Segundo Glissant, o termo Crioulização se aplica à situação atual do mundo. O autor defende 

a ideia de que o mundo se criouliza e se complexifica, isto é, as diferentes culturas são 

colocadas em relação umas com as outras. Trata-se, pois, de um movimento em espiral que se 

propaga em várias direções em que elementos heterogêneos são colocados em contato e 

produzindo um resultado imprevisível. No entanto, para que esse fenômeno se realize é 

necessário que os elementos culturais colocados em interação sejam, obrigatoriamente, 

equivalentes em valor, ou seja, não se admite uma hierarquia cultural. Isto significa que, 

                                                           
11

 Apud Magdala França Vianna, Elogio da Crioulidade, Tradução de Éloge de la Créolité. 
12

 A Crioulidade é uma aniquilação da falsa universalidade, do monolinguismo e da pureza. […] A Crioulidade é 

nossa sopa primitiva e nosso prolongamento, nosso caos original e nosso manguezal de virtualidades (apud 

Magdala França Vianna, Elogio da Crioulidade, Tradução de Éloge de la Créolité).  
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quando há uma desvalorização ou inferiorização de certos elementos culturais, a Crioulização 

não se concretiza.  

O que permite a Glissant exprimir a poética da relação é o que ele chama de ―la pensée 

de l‘Autre‖, que se associa metaforicamente à mangrove (ao manguezal). A mangrove é um 

entroncamento inextricável de raízes aquáticas e aéreas que aparece em ambientes 

específicos, terrestres e marinhos, e se relaciona com a noção de rizoma, raiz  adventícia 

múltipla, cuja face superior emite vários rebentos ou ramificações por ano e que, em sua 

polimorfia, se opõe à raiz única. O conceito de rizoma aparece pela primeira vez na obra Mille 

Plateaux dos autores Gilles Deleuze e Félix Guattari como referência de ―sistema aberto‖ que 

não conduz ao Uno, definindo-se contra o fechamento, os construtos monolíticos, o 

pensamento linear e as regras pré-estabelecidas. Modelo de resistência ético-estético-político 

fundado em conceitos relacionados a circunstâncias e não a essências, o pensamento 

rizomático é uma expansão de dimensões em uma multiplicidade que muda necessariamente 

de natureza à medida que aumenta suas conexões. Dizendo em outras palavras, ele está em 

constante movência, abrindo-se e explodindo em todas as direções. Glissant explica que ―la 

racine unique est celle qui tue autour d‘elle alors que le rhizome est la racine qui s‘étend à la 

rencontre d‘autres racines‖
13

 (GLISSANT, 1995, p. 59). Nesse sentido, Glissant associa a raiz 

única às comunidades atávicas e o rizoma às culturas compósitas. A cultura atávica 

(referenciada por antigas comunidades da Ásia, da África Negra, da Europa e as culturas 

ameríndias) se baseia em uma gênese e em uma filiação, isto é, na busca de uma legitimidade 

em um determinado território. Por outro lado, as culturas compósitas são aquelas que nascem 

de uma crioulização, ou seja, de uma mistura de elementos culturais distintos. A partir dessas 

permissas, a noção de rizoma ilustra fortemente as complexas identidades crioulas formadas 

desse contato entre elementos culturais provenientes de diferentes partes do mundo. Desse 

modo, o homem crioulo não é produto de um tronco de raiz única que caracteriza a identidade 

ocidental que demonstra uma filiação. O homem crioulo é fruto de uma raiz compósita, 

múltipla e rizomática que se espalha e ultrapassa fronteiras. O princípio da raiz rizomática, 

nas palavras de Glissant, faz com que o indivíduo crioulo comece a aceitar a ideia de que o ser 

humano está em constante evolução. Sendo assim, não é um être, um ser estático e absoluto, 

mas se define como um étant, um ser em construção que se relaciona com o outro, com o 

mundo. Em sua poética da Relação, Édouard Glissant explica a relação do homem com o 

Outro. O autor sustenta sua teoria tomando como exemplo o pensamento pré-socrático, que se 

                                                           
13

 A raiz única é aquela que mata à sua volta, enquanto o rizoma é a raiz que vai ao encontro de outras raízes. 

(Tradução de nossa autoria) 
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opõe ao pensamento ocidental. Segundo Glissant, os pré-socráticos mantinham a ideia de que 

o ser se constitui através das relações, isto é, o ser não é um absoluto, ele é relação com o 

outro, relação com o mundo, relação com o cosmos (1995, p. 30).  

Para o mentor do movimento da Crioulização, os mares e oceanos têm papel 

fundamental no surgimento desse fenômeno. Os arquipélagos, como, por exemplo, o Caribe e 

Cabo Verde, constituem rotas de passagem que favorecem a troca de elementos 

ethoetnoculturais. Dessas relações, das quais podem advir ganhos e perdas, resulta algo novo, 

complexo e heterogêneo. Em Introduction à une Poétique du Divers, Glissant diferencia o 

mar do Caribe do Mediterrâneo. De acordo com os estudos de Glissant, enquanto o Caribe é 

aberto e difrata, o Mediterrâneo é um mar que concentra e, por isso, conduz o homem em 

direção a um pensamento do Uno e da unidade (1995, p. 14). Na opinião do teórico: 

 

[…] la mer Caraïbe est une mer qui diffracte et qui porte à l‘émoi de la 

diversité. Non seulement est-ce une mer de transit et de passages, c‘est aussi 

une mer de rencontres et d‘implications. Ce qui se passe dans la Caraïbe 

pendant trois siècles, c‘est littéralement ceci : un rencontre d‘éléments 

culturels venus d‘horizons absolument divers et qui réelement s‘imbriquent 

et se confondent l‘un dans l‘autre pour donner quelque chose d‘absolument 

imprévisible, d‘absolument nouveau et qui est la réalité créole. 
14

 (1995, p. 

14-5)  

 

Sabemos que a luta desses autores pela construção da identidade crioula, baseada no 

pluriculturalismo, consiste na oposição às ideologias políticas que defendem uma cultura 

européia, branca e ―pura‖, única e homogênea, que, através do apagamento de traços culturais 

de etnias empurradas para as margens dos sistemas hegemônicos, tentam impor seu sistema 

monolítico. Apesar disso, segundo Magdala Vianna, ―nada parece capaz de impedir o fluxo da 

crioulização, que tem inscrito significativas construções em matrizes culturais populares […]‖ 

(2005, p. 107).  

Questionado a respeito da experiência da Martinica em relação à Crioulização, 

Glissant diz que a ilha caribenha viveu o movimento através de duas maneiras negativas: a 

escravidão e a assimilação à cultura da Metrópole. Na tentativa de escapar à assimilação, os 

intelectuais antilhanos se voltaram para o exterior. Uma vez que a política de assimilação era 

                                                           
14

 […] o mar do Caribe é um mar que difrata e que leva à efervescência da diversidade. Ele não é somente um 

mar de trânsito e de passagens, é também um mar de encontros e de implicações. O que acontece no Caribe 

durante três séculos é, literalmente, o seguinte: um encontro de elementos culturais vindos de horizontes 

absolutamente diversos e que realmente se imbricam e se confundem um no outro para dar nascimento a algo 

absolutamente imprevisível, absolutamente novo e que é a realidade crioula. (Tradução de nossa autoria) 
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imposta de forma dolorosa, esses autores se solidarizam com os problemas alheios e passam a 

valorizar, em suas obras, outros países. Assim, Fanon escreve sobre a Argélia, Aimé Césaire 

valoriza a África Negra, etc. Trataremos com mais profundidade o tema da assimilação à 

cultura da Metrópole e suas consequências no processo da construção da identidade do povo 

martinicano em outro capítulo desta dissertação.  

Ainda de acordo com os estudos de Glissant (1995), o fenômeno da crioulização é 

uma manifestação do barroco, posto que o movimento barroco se opõe ao clássico. O 

classicismo, seguindo a linha de pesquisa do mentor da Crioulização, é a imposição de 

valores particulares de uma determinada cultura como universais. Dessa forma, o pensamento 

clássico se contrapõe ao pensamento barroco, pois este último considera que qualquer valor é 

particular, não havendo possibilidade de se legitimar ou se apresentar como um valor 

universal (1995, p. 50). O barroco mudou a trajetória das ideias impostas pelo sistema 

europeu. Esse movimento introduziu, na Europa, um novo estilo artístico, uma nova forma de 

ver o mundo e de entender o ser humano. Podemos concluir que essa característica 

revolucionária do movimento barroco é o que o aproxima da Crioulização de Édouard 

Glissant.  

Vimos, portanto, que os fundadores dos movimentos da Crioulização e da Crioulidade 

são os maiores responsáveis para a construção de uma identidade antilhana baseada no 

princípio da diversidade cultural, na qual se valorizam diferentes aportes étnicos e linguísticos 

que constituem o puzzle da identidade crioula das Antilhas. Destacamos que, por trás desses 

movimentos, existe algo ainda mais grandioso que proporcionou o surgimento de uma nova 

mentalidade nas Antilhas. Bernabé, Chamoiseau, Confiant, Glissant e outros escritores serão, 

como se lê no Éloge de la Créolité (1989)
15

, para sempre filhos de Aimé Césaire, o primeiro 

antilhano a exaltar o homem e a cultura negra, a partir de sua obra Cahier du retour au pays 

natal. Posto isso, compreendemos que a figura de Aimé Césaire e os seus trabalhos a favor do 

negro merece destaque em nossa pesquisa como veremos no capítulo que se segue.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 ―Nós somos, para sempre, filhos de Aimé Césaire.‖ (apud Magdala França Vianna em Elogio da Crioulidade, 

tradução de Éloge de la Créolité.) 
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1.2  O fragmento negro-africano: uma homenagem a Aimé Césaire? 

 

La Négritude césairienne est un baptême, 

l‘acte primal de notre dignité restituée. 

Nous sommes à jamais fils d‘Aimé 

Césaire. 

 

Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, 

Raphaël Confiant  

 

Uma vez que o estudo de fragmentos de ethoï negro-africanos como um dos 

componentes da identidade crioula constitui o escopo desta dissertação, a compreensão do 

movimento da Negritude se faz necessária, visto que o elemento negro-africano é o cerne 

desse conceito. A pesquisa sobre a Negritude também se legitima por ser essencial no 

entendimento da evolução da problemática do repertório negro-africano na constituição dos 

movimentos que tentaram e que vêm tentando compreender a formação das identidades nas 

Antilhas. Nesse sentido, dedicaremos especial atenção, neste capítulo, ao percurso do 

movimento da Negritude, desde seu início até o período de sua decadência. Observaremos que 

esse movimento sofre, ao longo dos anos, transformações, adquirindo novas significações nos 

campos sociais, políticos e literários. Destacaremos também a figura de Aimé Césaire, que, 

por sua relevância no trajeto histórico e social da Martinica, ganha notoriedade nos romances 

antilhanos, sobretudo na obra de Patrick Chamoiseau que mais nos interessa nessa pesquisa.    

Os mentores do movimento da Crioulidade se proclamam para sempre filhos de Aimé 

Césaire, posto que o antilhano, pai do movimento da Negritude, é figura crucial no 

surgimento de uma corrente literária que busca valorizar a etnia negra. É importante ressaltar 

que, neste capítulo, utilizaremos o termo etnia ao invés de raça, dado que a palavra raça 

ganhou um significado pejorativo. Entendemos que esses termos não são sinônimos, mas o 

significado de raça está associado ao de etnia. A raça se define em um âmbito biológico, ou 

seja, características físicas, questões de cor de pele, tipo de cabelo, traços faciais, 

ancestralidade e genética, estabelecendo diferenças entre grupos sociais. Por outro lado, o 

conceito de etnia está ligado ao âmbito cultural, aos modos de vida,  aos costumes, às 

questões linguísticas, que contribuem para determinar as condições de pertencimento a uma 

dada etnia.  

O termo negritude vem, nos últimos anos, ganhando novos significados. Trata-se de 

uma palavra polissêmica que ―reúne diversas definições nas áreas cultural, biológica, 

psicológica, política e em outras‖ (MUNANGA, 1986, p. 5). Pesquisando sobre suas origens, 
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sabe-se que o vocábulo pertence à língua francesa e aparece, pela primeira vez, no poema 

Cahier d’un retour au pays natal (Diário de um retorno ao país natal) escrito por Aimé 

Césaire e publicado pela revista Volontés em 1939: 

 

Ma négritude n‘est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour 

ma négritude n‘est pas une taie d‘eau morte sur l‘œil mort de la terre 

ma négritude n‘est ni tour ni une cathédrale 

elle plonge dans la chair rouge du sol 

elle plonge dans la chair ardente du ciel 

elle troue l‘accablement opaque de sa droite patience
16

  

(apud ALMEIDA, 2012, p. 64) 

 

Por ocasião das guerras no continente europeu a obra de Césaire passa completamente 

despercebida e só ganhará visibilidade após ser descoberta pelo surrealista André Breton, em 

uma viagem à Martinica. Esse livro de poemas foi de suma importância no processo de 

afirmação do negro, pois propunha o resgate das raízes e a valorização da tradição africana. A 

pesquisadora Diva Damato (1995) diz que podemos ler a palavra negritude com significados 

diferentes, mas convergentes, em três momentos do poema destacado abaixo:  

 

- os homens negros - 

―Haïti où la négritude se mit debout pour la première fois‖ 

- a vivência do negro - 

―Ma négritude n‘est pas une pierre sa surdité ruée contre la clameur du jour 

ma négritude n‘est pas une taie d‘eau morte sur l‘œil mort de la terre 

ma négritude n‘est ni une tour ni une cathédrale‖ 

- uma maneira de ser negro - 

Je dis hurrah! La visible négritude progressivement se cadavérise (1995, p. 

116)  

 

Ainda sobre a pluralidade de significação do vocábulo negritude, Lilyan Kesteloot, 

pesquisadora e autora da primeira tese sobre a negritude, escreve que o termo pode significar: 

o fato de se pertencer à raça negra; à própria raça enquanto coletividade; à consciência e à 

reivindicação do homem negro civilizado; à característica de um estilo artístico ou literário; 

ao ―ser-no-mundo-do-negro‖ (Sartre); ao ―conjunto de valores da civilização africana 

(Senghor)‖ (apud BERND, 1984, p. 13). Apesar dos vários significados atribuídos a esse 

termo, nos interessa abordar a negritude em seu aspecto cultural. O neologismo negritude 

aparece nos dicionários de língua portuguesa, nomeadamente no Aurélio Buarque de 

                                                           
16

 Minha negritude não é uma pedra, sua surdez lançada contra o clamor do dia / minha negritude não é uma 

mancha de água morta sobre o olho morto da terra / minha negritude não é torre nem catedral / ela mergulha na 

carne rubra do solo / ela mergulha na ardente carne do céu / ela perfura o abatimento opaco com sua reta 

paciência (Tradução de Lilian Pestre de Almeida, 2012, p. 65) 
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Hollanda, em 1975, não havendo registro desse termo em dicionários anteriores. 

Recentemente podemos ler a definição de negritude no novo Aurélio: ―Estado ou condição 

das pessoas de raça negra; Ideologia característica da fase de conscientização, pelos povos 

negros africanos, da opressão colonialista, a qual busca reencontrar a subjetividade negra, 

observada objetivamente na fase pré-colonial e perdida pela dominação da cultura ocidental‖ 

(BERND, 1984, p. 14). Questionado por René Depestre quanto à criação do termo negritude, 

Césaire responde que o uso do vocábulo foi, na verdade, uma provocação aos antilhanos, uma 

vez que eles tinham vergonha de serem chamados de nègre:  

[…] Comme les Antillais avaient honte d‘être nègres, ils cherchaient toutes 

sortes de périphrases pour désigner un nègre. On disait un Noir, un homme à 

peau basanée et d‘autres conneries comme ça… et alors nous avons pris le 

mot nègre comme un mot défi. C‘était un nom de défi. C‘était un peu une 

réaction de jeune homme en colère. Puisqu‘on avait honte du mot nègre, eh 

bien, nous avons repris le mot nègre. Je dois dire que lorsque nous avons 

fondé L’Étudiant noir, je voulais en réalité l‘appeler L’Étudiant nègre, mais 

il y eut une grande résistance dans le milieu antillais… . Certains pensaient 

que le mot nègre était trop offensant, trop agressif: alors j‘ai pris la liberté de 

parler de négritude. Il y avait en nous une volonté de défi, une affirmation 

violente dans le mot nègre et dans le mot négritude
17

. (CÉSAIRE apud 

DEPESTRE, 1980, p. 142) 

 

A publicação de revistas era o meio que os jovens estudantes, enviados à Europa para 

estudarem e assimilarem os valores culturais das metrópoles, utilizavam para denunciar a 

situação de opressão vivida pelos negros. Sendo assim, ainda antes do surgimento de 

L’Étudiant noir, publicam a primeira e única versão da revista Légitime défense. Podemos 

dizer que a Negritude foi o movimento que abriu as portas para a revista, uma vez que, criado 

por Césaire e outros, apontou caminhos e conquistou espaços para que a voz negra fosse 

ouvida em todos os cantos do mundo. Os textos escritos pelos jovens condenavam quaisquer 

tipos de ―dominação intelectual que levava à assimilação do colonizado, fazendo-o acreditar-

se inferior‖ (BERND, 1984, p. 17). 

O escritor antilhano Aimé Césaire iniciou seus estudos como bolsista em Paris no ano 

de 1931. Foi nessa época que conheceu Léopold Sédar Senghor (Senegal) e Léon Gontran 

Damas (Guiana), escritores e ativistas políticos que mais tarde viriam a criar, junto com ele, 

                                                           
17

 […] Como os antilhanos tinham vergonha de ser negros, procuravam toda espécie de perífrase para designar 

um negro. Dizia-se um Preto, um homem de pele morena e outras besteiras parecidas... E então nós tomamos a 

palavra negro como uma palavra-desafio. Era uma palavra de desafio. Era como uma reação de jovem com 

raiva. Já que se tinha vergonha da palavra negro, pois bem, nós retomamos a palavra nègre. Devo dizer que, 

quando fundamos L’Étudiant noir, eu queria, na realidade, chamá-lo L’Étudiant nègre, mas houve uma forte 

resistência no meio antilhano… . Alguns pensavam que a palavra negro era muito ofensiva, muito agressiva: 

então eu tomei a liberdade de falar em negritude. Havia em nós uma vontade de desafio, uma afirmação violenta 

na palavra negro e na palavra negritude. (Tradução de nossa autoria) 
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um jornal dos estudantes, L’Étudiant noir. É a partir desses encontros entre os estudantes 

negros que nasce o desejo de ―retorno ao país natal‖ e o resgate de suas origens africanas. 

Damas proclama : ―On cessait d‘être un étudiant essentiellement martiniquais, guadeloupéen, 

guyanais, africain, malgache, pour n‘être plus qu‘un seul et même Étudiant noir‖
18

 (apud 

CHAMOISEAU; CONFIANT, 1999, p. 160).  

É interessante ressaltar que a (re)descoberta do continente africano acontece de uma 

forma diferente, pois o antilhano conhece a África através do olhar do europeu, primeiramente 

a partir da leitura dos etnógrafos Maurice Delafosse (França) e Léo Frobenius (Alemanha) e 

depois através da ―descoberta‖ da arte negra na França. Sendo assim, a partir desse cenário, 

surge a Negritude fundada por Césaire, Senghor e Damas. Este movimento aparece após uma 

tomada de consciência por parte dos intelectuais que buscavam uma resistência à assimilação 

cultural, em um mundo dividido em civilização (Europa) e barbárie (África). Para Césaire a 

Negritude significa ―la conscience d‘être noir, simple reconnaissance d‘un fait qui implique 

acceptation, prise en charge de son destin de noir, de son histoire, de sa culture; elle est 

l‘affirmation d‘une identité, d‘une solidarité, d‘une fidélité, à un ensemble de valeurs 

noires‖
19

 (LEINER, apud VIANNA,  2007, p. 85). Em seu livro, Construção de identidades 

pós-coloniais na literatura antilhana, Eurídice Figueiredo faz um breve resumo do percurso 

do poeta antilhano:  

 
Primeiro momento: oprimido porque descendente de escravos, internaliza a 

inferioridade imposta, reforçada pela educação francesa, vendo-se como 

subalterno. Segundo momento: em Paris, capital da metrópole, descobre a 

África, pelo viés do olhar branco; descobre, ao mesmo tempo, o despertar da 

consciência negra, através de amigos negros, da África e da diáspora. 

Terceiro momento: usurpado de suas tradições ancestrais, torna-se o 

usurpador das vanguardas europeias, ao usar as armas do surrealismo para 

exaltar a sua negritude, associada a uma exacerbada crítica ao Ocidente. 

(1998, p. 24) 

 

Em entrevista publicada na revista Magazine Littéraire (1969)
20

, concedida a François 

Beloux, Césaire explica sua relação com os estudantes africanos, particularmente com 

Senghor, e diz que, graças a essa amizade, aprendeu muito sobre a África e isso o ajudou a 

                                                           
18

 Nós não somos mais um estudante essencialmente martinicano, guadalupense, guianense, africano, malgaxe, 

somos cada um de nós e todos nós o mesmo estudante negro.  (Tradução de nossa autoria) 
19

 [...] a consciência de ser negro, simples reconhecimento de um fato que implica aceitação de seu destino de 

negro, de sua história, de sua cultura; ela é afirmação de uma identidade, de uma solidariedade, de uma 

fidelidade a um conjunto de valores negros. (Tradução de nossa autoria) 
20

 Entrevista publicada na Magazine Littéraire, nº 34. Mensuel. La littérature et la drogue. Novembro de 1969. 

Para essa pesquisa utilizamos a versão eletrônica disponível na página 

http://www.potomitan.info/cesaire/politique.php. 

http://www.potomitan.info/cesaire/politique.php


28 
 

melhor compreender os problemas que a Martinica enfrentava, sobretudo o sentimento de 

inferioridade que experimentava o antilhano, consequência da dura colonização francesa: 

―[...] nous ne nous sommes pratiquement pas quittés, et il a eu une grosse influence sur moi. Il 

m‘a aidé à analyser et à gommer ce côté négatif qui était ma haine d‘une société martiniquaise 

qui me semblait typiquement coloniale et profondément aliénée‖
21

 (CÉSAIRE, apud 

BELOUX, 1969). Césaire explica que a descoberta do continente africano permitiu-lhe 

retornar às suas raízes e destaca a importância que esse feito teve ao longo de sua trajetória e 

as dificuldades que sua geração enfrentava para conhecer a África, uma vez que pouco se 

produzia sobre o continente: 

 

Creio que a África representou para mim, evidentemente, a volta às fontes, a 

terra de meus pais, portanto, uma imensa nostalgia e, por conseguinte, um 

lugar de realização. (…) Creio que eu não teria sido o que sou se não tivesse 

conhecido a África à minha maneira, se não tivesse encontrado os africanos. 

É, pois, uma coisa extremamente importante, um grande enriquecimento de 

minha personalidade e isto me deu uma dimensão essencial de mim mesmo 

que descobria através dos africanos. Este conhecimento da África me 

permitia ao mesmo tempo conhecer melhor o meu país. (…) É claro que meu 

conhecimento da África era livresco, eu era tributário do que escreviam os 

brancos; toda nossa geração, aliás; não estávamos totalmente satisfeitos 

porque, nesta área, a literatura não era abundante e, mesmo quando existia, 

ela era certamente parcial. Mas, enfim, do ponto de vista psicológico, 

afetivo, era para nós uma coisa extremamente importante, e também do 

ponto de vista cultural, pois pensei que, pela África, nós podíamos captar ao 

vivo, o gênio negro em exercício. (KESTELOOT, KOTCHY, apud 

FIGUEIREDO, 1998, p. 57)  

 

Decidido a encontrar e, sobretudo, a valorizar seus antepassados de origem africana, 

Césaire faz de sua poesia o veículo condutor para a divulgação dos valores culturais africanos 

e o meio para reencontrar a verdade do ser que, segundo o poeta, é a verdade africana. Nesse 

sentido, o maior objetivo do poeta seria afirmar suas origens negras e libertar o martinicano 

dessa corrente interior que o faz um assimilado à cultura da Metrópole. Assim, buscando tal 

feito, o futuro prefeito de Fort-de-France, funda, em parceria com outros autores e sua mulher 

Suzanne Césaire, a revista Tropique que aparece em 1941:  

 

La revue Tropique présentait un aspect poétique, mais, en même temps, elle 

décrivait la société martiniquaise, elle rappelait les origines de l‘île… il y 

avait des articles d‘ethnographie… enfin, j‘essayais de mettre à la portée du 

public martiniquais tout ce que j‘avais appris sur l‘Afrique. Nous avons 
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 [...] nós praticamente não nos deixamos, e ele teve uma enorme influência sobre mim. Ele me ajudou  a 

analisar e a apagar esse lado negativo que era o meu ódio por uma sociedade martinicana que me parecia 

tipicamente colonial e profundamente alienada. (Tradução de nossa autoria) 
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publié, par exemple, des articles sur la traite des noirs - chose extrêmement 

malsonnante: personne n‘en parlait… et voulait moins encore s'en souvenir. 

L‘esclavage, c‘était une tare, une chose honteuse… on tenait là des ancêtres 

peu glorieux. Or, ma revue parlait précisément de la traite, rendait hommage 

à l‘Afrique. Je divulguais de mon mieux, je vulgarisais. Comme dans ces 

pays classe et race se confondent: les prolétaires, c‘est les nègres et 

l‘oppresseur, c‘est les blancs: inévitablement, on décrivait un malaise social. 

C‘était révolutionnaire. Le fait simplement d‘affirmer qu‘on est nègre, 

comme je l‘affirmais, était un postulat révolutionnaire
22

. (CÉSAIRE apud 

BELOUX, 1969) 

 

Apesar de sua importância na divulgação e valorização da cultura negra, o movimento 

da Negritude não foi o primeiro a adotar essa causa. A história aponta W.E.B. Du Bois como 

o pai do pan-africanismo, movimento político que condenava o racismo e lutava pelos direitos 

iguais entre negros e brancos e pela construção de uma identidade negra. As ideias de Du Bois 

exerceram forte influência sobre os escritores da época e nos anos 20 surge nos Estados 

Unidos, no bairro negro de Nova Iorque, o Harlem Renaissance ou New Negro, movimento 

literário de valorização racial, cuja finalidade era enaltecer a cultura negra e acabar com os 

atos de preconceitos. Assim, os literários Langston Hughes, Richard Wright e Claude McKay 

se destacam na luta contra o racismo através de suas obras. Além desse movimento, surgiram 

outras manifestações de resistência à opressão colonial, notoriamente nas ilhas do Caribe. Em 

Cuba, liderado pelo poeta Nicolás Guillén, aparece o negrismo cubano. Já no Haiti surge o 

indigenismo, que defendia ―o retorno à cultura autóctone e popular, valorizando os falares 

crioulos e o vodu, religião que, como o candomblé do Brasil, é proscrita durante muito 

tempo‖ (BERND, 1984, p. 30).  

É ainda na ilha caribenha que percebemos os primeiros indícios da Negritude. 

Segundo Césaire, foi no Haiti onde o movimento se colocou de pé pela primeira vez. Em seu 

poema, Cahier d’un retour au pays natal, lemos:  

 

Et mon île non-clôture, sa claire audace debout à l‘arrière de cette Polynésie, 

devant elle, la Guadeloupe fendue en deux de sa raie dorsale et de même 

misère que nous, Haïti où la négritude se mit debout pour la première fois et 

dit qu‘elle croyait à son humanité et la comique petite queue de la Floride où 
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 A revista Tropique apresentava um aspeto poético, mas, ao mesmo tempo, descrevia a sociedade martinicana, 

ela lembrava as origens da ilha… havia artigos de etnografia… enfim, eu tentava colocar ao alcance do público 

martinicano tudo o que eu aprendi sobre a África. Publicamos artigos sobre o tráfico de negros - algo 

extremamente malsoante: ninguém falava disso… e muito menos queria se lembrar. A escravidão era um 

estigma, uma coisa vergonhosa… havia ancestrais pouco gloriosos. Minha revista falava precisamente do tráfico, 

rendia homenagem à África. Eu divulgava da melhor maneira, eu vulgarizava. Como nesses países classe e raça 

se confundem: os proletários, são os negros e o opressor, são os brancos: inevitavelmente, descrevíamos um mal-

estar social. Era revolucionário. O fato simplesmente de afirmar que somos negros, como eu afirmava, era um 

postulado revolucionário. (Tradução de nossa autoria)  
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d‘un nègre s‘achève la strangulation, et l‘Afrique gigantesquement chenillant 

jusqu‘au pied hispanique de l‘Europe, sa nudité où la Mort fauche à large 

andains. 
23

 (CÉSAIRE, 2012, p. 30)  

 

O antilhano se diz um admirador da ilha, pois, pelas suas palavras, é a mais africana. Na 

opinião do poeta, o Haiti conservou os traços da cultura negra desse continente e, portanto, 

qualquer etnógrafo consegue identificar a origem africana em um haitiano (CÉSAIRE apud 

BELOUX, 1969). Césaire também confessa sua admiração pelo escravo haitiano Toussaint 

Louverture, figura crucial na independência do Haïti em 1804 e líder dos movimentos 

anticoloniais. Nesse sentido, podemos afirmar que foi no Haiti, através da liderança de 

Toussaint Louverture, que se realizaram as primeiras manifestações da negritude, quando, por 

meio de fugas e rebeliões, os negros procuravam se libertar da dominação colonial, buscando 

conquistar sua liberdade. Por essas razões, Césaire dedica parte de seu poema ao emblemático 

Toussaint:  

 

Ce qui est à moi 

C‘est un homme seul emprisonné de blanc 

C‘est un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche 

(TOUSSAINT, TOUSSAINT LOUVERTURE) 

C‘est un homme seul qui fascine l‘épervier blanc de la mort blanche 

C‘est un homme seul dans la mer inféconde de sable blanc 

C‘est un moricaud vieux dressé contre les eaux du ciel 

La mort décrit un cercle brillant au-dessus de cet homme 

la mort étoile doucement au-dessus de sa tête 

la mort souffle, folle, dans la cannaie mûre de ses bras 

la mort galope dans la prison comme un cheval blanc 

la mort luit dans l‘ombre comme des yeux de chat 

la mort hoquète comme l‘eau sous les Cayes 

la mort est un oiseau blessé 

la mort décroît 

la mort vacille 

la mort est un patyura ombrageux 

la mort expire dans une blanche mare de silence 
24

  

(CÉSAIRE, 2012, p. 32) 

 

 

                                                           
23

 E minha ilha não-fechada, sua clara audácia de pé na popa dessa Polinésia, diante dela, Guadalupe fendida em 

duas por sua linha dorsal e de igual miséria à nossa, Haiti onde a negritude pôs-se de pé pela primeira vez e disse 

que acreditava na sua humanidade e a cômica pequena cauda da Flórida onde de um negro se consuma o 

estrangulamento e a África gigantescamente arrastando-se até o pé hispânico da Europa, sua nudez em que a 

Morte ceifa com movimentos largos. (Tradução de Lilian Pestre de Almeida, 2012, p. 31) 
24

 O que é meu / É um homem só prisioneiro de branco / É um homem só que desafia os gritos brancos da morte 

branca / (TOUSSAINT, TOUSSAINT LOUVERTURE) / É um homem só que fascina o gavião branco da morte 

branca / É um homem só no mar infecundo de areia branca / É um preto velho erguido contra as águas do céu / A 

morte descreve um círculo brilhante acima desse homem / a morte estrela docemente acima de sua cabeça / a 

morte sopra, louca, no canavial maduro de seus braços / a morte galopa na prisão como cavalo branco / a morte é 

um pássaro ferido / a morte diminui / a morte vacila / a morte é um porco-do-mato sombrio / a morte expira 

numa branca poça de silêncio. (Tradução de Lilian Pestre de Almeida, 2012, p. 33)  
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Nessa trajetória de Aimé Césaire, destacamos a presença do surrealismo que teve 

grande influência na construção do pensamento crítico do poeta antilhano. Para explicar a 

relação de Césaire com o movimento surrealista, Eurídice Figueiredo escreve: 

 

Césaire vai se identificar com o surrealismo porque seus manifestos pregam 

a condenação da civilização ocidental e cristã, racional e lógica, do 

capitalismo e da ideologia burguesa. Se esse mundo já não correspondia aos 

anseios de jovens franceses bem-nascidos, o que dirá para um jovem negro, 

ferido em sua representação de si por anos de racismo colonial? Césaire lê 

em Paris os mesmos autores que os poetas surrealistas haviam lido e 

reivindicavam como seus precursores: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé e, 

sobretudo, Lautréamont. Lê Éluard, Breton (inclusive os dois manifestos), 

Apollinaire, Gide, Proust, Claudel. E, entre os filósofos, Nietzsche, Bergson, 

Freud, Heidegger, Marx. (1998, p. 31)  

 

Em seu manifesto, os surrealistas destacam seus objetivos nos quais se reconhecem os ideais 

dos mentores da Negritude: ―buscar autonomia da linguagem artística, exaltar a revolução, 

buscar a essência humana, apegar-se à fantasia, ao sonho e à loucura, anular a fronteira entre 

teoria e prática artística‖ (DUPLESSIS apud OYAMA, 2009, p. 34).  

Dentre os inúmeros artistas surrealistas, como já referimos, André Breton tem papel 

fundamental no percurso do poeta. Césaire fala de sua relação com o francês destacando sua 

―extraordinária personalidade, seu senso poético, sua atitude ética‖ (CÉSAIRE apud 

BELOUX, 1969). Césaire, apesar de concordar com as ideias de Breton, não se considerava 

um surrealista porque temia perder a sua liberdade:  

 

J‘ai horreur des chapelles, j‘ai horreur des églises; je ne veux pas prendre de 

mot d‘ordre — quelque sympathie que puisse m‘inspirer tel ou tel 

groupement. Je refuse à être inféodé. C‘est ce que je craignais avec Breton; il 

était tellement fort, léonin —, que j‘ai craint de devenir un disciple, et je n‘y 

tenais pas, ce n‘est pas dans ma nature. J‘ai toujours eu le sentiment 

de notre particularisme, alors je voulais bien me servir du surréalisme 

comme d‘une arme, tout en restant fidèle à la négritude… Oui, Breton, c‘est 

un homme pour qui j‘ai eu beaucoup d‘admiration et d‘affection.
25

 

(CÉSAIRE, apud BELOUX, 1969). 

 

                                                           
25

 Tenho horror das capelas, das igrejas; não quero usar palavras de ordem - qualquer simpatia que possa me 

inspirar tal ou tal agrupamento. Recuso-me a ser subserviente. Era isso o que eu temia com Breton; ele era tão 

forte, leonino -, que temi me tornar um discípulo, e eu não me prendia a isso, não é da minha natureza. Sempre 

tive o sentimento do nosso particularismo, então quis muito me servir do surrealismo como de uma arma, não 

obstante permanecendo fiel à negritude… Sim, Breton, é um homem por quem tive muita admiração e afeição. 

(Tradução de nossa autoria) 
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Senghor também reconhece a importância dos surrealistas, porém, para o africano o 

movimento foi somente um caminho, ou, utilizando as palavras de Césaire, ―uma arma‖: ―Nós 

aceitamos o Surrealismo como um meio e não como um fim, como um aliado e não como um 

mestre. Nós nos inspiramos no Surrealismo, mas unicamente porque a escrita surrealista 

retomava a palavra negro-africana‖ (KESTELOOT, KOTCHY, apud LEVY, 2009). Sabemos 

também que outras correntes, que afloravam na Europa, como o marxismo e o 

existencialismo, contribuíram para o surgimento do movimento da Negritude. 

 Fazendo uso da escrita como meio de divulgação da cultura negra, em detrimento da 

visão eurocêntrica, Césaire reescreve a peça teatral de Shakespeare ―A tempestade‖ publicada 

em 1611, na qual o pai da Negritude valoriza a personagem Caliban, anagrama de canibal, 

que representa o negro colonizado. Na peça original, Shakespeare escreve a história de 

Próspero, duque de Milão, que representa a civilização, e sua filha Miranda. Devido a 

problemas políticos, foram obrigados a se refugiar em uma ilha habitada somente pela bruxa 

Sicorax e pelo seu filho Caliban, homem primitivo e bárbaro com uma aparência monstruosa 

e por Ariel, figura misteriosa com dons especiais podendo se transformar em água, ar e fogo. 

Após a morte de Sicorax, Caliban e Ariel se tornam subservientes a Próspero. Nesse sentido, 

constatamos semelhanças entre ―A tempestade‖ e o sistema colonial. O europeu civilizado 

chega às terras estrangeiras com sua cultura e sua língua e encontra ―animais‖ que precisam 

ser humanizados. Em sua paródia, Césaire cria um Caliban que não aceita e não se submete 

aos poderes de Próspero, recusando mesmo o nome que lhe fora imposto: 

 

Chame-me de X. É melhor assim. Como quem nomeasse o homem sem 

nome. Mais exatamente, o homem de quem roubaram o nome. Falas de 

história. Isto é história e famosa. Cada vez que me chamares, isto me fará 

lembrar o fato fundamental, que me roubaste tudo: até minha identidade. 

(apud BERND, 1984, p. 22)  

 

 O Caliban de Césaire aprende a língua de Próspero e se utiliza desse aprendizado para 

enfrentar o duque. Nesse caso, falar a língua do Outro não significa se deixar assimilar, mas 

se igualar ao Outro de forma a combater qualquer tipo de dominação.  Zilá Bernd considera 

que, ao falar a língua do branco colonizador e ao lhe ser atribuído o direito de mudar seu 

nome, Caliban se vinga de Próspero. Bernd ainda aponta dois meios pelos quais o povo 

colonizado desfruta de certa vantagem sobre o colonizador. Para a pesquisadora, ―a revanche 

de Caliban‖ se realizou no momento em que a população caribenha resolve substituir os 

―nomes de origem europeia (São Domingo, Country, Biltmore) por nomes ameríndios (Haiti, 

Cubanacam, Siboney)‖ e, através da criação da língua crioula, ―com base lexical francesa à 
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qual se acrescentam elementos de línguas autóctones‖ (1984, p. 23), o que constitui uma 

afronta àquela língua tida até então como a única prestigiada e culta.   

Observamos, portanto, que Césaire reescreve a peça reforçando a oposição binária 

colonizado/colonizador e civilização/barbárie. Assim, o personagem Próspero continua sendo 

o colonizador, porém Ariel aparece como um mulato assimilado e Caliban como escravo 

negro, resultado da mistura do índio com o africano, que reivindica sua liberdade e, portanto, 

faz com que Próspero perca sua soberania, uma vez que, não havendo dominado, não há 

dominador. O cubano Roberto Fernández Retamar defende a ideia de que Caliban é a figura 

representativa do latino-americano e do caribenho. Para o crítico literário, ―assumir nossa 

condição de Caliban significa repensar nossa história a partir do outro lado, do ponto de vista 

do outro protagonista‖ (apud FIGUEIREDO, 1998, p. 53).  

 Apesar de sua inquestionável importância quanto à valorização dos elementos 

culturais negros em detrimento da assimilação dos valores eurocêntricos, tidos como 

superiores, o movimento da Negritude sofreu duras críticas que repercutiram mundialmente. 

A ampliação do significado da Negritude conduziu a certo desgaste do termo, que passa a ser 

utilizado em diferentes contextos, ―obrigando-nos a falar em negritudes e não mais em 

negritude‖ (BERND, 1984, p. 19). Dois fatos causaram a derrapagem deste movimento: o 

afastamento de Léopold Senghor e o prefácio de Jean Paul Sartre, em Orfeu Negro, no qual o 

escritor francês inicia uma onda de questionamentos sobre a Negritude. Na introdução à obra 

Antologie de la nouvelle poésie nègre et malgache (1948), do escritor senegalês Léopold 

Sédar Senghor, Sartre coloca em pauta uma série de perguntas que conduzirão ao 

enfraquecimento desse movimento. O fato de os estudantes, mentores dos inúmeros 

movimentos que buscam a subjetividade negra tanto nas Antilhas como na África, escreverem 

seus textos na língua da Metrópole colonizadora sempre gerou muita polêmica entre os 

críticos da época. A esse respeito Jean Paul Sartre critica, em seu Orfeu Negro (1960), ―os 

anunciadores da Negritude‖ obrigados a ―redigir em francês o seu evangelho‖ (1960, p. 117). 

Para Sartre, ao se ―declarar em francês que rejeita a cultura francesa, o negro apanha com uma 

mão o que joga fora com a outra‖ (1960, p. 117). Entretanto, veremos, em outro momento 

desta dissertação, que utilizar a língua francesa para criticar a cultura metropolitana constituía 

uma estratégia dos escritores negros que, alterando os códigos linguísticos dessa língua, 

faziam com que esta também os representasse. Sendo assim, o francês passa a ser o idioma do 

negro colonizado. Questionado a respeito do uso do francês em seus textos, Césaire responde 

com as seguintes palavras:  
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[…] nous avons un instrument qui s‘appelle le français; pourquoi se refuser à 

l‘employer? À condition évidemment que cela ne devienne pas une nouvelle 

forme d‘aliénation. Autrement dit, il faut plier le français au génie noir. Ou 

bien on n‘utilise pas le français, et on emploie carrément sa langue — qui 

peut être le ouolof ou bien une langue guinéenne, ou le swahili; ou, par un 

Martiniquais, le créole. C‘est une possibilité: je ne l‘ai pas choisie, j‘ai 

décidé d‘employer le français; peut-être à cause de la culture, c‘est 

vraisemblable — mais j‘ai voulu l‘employer dans des conditions très 

particulières. J‘ai voulu mettre le sceau imprimé, la marque nègre — ou la 

marque antillaise, comme vous voulez —, sur le français; j‘ai voulu lui 

donner la couleur du créole. En particulier dans Le roi Christophe, il y a un 

langage très particulier, qui se ressent de ses origines antillaises: ce n‘est 

plus exactement du français [...] 
26

. (CÉSAIRE apud BELOUX, 1969) 

 

Em seu manifesto, Éloge de la Créolité, os três autores, Patrick Chamoiseau, Jean 

Bernabé e Raphaël Confiant fazem a defesa de Césaire e destacam a importância da Negritude 

nas Antilhas: 

 

Eis-nos intimados a livrar Aimé Césaire da acusação - em eflúvios 

edipianos - de hostilidade à língua crioula. Compreender por que, 

apesar do apregoado retorno ―à la hideur désertée de nos plaies‖, 

Césaire não aliou densamente o crioulo a uma prática escritural 

forjada nas bigornas da língua francesa, é com isso que nos 

comprometemos. […] A Negritude se impunha então como vontade 

firme de resistência determinada, antes de tudo, a domiciliar nossa 

identidade em uma cultura negada, denegada e renegada. Césaire, um 

anticrioulo? Não propriamente, mas um antecrioulo. Foi a Negritude 

cesairiana que nos abriu passagem para o aqui de uma Antilhanidade 

doravante postulável e ela própria em marcha na direção de um outro 

grau de autenticidade que faltava nomear. A Negritude cesairiana é 

um batismo, o ato inaugural de nossa dignidade restituída. Nós somos 

para sempre filhos de Aimé Césaire.27  (1989, p. 18)  

 

Outro aspecto levantado pelos críticos da Negritude é a questão da unidade, uma vez 

que o movimento busca ―unir artificialmente povos geográfica, histórica e culturalmente 

diferentes, que se inserem no contexto das civilizações com motivações e destinos econômico-políticos 

diversos, às vezes opostos‖ (MUNANGA, 1986, p. 31), contrapondo-se, portanto, ao princípio de 
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 […] nós temos um instrumento que se chama o francês; porque se recusar a empregá-lo? Com a condição 

evidentemente de que isso não se torne uma nova forma de alienação. Dito de outra maneira, é preciso dobrar o 

francês ao gênio negro. Ou então não utilizamos o francês, e empregamos quadradamente a nossa língua- que 

pode ser o ouolof ou então uma língua guineense, ou o swahili, ou, por um martinicano, o crioulo. É uma 

possibilidade: eu não a escolhi, decidi empregar o francês; talvez por causa da cultura, é verossímil- mas quis 

empregá-lo em condições muito particulares. Quis pôr o selo impresso, a marca mãe- ou a marca antilhana, 

como queiras- sobre o francês; quis lhe dar a cor do crioulo. Em particular, em Le Roi Christophe, há uma 

linguagem muito particular, que se ressente de suas origens antilhanas: não é mais exatamente o francês […]. 

(Tradução de nossa autoria) 
27

 Apud Magdala França Vianna, Elogio da Crioulidade, Tradução de Éloge de la Créolité. 
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que cada cultura tem suas particularidades. Kabengele Munanga, autor de Negritude: usos e 

sentidos, explica que a unificação dos povos negros só é possível histórica e 

psicologicamente, pois, no percurso da História, os negros foram os últimos a serem 

escravizados e colonizados. Assim, essa situação comum cria, nos povos negros, um 

sentimento de solidariedade com o outro, como também afirma Césaire: 

  

Voilà la négritude. Elle affirme une solidarité. D‘une part dans le temps, 

avec nos ancêtres noirs et ce continent d‘où nous sommes issus (cela fait 

trois siècles, ce n‘est pas si vieux), et puis une solidarité horizontale entre 

tous les gens qui en sont venus et qui ont, en commun, cet héritage.
28 

(CÉSAIRE apud BELOUX, 1969)  

 

Quanto à unidade política, sócio-econômica e geográfica, ela não se realiza, visto que cada 

povo tem sua maneira particular de se organizar e possui elementos ethoetnoculturais 

próprios. Munanga ainda conclui que é possível estabelecermos uma aproximação entre os 

povos negros do continente africano, ―tendo em vista a proximidade geográfica, as 

semelhanças ecológicas, a história das migrações internas e as semelhanças estruturais‖ 

(1986, p. 31). Entretanto, desejar ―uma África unida, indivisível, berço do mundo negro e da 

humanidade, preservada e uniforme‖, (1986, p. 31) é algo impossível de ser realizado.  

Apesar de suas contradições, percebemos a importância que o antilhano Aimé Césaire 

teve para o povo martinicano e para os futuros escritores. O poeta foi, durante muitos anos, 

prefeito de Fort-de-France. Seus pensamentos anticolonialistas influenciaram escritores como 

Édouard Glissant e Frantz Fanon. Seu nome é constantemente exaltado por autores antilhanos 

em seus romances como o faz, por exemplo, Patrick Chamoiseau tanto em Chronique des sept 

misères quanto em Texaco, dentre outros romances. Neste último, publicado em 1992, 

vencedor do Prêmio Goncourt, maior prêmio literário da França, Césaire é apresentado como 

um ídolo dos martinicanos, alguém que inspirava confiança. Um homem simples que convivia 

com as pessoas e que traz para seu povo novos caminhos a serem traçados, totalmente 

diferentes daqueles que conheceram com a escravidão e a colonização: 

 

Não tinha medo de andar na lama, e vê-lo chegar nos exaltava. Saíamos 

correndo para carregá-lo por cima das águas paradas, evitar que sujasse os 

sapatos. Trouxe-nos a esperança de sermos outra coisa. Ver esse negro tão 

                                                           
28

 Eis aí a negritude. Ela afirma uma solidariedade. De uma parte no tempo, com os nossos ancestrais negros e 

esse continente de onde somos provenientes (isso faz três séculos, não é tão velho) e depois uma solidariedade 

horizontal entre todas as pessoas que vieram de lá e têm, em comum, essa herança. (Tradução de nossa autoria)   
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eminente, tão poderoso, com tantos saberes, tantas palavras, remetia-nos 

uma imagem entusiasmante de nós mesmos. Doravante, tínhamos a 

impressão de podermos escapar daquilo e conquistar a Cidade. Quando 

pediu nosso voto, votamos em peso e o colocamos na prefeitura, de onde 

jamais, e até que eu esteja morta, e meus ossos furados, nunca ninguém 

jamais jamais poderá arrancá-lo. (1993, p. 223) 

 

 Nesse trecho do romance, percebemos que o personagem Césaire tem o poder de reescrever a 

história e despertar o interesse do povo para a política, formando homens engajados, 

acabando, assim, com o sentimento de inferioridade que o antilhano carrega.  Em outra 

passagem do mesmo romance, Chamoiseau enaltece o personagem Césaire e faz uma crítica 

ao branco-colonizador, desconstruindo a ideia de que este seria sempre melhor e superior ao 

negro colonizado. Dessa forma, Chamoiseau cria um personagem negro que está no mesmo 

patamar que qualquer branco colonizador rompendo com os estereótipos de que o branco é 

sinônimo de inteligente e civilizado enquanto que o negro é o bárbaro, o animal que necessita 

ser humanizado. Orgulhoso de sua cor e de sua cultura, Césaire, que domina a língua da 

metrópole, é visto como um homem político, sábio e inteligente: 

 

Esse preto negro conhecia a língua francesa melhor do que um grosso 

dicionário, cujos erros era capaz de descobrir com uma simples olhadela. 

Diziam que podia falar com você em francês sem que você compreendesse 

nem a metade de uma palavra, que sabia tudo sobre a poesia, a história, a 

Grécia, Roma, as humanidades latinas, os filósofos, em suma, que era mais 

sábio, mais letrado, mais extraordinário do que o maior crânio branco-

França. Praticava, diziam, uma estranha poesia, sem rima nem medida; 

declarava-se negro e parecia orgulhoso de sê-lo. O pior é que se mostrava 

ingrato ao denunciar o colonialismo. Ele, a quem a França ensinara a ler, a 

escrever, dizia-se e reivindicava ser africano. (1993, p. 222) 

 

Em Chronique des Sept Misères, Césaire aparece como o prefeito da cidade de Fort-

de-France que conversa com Pipi, protagonista do romance. Nessa passagem, Chamoiseau 

confronta o prefeito, que fala francês e o biscateiro que responde em crioulo: ―- Mais 

comment faites-vous pour conserver les tubercules d‘ignames aussi longtemps sans qu‘ils ne 

germent?‖ / ―Hein? Quoi? Kesse ti di misié lime? (Que dis-tu?)‖ (1986, p. 200). Ressaltamos 

que, por hora, não nos interessa tratar da questão linguística, uma vez que esta será discutida 

em outro momento dessa dissertação, porém, já que a literatura nos permite, é interessante 

levantarmos algumas dúvidas que surgem ao lermos o diálogo entre os dois homens. Seria 

uma crítica de Chamoiseau ao prefeito de Fort-de-France, pai do movimento da Negritude, 

que busca valorizar a cultura dos negros, mas que se dirige ao povo crioulo na língua do ex-
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colonizador? Ou estaria Césaire desempenhando sua função, uma vez que ocupa um cargo 

político e, portanto, obrigado a utilizar a língua francesa, língua oficial, ―língua da cultura‖? 

Por outro lado essa passagem poderá ser interpretada como um elogio à figura de Pipi, rei dos 

djobeurs, que, mesmo se tratando de um homem político e importante, responde ao prefeito 

Césaire em sua língua materna, língua ágrafa considerada inferior.  

Concluindo, vimos que, apesar de todas as desaprovações, o movimento da Negritude 

foi pioneiro e teve grande importância na construção da identidade cultural caribenha e na 

restituição de uma dignidade perdida com o colonialismo francês, exercendo um papel de 

mobilização e conscientização político-cultural, essencial para que os negros ganhassem 

confiança na busca por uma identidade própria que rompesse com os modelos da metrópole 

ocidental. Vimos também que seu criador, Aimé Césaire, foi, para o povo martinicano e para 

os povos negros em geral, fundamental no retorno às suas origens e, consequentemente, na 

afirmação de sua identidade negra. Logo, se Césaire diz que ―não teria sido o mesmo se não 

tivesse conhecido a África‖, podemos dizer que, provavelmente, a Martinica não teria sido a 

mesma sem as contribuições de seu poeta Aimé Césaire. 
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1.3 O Caos-Mundo 

 

 

Penser la pensée revient le plus souvent à se retirer 

dans un lieu sans dimension où l‘idée seule de la 

pensée s‘obstine. Mais la pensée s‘espace 

réellement au monde. Elle informe l‘imaginaire des 

peuples, leurs poétiques diversifiées, qu‘à son tour 

elle transforme, c‘est-à-dire, dans lesquels se 

réalise son risque. 

 
 Édouard Glissant 

 

 

Após discorrermos sobre esses três movimentos - Crioulização, Crioulidade e 

Negritude, essenciais para compreendermos a formação da identidade e cultura antilhanas, 

destacaremos, neste capítulo, o conceito de Chaos-Monde desenvolvido por Édouard Glissant 

com o intuito de explicar os conflitos, as fusões entre as diferentes culturas na 

contemporaneidade. Aluno e precursor de Aimé Césaire, Édouard Glissant é um importante 

poeta e escritor da literatura antilhana que, através de suas reflexões sobre a construção da 

identidade antilhana e da criação dos movimentos da Crioulização e Antilhanidade, 

influenciou uma geração de novos escritores. Além disso, o pensador antilhano desenvolve as 

teorias da relação e do Tout-Monde (todo-mundo), nas quais desconstroi a ideia de 

identidades fixas e homogêneas, defendendo as identidades rizomas, isto é, abertas e 

heterogêneas, que surgem da relação com o outro valorizando a diferença e o direito à 

opacidade.  

Compreendendo a concepção de Caos-Mundo desenvolvida por Glissant, vale 

primeiramente ressaltar que ela não tem um sentido negativo. O Caos não significa mundo 

caótico, desordem em sentido pejorativo. O teórico considera que ―rien n‘est plus beau que le 

chaos - et il n‘y a rien de plus beau que le chaos-monde‖
29

 (GLISSANT, 1994, p. 112). Para a 

criação desse conceito, Glissant se baseia no livro Des rythmes au chaos dos escritores Pierre 

Bergé, Yves Pomeau e Monique Dubois-Gance. Em seu livro Introduction à une poétique du 

divers Glissant esclarece que a ideia de caos adotada por ele é diferente do sentido científico a 

que estamos acostumados. O pensador define a noção de Caos-Mundo com as seguintes 

palavras:  

J‘appelle chaos-monde […] le choc, l‘intrication, les répulsions, les 

attirances, les connivences, les oppositions, les conflits entre les cultures des 

peuples dans la totalité-monde contemporaine. Par conséquent, la définition 
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 Nada é mais belo do que o caos - e não há nada de mais belo que o caos-mundo. (Tradução de nossa autoria) 
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ou disons l‘approche que je propose de cette notion de chaos-monde est bien 

précise : il s‘agit du mélange culturel, qui n‘est pas un simple melting-pot, 

par lequel la totalité-monde se trouve aujourd‘hui réalisée. 
30

 (1995, p. 82) 

 

Para Glissant, a totalidade-mundo caracteriza a situação do mundo nos dias de hoje. O 

mundo se criouliza, se mistura. O mundo assiste ao nascimento de outro tipo de comunidade 

que surge da mescla de outras comunidades do mundo. Essa mistura chega de uma forma 

caótica através da exclusão, do massacre ou mesmo da intolerância e resulta, assim como na 

crioulização, no imprevisível. Desse modo, seguindo a explicação do escritor, o conceito de 

Caos-Mundo não pode ser associado a uma finitude formal, isto é, que não permite repetições 

ou contradições e nem tão pouco a uma finitude real, ou seja, uma definição completa que não 

aceita acréscimos de novos elementos, retiradas, remorsos ou mesmo renegações: 

 

 À quoi assistons-nous précisément aujourd‘hui? À la naissance difficile 

d‘une autre sorte de communauté faite de la totalité réalisée de toutes les 

communautés du monde, réalisée dans le conflit, l‘exclusion, le massacre, 

l‘intolérance, mais réalisée quand même, parce que nous ne rêvons plus de la 

totalité-monde, nous sommes dans une phase avec la totalité-monde, nous 

sommes dedans. Ce qui était un rêve unitaire ou universalisant chez le poète 

traditionnel devient une plongée  difficile dans un chaos-monde. Une fois de 

plus, en ce qui concerne la notion de chaos, quand je dis chaos-monde, je 

répéterai ce que j‘ai précisé à propos de la créolisation: il y a chaos -monde 

parce qu‘il y a imprévisible. C‘est la notion d‘imprévisibilité de la relation 

mondiale qui crée et détermine la notion de chaos-monde.
31

 (GLISSANT, 

1995, p. 36-7) 

 

 

Seguindo a linha de pensamento do autor das poéticas do caos, atualmente as relações 

entre as diversas culturas se dão de uma maneira muito rápida e imediata diferententemente 

do que acontecia antigamente em que esses contactos se prolongavam durante um longo 

período, perdendo, pois, toda sua legitimidade e colocando em pauta  sua eficiência e eficácia, 

já que as mudanças ocorriam de forma brutal e eram substituídas por outras mesmo antes de 
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 Chamo de caos-mundo [...] o choque, o entrelaçamento, as repulsões, as atrações, as conivências, as oposições, 

os conflitos entre as culturas dos povos na totalidade-mundo contemporânea. Portanto, a definição ou digamos a 

abordagem que proponho dessa noção de caos-mundo é bem precisa: trata-se da mistura cultural, que não se 

reduz simplesmente a um melting-pot, pelo qual a totalidade-mundo hoje está realizada. (Tradução de nossa 

autoria) 
31

 A que estamos assistindo precisamente nos dias de hoje? Ao difícil nascimento de uma outra espécie de 

comunidade feita da totalidade realizada de todas as comunidades do mundo, realizada através do conflito, da 

exclusão, do massacre, da intolerância, mas ainda assim realizada, porque nós não sonhamos mais com a 

totalidade-mundo, nós estamos em uma fase de sintonia com a totalidade-mundo, estamos dentro dela, pois ela 

deixou de ser um sonho. Aquilo que para o poeta tradicional era um sonho unitário ou universalizador, torna-se 

para nós um difícil mergulho no caos-mundo. Uma vez mais, no que concerne à noção de caos, quando digo 

caos-mundo, repetirei o que já expliquei a propósito da crioulização: existe caos-mundo porque existe 

imprevisível. É a noção de imprevisibilidade da relação mundial que cria e determina a noção de caos-mundo. 

(Tradução de nossa autoria) 
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serem percebidas. Observamos que, nos dias atuais, as coisas acontecem com mais rapidez, 

uma vez que ―les influences ou les retentissements des cultures les unes sur les autres sont 

immédiatement ressentis tant que tels‖
32

 (GLISSANT, 1995, p. 93). Segundo Glissant, esse 

imediatismo faz com que as humanidades vivenciem momentos distintos, porém elas tendem 

a sofrer as mesmas transformações e influências. No entanto, essa ideia é polemizada, posto 

que traz consigo certa contradição e fratura, como podemos ler no exemplo dado por Glissant: 

―Un paysan chinois qui vit depuis des millénaires sur un espace-temps très étendu subit ou vit 

de manière brutale la révolution chinoise, par exemple, et est par ailleurs frappé par 

l‘influence, le désir du Coca-Cola; le même Coca-Cola qui est vécu d‘une manière toute 

différente à New York ou à Miami ou à Londres‖
33

  (1995, p. 84). Essas fraturas e 

contradições, às quais Glissant se refere, nos conduzem a um sistema determinista errático 

que, segundo as palavras do escritor, é um elemento básico que compõe a noção de caos no 

ramo da física, mas que também pode ser adotado ao conceito glissantiano. O fator da 

imprevisibilidade, assim como no movimento da Crioulização, é o ponto comum que 

caracteriza o Caos-Mundo de Glissant e a teoria do caos da ciência. Glissant explica que o 

imprevisível está ligado ao sistema determinista errático e este pode ser aplicável à sua teoria. 

Em relação à teoria desenvolvida pelos físicos, a imprevisibilidade acontece a partir do 

momento em que um sistema se multiplica e passa a ter em sua constituição mais de duas 

variáveis. Esse fenômeno é o que também sucede nas poéticas do caos, pois constatamos o 

choque entre elementos culturais distintos que resultam no imprevisível. Entretanto, isso não 

ocorre nas culturais ocidentais, pois sempre comandaram o mundo baseando-se no 

pensamento de sistema, isto é, visando ao previsível. Outro aspecto, igualmente importante, 

levantado por Glissant, que caracteriza esse sistema errático, consiste na valorização ao 

retorno às origens, pois que procura compreender a situação atual através de uma 

sensibilidade que o leva às condições iniciais. Tomando o exemplo de Glissant, para 

compreendermos a situação de miséria que assola o continente africano, é necessário revisitar 

o início, ou seja, evocar o terrível tráfico negreiro que devastou esse continente. O mesmo 

fato acontece com as ilhas caribenhas do Haiti e da Martinica, cujos problemas atuais são 

reflexos do tráfico de escravos e do desenraizamento dos povos africanos, arrancados de suas 

terras e de suas famílias. 
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 [...] as influências ou repercussões das culturas umas sobre as outras são imediatamente sentidas como tal. 

(Tradução de nossa autoria) 
33

 Um camponês chinês, que vive há milênios em um espaço-tempo muito vasto, sofre ou vive de maneira brutal 

a revolução chinesa, por exemplo, e, ao mesmo tempo, é envolvido pela influência, o desejo da Coca-Cola; a 

mesma Coca-Cola que é vivenciada de maneira completamente diferente em Nova York ou Miami, ou Londres. 

(Tradução de nossa autoria) 
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Com relação às reflexões de Glissant sobre o ―pensamento continental‖, isto é, o 

pensamento legitimado pelas civilizações europeias, o teórico da literatura acredita que este 

não poderá mais explicar as complexas relações que se estabelecem a partir do choque de  

culturas. Desse modo, ante ao contexto multiethoetnocultural que caracteriza a atual situação 

global, o escritor propõe uma nova forma de pensamento ao qual chama de archipélisation, 

definido como um movimento aberto que não é imperialista e nem dominador. Sendo assim, o 

―pensamento da arquipelização‖ se opõe ao continental. O primeiro se distingue por ser não 

sistemático, ele é intuitivo, frágil e se acorda com o Caos-Mundo. Este pensamento de 

l’ambigu se espalha, tomando diferentes direções e é caracterizado pelo cruzamento de 

diferentes ideias. Por outro lado, o pensamento continental não abre portas. É um pensamento 

fechado, de système, marcado pela imposição e domínio e que não admite mudanças. 

Portanto, segundo Glissant, em seu livro Traité du tout-monde, o ―pensamento-arquipélago‖ é 

o que melhor se adequa e explica a complexidade das relações interculturais na totalidade-

mundo: 

 

La pensée archipélique convient à l‘allure de nos mondes. Elle en emprunte 

l‘ambigu, le fragile, le dérivé. Elle consent à la pratique du détour, qui n‘est 

pas fuite ni renoncement. Elle reconnaît la portée des imaginaires de la 

Trace, qu‘elle ratifie. Est-ce là renoncer à se gouverner ? Non, c‘est 

s‘accorder à ce qui du monde s‘est diffusé en archipels précisément, ces 

sortes de diversités dans l‘étendue, qui pourtant rallient des rives et marient 

des horizons. Nous nous apercevons de ce qu‘il y avait de continental, 

d‘épais et qui pesait sur nous, dans les somptueuses pensées de système qui 

jusqu‘à ce jour ont régi l‘Histoire des humanités, et qui ne sont plus 

adéquates à nos éclatements, à nos histoires ni à nos non moins somptueuses 

errances. La pensée de l‘archipel, des archipels, nous ouvre ces mers.
34

 

(GLISSANT, 1997, p. 31)  

 

 Contudo, é preciso que a humanidade esteja preparada para aceitar uma mudança de 

pensamento. Ante a situação atual, em que constatamos a intolerância à multietnicidade por 

parte dos países europeus que impõem o pensamento ocidental baseado em suas ideologias 

hegemônicas, a arquipelização tem papel fundamental contra o apagamento das novas 
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 O pensamento da arquipelização convém ao aspecto de nossos mundos. Disso ele toma emprestado o 

ambíguo, o frágil, o derivado. Ele aprova a prática do desvio, que não é fuga nem renúncia. Ele reconhece o 

alcance dos imaginários do Traço, que ele ratifica. Será isto renunciar a se governar? Não, é concordar com o 

que do mundo se difundiu precisamente em arquipélagos, esses tipos de diversidades na extensão, que, no 

entanto, agregam margens e unem horizontes. Nós nos apercebemos daquilo que ali havia de  continental, de 

espesso e que pesava sobre nós, nos suntuosos pensamentos de sistema que até esse dia governaram a história 

das humanidades, e que não são mais adequados às nossas explosões, às nossas histórias nem às nossas não 

menos suntuosas errâncias. O pensamento do arquipélago, dos arquipélagos, nos abre esses mares. (Tradução de 

nossa autoria) 
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identidades que surgem a partir desse amálgama cultural. No arquipélago movente do Caribe, 

onde transita uma multiplicidade de culturas por meio do mar aberto que difrata, o processo 

de arquipelização se espalha tomando várias direções. Sendo assim, o maior desafio que se 

coloca consiste na abertura do imaginário para receber algo novo, isto é, mudar a ideia de 

identidade baseada em uma noção de raiz única, fixa e intolerante e confrontar o discurso 

totalizador, linear e monológico através desse pensamento arquipélago, complexo e 

descentralizado. Segundo Glissant é possível estabelecer relações com a totalidade-mundo a 

partir do lugar de onde se vive e esse contato é o que permite ultrapassar limites jamais 

contestados pelo homem. Isso significa que a política da relação atinge a todos, inclusive aos 

que permanecem isolados, pois também recebem influências culturais que chegam de várias 

partes do mundo. Quanto ao conceito de Totalidade-Mundo, o escritor escreve que:  ―Le 

Tout-monde est une démesure et si nous ne prenons pas la mesure de cette démesure nous 

risquons […] de traîner et de traîner et de traîner les vieux impossibles qui déterminent 

toujours les intolérances, les massacres et les génocides‖
35

 (GLISSANT, 1995, p. 91). 

Em Le Chaos-Monde, l’oral et l’écrit (1994, p. 128) Glissant reivindica o direito à 

opacidade ―qui protège le Divers‖
36

 (Glissant, 1990, p. 75), contrapondo-se ao conceito de 

transparência adotado pelo sistema de pensamento ocidental. Segundo Arnaldo Rosa Vianna 

Neto, em seu artigo Poética do caos: a conquista de Babel (2011): ―O belo caótico de 

Glissant é o que evidencia a falência do projeto ocidental de construção do ser uno, indivisível 

e transparente, estandardizado como ideal e responsável pela imobilização e submissão das 

sociedades periféricas‖ (2011, p. 269). Dessa forma, a teoria do Caos-Mundo contesta a ideia 

de ser estático, de transparência e linearidade e propõe um ser sendo, em movimento contínuo 

que emerge desse entroncamento cultural.  

Glissant deposita suas esperanças na literatura e acredita que a arte literária é capaz de 

criar um novo imaginário baseado nos princípios do movimento da Crioulização. Porém, na 

opinião do escritor, a literatura, como representação de poder, isto é, manipulada por aqueles 

que fazem a História do país de modo a se benificiarem desses discursos, ao desempenhar a 

função de testemunha dessa narrativa histórica, se torna inútil. Entretanto, dentro das 

propostas da poética da totalidade-mundo a literatura tem papel diferente, ela representa a 

paixão pelo universal, pois possibilita novas relações e abre caminhos para a manifestação de 
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 O Todo-Mundo é uma desmesura e, se não captarmos a dimensão dessa desmesura, corremos o risco […] de 

arrastar e arrastar e arrastar as velhas impossibilidades que sempre determinam as intolerâncias, os massacres e 

os genocídios. (Tradução de nossa autoria) 
36

 Que protege o Diverso. (Tradução de nossa autoria) 
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novas formas de pensamento, abandonando ou mudando ideias anteriores. Glissant acredita 

que ―c‘est dans les œuvres littéraires, et non dans les tentatives théoriques, que l‘approche de 

la totatité-monde se dessine‖
37

 (GLISSANT, 1995, p. 104). Sendo assim, o escritor confessa, 

em Introduction à une poétique du divers (1995), seu sonho em tornar a literatura um veículo 

condutor para a formação de novas identidades culturais dentro da Totalidade- Mundo: 

 

[…] je rêve une nouvelle approche, une nouvelle appréciation de la 

littérature, de la littérature comme découverte du monde, comme découverte 

du Tout-monde. Je pense que tous les peuples d‘aujourd‘hui ont une 

présence importante à assumer dans le non système de relation du Tout-

monde, et qu‘un peuple qui n‘a pas les moyens de réfléchir à cette fonction 

est en effet un peuple opprimé, un peuple maintenu en état d‘infirmité. Et 

alors je rêve, pour ma part, puisque je suis un écrivain, je rêve une nouvelle 

approche de la littérature dans cette démesure qu‘est le Tout-monde.
38

 

(GLISSANT, 1995, p. 91-2) 

 

Portanto, nessa ―batalha poética contra a universalização e o monologismo cultural‖ 

(VIANNA NETO, 2012, p. 112), a arte e a literatura têm função fundamental e a elas é 

delegada a missão de reconstruir as identidades híbridas originárias do sistema colonial:  

 

Il faut se battre, poétiquement,  pour affirmer le droit à l‘opacité de tous les 

peuples, c‘est-à-dire que je n‘ai pas besoin de comprendre un peuple, une 

culture, de la réduire à la transparence du modèle universel pour travailler 

avec, les aimer, les fréquenter, faire des choses avec. Et cela c‘est un pas 

gigantesque que l‘humanité, les humanités doivent franchir du point de vue 

de leurs conceptions mêmes du politique.
39

 (GLISSANT, 1994, p. 128) 

 

 

Partindo dos estudos glissantianos, o Caos-Mundo aponta para outra questão, a 

dialética da oralidade e da escrita. Em sua poética, Édouard Glissant defende ―le royame de 

l‘existant, de l‘étant‖
40

 (GLISSANT, 1994, p. 113) e a oralidade como um dos meios capazes 

de representar as culturas compósitas e heterogêneas, e ressalta o fato da tradição escrita 

                                                           
37

 É nas obras literárias, e não nas tentativas teóricas, que a abordagem da totalidade-mundo se desenha. 

(Tradução de nossa autoria) 
38

 [...] sonho com uma nova abordagem, com uma nova apreciação da literatura como descoberta do mundo, 

como descoberta do Todo-Mundo. Penso que todos os povos dos nossos tempos têm uma presença importante a 

assumir no não-sistema de relação do Todo-Mundo, e que um povo que não possui os meios para refletir sobre 

essa função é, com efeito, um povo oprimido, um povo mantido em estado de enfermidade. E então, como sou 

um escritor, sonho com uma nova abordagem da literatura nessa desmesura que é o Todo-Mundo. (Tradução de 

nossa autoria) 
39

 É preciso lutar, poeticamente, para afirmar o direito de todos os povos à opacidade, isso quer dizer que eu não 

tenho necessidade de compreender um povo, uma cultura, reduzi-la à transparência do modelo universal para 

trabalhar com, amá-los, frequentá-los, realizar coisas com. E isso é um passo gigantesco que a humanidade, que 

as humanidades devem ultrapassar a partir do ponto de vista de suas próprias concepções de política. (Tradução 

de nossa autoria) 
40

 O reino do existindo, sendo. (Tradução de nossa autoria) 
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querer moldar o ser humano. Segundo Glissant existe, em algumas obras literárias, uma 

―prétention à l‘être qui définit des modèles transparents d‘humanité et qui organise des 

échelles d‘accession à l‘humain‖
41

 (GLISSANT, 1995, p. 112). Em Poétique de la Relation 

(1990) Glissant considera a expressão oral como a única forma possível de comunicação para 

os escravos em um contexto no qual o acesso às escolas só era permitido à elite branca da 

sociedade:  

 

L‘acte de survie. Dans l‘univers muet de la Plantation, l‘expression orale, la 

seule possible pour les esclaves, s‘organise de manière non continue. 

L‘apparition des contes, proverbes, dictions, chansons, tant dans le monde 

créolophone qu‘ailleurs, est marquée du signe de ce discontinu. Les textes 

semblent négliger l‘essentiel de ce que le réalisme en Occident a, dès le 

départ, si bien su parcourir: la position des paysages, la leçon des décors, la 

lecture des mœurs, la description motivée des personnages. On n‘y trouve 

presque jamais la relation concrète des faits et gestes quotidiens, mais en 

revanche l‘évocation symbolique des situations. Comme si ces textes 

s‘efforçaient de déguiser sous le symbole, de dire en ne disant pas. C‘est ce 

que j‘ai appelé ailleurs une pratique du détour, et c‘est en quoi le discontinu 

s‘évertue; le même qui sera mis en acte par cet autre détour que fut le 

marronage.
42

 (GLISSANT, 1990, p. 82-3)  

 

Glissant considera a linguagem oral como uma espécie de literatura oral descontínua na qual o 

contador de histórias ―un djobeur de l‘âme collective‖
43

 (GLISSANT, 1990, p. 83) está 

incumbido de romper o silêncio que impera nos campos de cultivo. Para o escritor os recursos 

da oralidade, a repetição, a redundância, o ritmo e as assonâncias permitem que a escrita, 

ligada à imobilidade do corpo, se distancie de um pensamento de transcendência, isto é, o 

pensamento continental, adquirindo uma linguagem opaca e não linear. Desse modo, o 

conteur, o contador de histórias, torna-se figura representativa do povo crioulo e, além de 

delegar voz ao seu público, que escuta as suas histórias, passa a ser o guardião da memória 

fragmentada ameaçada de extermínio. Arnaldo Rosa Vianna Neto escreve em Poética do caos 

(2011) que: 
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 Pretensão ao ser, que define modelos transparentes de humanidade e que organiza escalas de acesso ao 

humano. (Tradução de nossa autoria) 
42

 O ato de sobrevivência. No universo mudo da Plantação, a expressão oral, a única possível para os escravos, se 

organiza de maneira não contínua. O aparecimento de contos, provérbios, dicções, canções, tanto no mundo 

crioulofono, como em outros lugares, é marcado pelo sinal dessa descontinuidade. Os textos parecem 

negligenciar o essencial daquilo que o realismo no Ocidente, desde o início, soube tão bem percorrer: a posição 

das paisagens, a lição dos cenários, a leitura dos costumes, a descrição motivada das personagens. Quase nunca 

encontramos aí a relação concreta dos fatos e gestos cotidianos, mas em contrapartida a evocação simbólica das 

situações. Como se esses textos se esforçassem em disfarçar sob o símbolo, de dizer não dizendo. É isso que 

chamei, em outros lugares, de uma prática do desvio, e é por isso que o descontínuo luta; a mesma coisa que será 

posta em prática por aquele outro desvio que foi o quilombolismo. (Tradução de nossa autoria) 
43

 Biscateiro de alma coletiva. (Tradução de nossa autoria) 
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Após Chronique des sept misères (1986), narrativa em que emergia um nous 

coletivo, as palavras das personagens se esfacelam. O narrador torna-se um 

je ou um nous ambíguo que, na falta de referentes fixos, se torna perplexo 

ante a complexidade das formações discursivas crioulas abundantes e abertas 

e abre mão da enunciação única do conteur. A figura da compagnie é 

substituída pela do circo crioulo em Texaco (1992), onde se liberam as 

ficções e o imaginário, revelando-se a poética do belo caótico, da 

reconstituição do belo caótico de Glissant, ou seja, a reconstituição dos 

universos caóticos em que se transformaram as sociedades contemporâneas, 

e uma ordem instável e imprevisível, em que o centro absorve as margens. 

(VIANNA NETO, 2011, p. 269) 

 

Esse conflito entre a oralidade e a escrita se intensifica nas plantações de cana-de-

açúcar nas quais floresce um amálgama de identidades culturais, como afirma Glissant. A 

diversidade cultural que atua nesses campos é incontrolável e ela se deve à pluralidade de 

povos arrancados do continente africano, trazidos à força, para servirem ao sistema colonial 

nas Américas. Nesse sentido, é a partir do multilinguismo, sempre visto como uma ameaça, e 

da convivência entre brancos, índios, negros, que emergem os povos crioulos:  

 

C‘est dans la Plantation que, comme dans un laboratoire, nous voyons le 

plus évidemment à l‘œuvre les forces confrontées de l‘oral et de l‘écrit, une 

des problématiques le plus enracinées dans notre paysage contemporain. 

C‘est là que le multilinguisme, cette dimension menacée de notre univers, 

pour une des premières fois constatable, se fait et se défait de manière tout 

organique. C‘est encore dans la Plantation que la rencontre des cultures s‘est 

manifestée avec le plus d‘acuité directement observable, quoique aucun de 

ceux qui l‘habitèrent n‘eût le moindre soupçon qu‘il s‘agissait là 

véritablement d‘un choc de cultures. Le métissage culturel qui nous occupe 

tous, nous pouvons là en surprendre quelques-unes des lois de formation. 

C‘est dans les prolongements de la Plantation, dans ce qu‘elle a enfanté au 

moment même où elle disparaissait comme entité fonctionnelle, que s‘est 

imposée pour nous la recherche d‘historicité, cette conjonction de la passion 

de se définir et de l‘obsession du temps, qui est aussi une des ambitions des 

littératures contemporaines. C‘est dans ces mêmes prolongements que s‘est 

forgée le plus ardemment la parole baroque, inspirée de toutes les paroles 

possibles, et qui nous hèle si fortement. La Plantation est un des ventres du 

monde, non pas le seul, un parmi tant d‘autres, mais qui présente l‘avantage 

qu‘on peut le scruter avec le plus de précision possible. 
44

 (GLISSANT, 

1990, p. 89)  

                                                           
44

 É na Plantação que, como em um laboratório, vemos mais claramente em ação as forças em confronto do oral 

e do escrito, uma das problemáticas mais enraizadas em nossa paisagem contemporânea. Este é o lugar onde o 

multilinguismo, essa dimensão ameaçada de nosso universo, talvez constatável pela primeira vez, se faz e se 

desfaz de maneira orgânica. É ainda na Plantação que o encontro de culturas foi manifestado com o mais 

possível de acuidade diretamente observável, embora nenhum dos que lá viveram tivessem a mínima suspeita de 

que se tratava realmente de um choque de culturas. Podemos extrair da mestiçagem cultural, que nos ocupa a 

todos, algumas das leis de formação. É nas extensões da Plantação, naquilo que ela engendrou, no momento em 

que desaparecia como entidade funcional, que se impôs a nós a busca de historicidade, essa conjunção da paixão 

de se definir e a obsessão com o tempo, que é também uma das ambições da literatura contemporânea. É nesses 

mesmos prolongamentos que se forjou ardentemente a palavra barroca, inspirada por todas as palavras 

possíveis e que nos saúda tão fortemente. A Plantação é um dos ventres do mundo, não o único, um dentre tantos 
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 Sabemos que a dialética da escrita e da oralidade vem suscitando muitos debates por 

parte dos literatos e, por essa razão, retomaremos essa discussão mais adiante nesta 

dissertação. Finalizando, vimos que este capítulo se fez necessário, uma vez que a teoria do 

Caos, desenvolvida pelos estudiosos da física, se aplica à literatura seguindo a visão do 

escritor antilhano Édouard Glissant. Dessa forma, o também mentor do movimento da 

Crioulização inaugura uma poética que explica a complexidade do mundo atual 

fundamentada no princípio das relações ethoetnoculturais ancoradas em um pensamento 

aberto que ele chama de pensée archipélique. Posto isso, Glissant reivindica o conceito de 

opacidade que se opõe à transparência e propõe uma revisão desse modelo cartesiano que 

sustenta as culturas do mundo ocidental.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
outros, mas que apresenta a vantagem de podermos avaliá-la com o mais possível de precisão. (Tradução de 

nossa autoria) 
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2. COMPLEXAS RELAÇÕES DO POVO CRIOULO COM O FRANCÊS  

 

 

Tout le chemin que j‘ai fait jusqu‘ici [de 1912 à 

1994], toutes ces luttes, ce n‘est rien à côté de ce 

qui nous reste à faire, parce que ce qui nous reste 

à faire c‘est le plus important, c‘est de faire vivre 

ensemble toutes ces populations. 

Nelson Mandela 

 

Nascido em Fort-de-France, capital da Martinica, em 3 de Dezembro de 1953, Patrick 

Chamoiseau, um dos mentores do Éloge de la Créolité, é um importante escritor da literatura 

antilhana que faz de sua ilha natal o painel de seus romances. Sua produção literária abrange 

romances, ensaios, contos e textos que são adaptados no cinema e no teatro. Suas obras 

refletem suas ideias e seu interesse pela cultura crioula, nas quais o autor destaca, como 

principais personagens, figuras do povo que, com suas histórias individuais e coletivas, 

contribuem para a (re)construção da História da Martinica. A literatura de Chamoiseau é um 

espaço de reescrita de um passado histórico, através da valorização de práticas culturais 

registradas em uma memória constantemente ameaçada de apagamento. Para isso, o autor 

explora a vida cotidiana de seu povo, marcado por um passado traumático em consequência 

do sistema colonialista que deixou marcas dolorosas, dando voz aos que sempre estiveram à 

margem da sociedade martinicana.  

O primeiro romance de Patrick Chamoiseau, Chronique des sept misères, foi 

publicado em 1986, época em que a literatura antilhana sofria grandes transformações. A obra 

aparece no contexto do movimento da Crioulidade, no qual os autores buscam retomar as 

tradições populares e valorizar a língua crioula, ―véhicule originel de notre moi profond, de 

notre inconscient collectif, de notre génie populaire‖
45

 (BERNABÉ, CHAMOISEAU, 

CONFIANT, 1989, p. 44). Constituído por diferentes narrativas, o romance, além de relatar a 

vida dos djobeurs pelas ruas e pelos mercados de Fort-de-France, nos permite entender as 

relações do povo crioulo com o seu passado e com a metrópole francesa.  

A literatura do nós surge com o escritor martinicano Édouard Glissant na medida em 

que o autor passa, em seus romances, a valorizar um sujeito coletivo em substituição a um 

sujeito individual. Segundo Eurídice Figueiredo, ―o nós de Glissant inclui o narrador, que 
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 Veículo original de nosso eu profundo, de nosso inconsciente coletivo, de nosso gênio popular. 
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aparece como personagem, como o chroniquer, o auteur, o déparleur. Ele é anônimo, imerso 

no meio da multidão, a ouvir e transmitir a palavra dos outros‖ (1998, p. 83).  

Partindo dessas permissas, podemos dizer que o romance aqui estudado se inscreve 

nessa literatura, uma vez que é composto de uma pluralidade de vozes narrativas, das quais 

seu narrador principal também assume o papel de personagem ao se incluir na história. Esse 

narrador é um dos djobeurs, porém, em alguns momentos, outros personagens tomam a 

palavra e exercem também a função de narrador. Assim, registramos que, nessa obra, o ‗eu‘ 

dá lugar ao ‗nós‘: ―Nous, Didon, Sirop, Pin-Pon, Lapochodé, Sifilon, maîtres-djobeurs, 

malgré nos cheveux blanchissants nous nous sentions indestructibles : il y avait tant de 

vigueur chez Bidjoule, et chez Pipi, ce grand maître auquel nous nous identifions!‖ (1986, p. 

128). 

O segundo romance de Chamoiseau, Solibo Magnifique, foi publicado em 1988. Nesta 

obra o autor problematiza a questão linguística na Martinica, marcada pela coexistência das 

duas línguas faladas no território ultramarino, o francês e o crioulo. Ressaltamos em Solibo 

Magnifique, a participação de Chamoiseau como personagem do romance que se apresenta 

como um Marqueur de paroles
46

 responsável pela transcrição das histórias que ainda 

sobrevivem através da tradição oral. É, porém, em 1992, com seu romance Texaco, ganhador 

do Goncourt, maior prêmio literário da França, que o escritor se torna um ícone da literatura 

antilhana. Nesta obra, os personagens de Chamoiseau lutam para resguardar traços e valores 

da cultura crioula.  

A trilogia Antan d’enfance (1990), Chemin d’école (1994) e À bout d’enfance (2005) 

são obras autobiográficas que retratam a infância do autor e tratam, sobretudo, da 

simultaneidade do francês e o crioulo. Dentre a vasta produção de Chamoiseau também se 

destacam alguns ensaios teóricos, como Écrire en pays dominé (1997), Lettres créoles: 

Tracées antillaises et continentales de la littérature (1991) dentre outros, nos quais o autor 

tece críticas à exploração colonial implantada na Martinica e se dedica principalmente a 

questões referentes à língua e à cultura crioulas.   

Neste capítulo, dividido em três subitens, pretendemos fazer um estudo das complexas 

relações que se estabelecem entre o colonizador francês e o crioulo martinicano, através da 

metáfora literária de Chamoiseau. Observaremos, portanto, como se mantiveram as relações 

de domínio colonial, imposição cultural e assimilação dos valores da metrópole no percurso 

da História desses dois povos. Portanto, face a discussão dos conceitos de alteridade e 
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 Coletor ou anotador de palavras. 
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identidade cultural, procuramos analisar, a partir da obra literária de Patrick Chamoiseau, a 

complexidade etnocultural que se estabelece no território ultramarino da Martinica 

(Département d‘Outre Mer - DOM), tomando como exemplo passagens do romance 

Chronique des sept misères, no qual se representam conflitos que acontecem nesse espaço. 

Sendo assim, através dos personagens chamoisianos, analisaremos os laços que se constroem 

entre os djobeurs e as marchandes, trabalhadores dos mercados da cidade de Fort-de-France e 

o branco, dono de terras e fazendas.  

Desse modo, é necessário levantarmos algumas questões fundamentais que apontarão 

os caminhos a serem percorridos, a fim de alcançarmos os resultados esperados com a 

pesquisa. Veremos, portanto, na obra literária de Chamoiseau, como os personagens se 

comportam em relação à língua e aos costumes franceses, qual a posição que eles ocupam 

face ao tema da assimilação cultural e qual o papel da Escola como agente do colonialismo 

cultural na Martinica. Será que os personagens de Chamoiseau se assimilam aos valores 

culturais da França ou preferem assumir sua identidade e a língua crioula? Ainda 

observaremos o impacto que o progresso francês (tecnologia, produtos importados, etc) teve 

na vida cotidiana dos martinicanos e como esse avanço interfere na subsistência desse povo. 

Outro tema abordado neste capítulo é a questão do conflito diglóssico vivenciado não só pelos 

personagens de Chronique des sept misères, mas também pelos próprios escritores crioulos 

das Antilhas. Dessa forma, baseando-nos no conceito do pharmakon grego, analisaremos os 

problemas que advêm da coexistência dessas duas línguas na formação da identidade do povo 

crioulo. Sabemos que um fato que provoca a indignação de muitos críticos literários é a 

escolha do idioma por parte dos escritores crioulos. Sendo assim, abordaremos a razão pela 

qual os autores que defendem a crioulidade como base da identidade antilhana escrevem suas 

obras em francês, língua interpretada por muitos como aquela que representa a opressão 

colonial.  
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2.1  O conflito diglóssico e o pharmakon grego 

 

Préserver ou promouvoir aux Antilles 

l‘épanouissement de la langue créole, en la 

différenciant d‘un patoisement francisé, c‘est 

couvrir vaillamment à cette lisière. Une des 

manières d‘y participer est aussi d‘informer le 

français des inventions du créole: c‘est bien 

servir aux deux sans en abâtardir aucun. 

 

Édouard Glissant 

                     

Uma vez que a língua se constitui como uma história intrincada e complexa, uma 

identidade que contém o não-idêntico, ela não se separa dos valores poéticos, étnicos e 

políticos construídos na ―língua-cultura‖, ou seja, o conjunto social, histórico e cultural que 

produz indefinidamente, coletiva e individualmente, sentido. Assim, a noção de pátria, nos 

países francófonos, tem uma representação cultural e linguística maior que a política. Trata-se 

de uma pátria francófona que corresponde não a uma entidade política, mas a um vasto espaço 

geográfico e cultural do qual participam todas as alteridades francófonas do mundo.  

Existe hoje uma aspiração à independência cultural e, uma vez que o espaço da 

francofonia é, no mundo contemporâneo, um dos lugares capazes de responder a isso, nos 

interessa pesquisar a realidade desse espaço na rede interamericana. Nessa rede, formada 

pelos parceiros francófonos do Quebec, da Acádia, de pequenas comunidades de Ontário, 

províncias do oeste americano, da Luisiana, do Haiti (São Domingos), das Antilhas 

(Martinica e Guadalupe) e da Guiana francesa (Caiena), o francês de referência, submetido a 

diversos tipos de contatos linguísticos, mostra fenômenos de mestiçagem e reestruturação, 

cuja natureza e importância variam segundo o contexto linguístico. Ao estudarmos, pois, o 

problema da língua em sua natureza ambivalente, como memória e passagem, enraizamento e 

errância, nos posicionamos em relação à questão da identidade, das identidades culturais 

linguísticas moventes, ou seja, a metamorfose e a expansão identitárias, marcadas por 

reterritorializações e transterritorializações. Trata-se de uma busca de coabitação linguística 

no contexto cultural múltiplo das três Américas.     

O termo diglossia significa a existência de dois falares ou duas línguas em um mesmo 

território e, por razões de estratificação social, sobrepõe-se uma a outra. É isso que acontece 

na Martinica, nosso campo de pesquisa, desde o seu descobrimento e a sua ocupação pelos 

franceses. Na Martinica se falam duas línguas: o crioulo e o francês. Veremos, nesse item, que 

o conflito linguístico causado pela coexistência desses dois idiomas traz consequências no 
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processo de construção da identidade do povo antilhano. Nas produções literárias locais, 

percebemos a preocupação dos autores em preservar a língua crioula, língua da oralidade, 

utilizada nas relações familiares e no cotidiano, já que ela está frequentemente ameaçada pelo 

francês, língua do colonizador, língua de prestígio, falada na Escola e em situações públicas.  

Com base no estudo de Diva Damato sobre o território da Martinica, levantamos 

algumas informações que entendemos serem pertinentes para uma melhor compreensão da 

trajetória linguística desse povo. Estudos concluem que, antes da chegada dos franceses, os 

índios caraíbas já falavam duas línguas, sendo uma delas pertencente somente às mulheres. 

Com a expansão marítima e o desembarque dos europeus, surge um novo falar no território, 

chamado baragouin (algaravia) resultado da mistura das línguas européias, nomeadamente o 

espanhol, o francês, o flamengo e o inglês e a língua dos índios. Contudo, os índios 

mantiveram a sua língua materna, falando em baragouin somente quando se dirigiam aos 

brancos. Com a exterminação desse povo, o idioma também desapareceu e, a partir da 

chegada dos escravos trazidos da África, surge o crioulo. As línguas crioulas nasceram no 

período colonial, nos campos de plantação de cana-de açúcar, os canaviais. Por não falarem o 

mesmo idioma, os africanos eram colocados juntos, como uma estratégia para impedir a 

comunicabilidade e assim evitar possíveis rebeliões ou fugas. Dessa mistura entre o francês, 

as várias línguas trazidas pelos escravos e também aquelas dos povos autóctones surge o 

crioulo que passa a ser a língua materna dos povos descendentes dessa heterogeneidade 

cultural. Esse idioma também se apresenta como estratégia de refúgio dos escravos que o 

utilizavam na tentativa de escapar aos maus-tratos do colonizador falando em uma língua-

código com o objetivo de criarem meios de sobrevivência.  

Segundo Eurídice Figueiredo, em Construção de identidades pós-coloniais na literatura 

antilhana (1998), ―a palavra crioulo (em francês, créole), do espanhol criollo, é definida pelo 

dicionário de Furetière (1690) como sendo o termo usado pelos espanhóis para designar os 

seus descendentes nascidos na América‖ (p. 18). No entanto, esse significado pode variar 

dependendo do lugar e da época. Nas Antilhas, entende-se por crioulo todos os que lá 

nasceram durante o século XVIII. Hoje o termo ―designa o fruto da mestiçagem, do 

hibridismo cultural‖ (FIGUEIREDO, 1998, p. 19). Para Glissant: 

 

[…] un créole est au moins bifide, c‘est-à-dire qu‘il a au moins deux 

éléments de constitution, que ce soit pour le criolo du Cap-Vert, le crio du 

Sénégal, le papiamento à Curaçao, que ce soit pour les créoles martiniquais, 

haïtien, guadeloupéen ou réunionnais ou sainte-lucien ou encore de l‘île de 

la Dominique. Les créoles proviennent de heurt, de la consomption, de la 

consumation réciproque d‘éléments linguistiques absolument hétérogènes au 
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départ les uns aux autres, avec une résultante imprévisible. 
47

 (GLISSANT, 

1995, p. 21)  

 

A questão linguística é uma preocupação para esses escritores que vivem no ―entre-

dois‖. Em qual língua escrever? Como escrever em uma língua ágrafa que não possui 

normatividade na escrita? Por outro lado, como transcrever a cultura crioula na língua do 

dominador? Observamos que esse problema não atinge somente aos escritores francófonos e, 

portanto, achamos enriquecedor revisitar outros campos literários para demonstrar que esse 

fenômeno também acontece com a língua portuguesa como podemos ler no poema, citado 

pela professora Laura Padilha em seu artigo A África e suas fonias (2007), da guineense 

Odete Semedo em sua obra Entre o ser e o amor (1996). Nesse poema, a língua crioula é 

valorizada e está associada ao amor, à música, às histórias locais que serão transmitidas de 

boca em boca pelas gerações posteriores. A autora demonstra uma preocupação em relação ao 

futuro linguístico de seu país temendo que, com o passar dos anos, o crioulo deixe de ser a 

língua dos guineenses e é por essa razão que a poetisa escolhe a língua crioula para falar, 

gritar e transmitir a sua mensagem escrita, no entanto, em português: 

 

Em que língua escrever 

As declarações de amor? 

Em que língua cantar 

As histórias que ouvi contar? 

Em que língua escrever 

Contando os feitos das mulheres 

E dos homens do meu chão? 

Como falar dos velhos 

Das passadas e cantigas? 

Falarei em crioulo? 

Falarei em crioulo! 

Mas que sinais deixar 

Aos netos deste século? 

 

Ou terei que falar 

Nesta língua lusa 

E eu sem arte nem musa 

Mas assim terei palavras para deixar 

Aos herdeiros do nosso século 

Em crioulo gritarei a minha mensagem 

Que de boca em boca 

Fará sua viagem  

(SEMEDO, 1996, p. 11)

                                                           
47

 [...] um crioulo é pelo menos bífido, isto é, possui pelo menos dois elementos na sua constituição, quer se trate 

do crioulo de Cabo Verde, do crio do Senegal, do papiamento de Curaçao, ou dos crioulos martinicano, haitiano, 

guadalupense ou da ilha de Reunião ou de Santa Lúcia ou ainda da ilha da República Dominicana. As línguas 

crioulas provêm do choque, da consunção, da consumação recíproca de elementos linguísticos, de início 

absolutamente heterogêneos uns aos outros, com uma resultante imprevisível. (Tradução de nossa autoria) 



53 
 

 

 Voltando ao nosso campo de pesquisa, nas Antilhas francesas, os escritores do 

Movimento da Crioulidade (La Créolité), Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau e Raphaël 

Confiant, procuram expressar a especificidade cultural antilhana modificando o francês de 

referência. Esse trabalho exige que o escritor ―desconstrua‖ a língua francesa, empreendendo 

sua desmistificação em relação a toda utilização fetichista. Houve, portanto, uma necessidade 

da cultura antilhana em ultrapassar essa oposição linguística, o que faz do francês não mais 

somente a língua colonizadora, mas também a língua de todos os antilhanos. Patrick 

Chamoiseau em entrevista concedida a Magdala Vianna diz que : ―On ne peut plus se 

contenter d‘être enfermé dans sa langue, mais être riche de toutes les langues possibles‖ 
48

  

(2006, p. 578).  

Entretanto, o trabalho desses autores em transformar, ou ―habitar‖ a língua francesa, 

tornando-a capaz de expressar e traduzir os ethoï crioulos, gerou muitas críticas na sociedade. 

Chamoiseau explica à pesquisadora Luigia Pattano que, inicialmente, as pessoas se 

envergonhavam dessa transformação, acreditando que os escritores estavam ―sujando‖ a 

língua da metrópole e, portanto, esse tipo de romance era proibido nas escolas:  

 

[…] il y avait un tel déni  –  c‘est vrai, c‘est le sentiment que j‘avais  –  il y 

avait un tel déni, un tel refus de cette réalité-là. Je ne sais plus qui disait que 

c‘était une honte lorsque Chronique des sept misères est paru. Même quand 

Texaco a eu le Goncourt, des gens  d‘ici trouvaient que c‘était une insulte de 

donner le Goncourt à quelqu‘un qui salit la langue française. Pour eux, 

mettre du créole, c‘était salir la langue. Maintenant on n‘a pas l‘impression 

que c‘était ça, mais à l‘époque les gens étaient très choqués. Beaucoup 

d‘enseignants étaient absolument choqués par Chronique des sept misères. 

Jamais ils ne permettraient ça à l‘école. Ils passaient leur temps à expliquer 

aux enfants comment écrire le français correctement et voilà quelqu‘un  

qu‘on publie chez Gallimard et qui écrit n‘importe comment. Il fallait 

vraiment voir comment les gens rejetaient ce truc-là en disant: «Ça n‘a rien à 

voir avec nous». Or, pourtant c‘était leur réalité. Donc, d‘une certaine 

manière, il y avait le refus d‘une vérité et d‘une authenticité. Moi, je disais 

qu‘il fallait seulement être nous-mêmes avec nos laideurs et nos beautés, et, 

à partir de là, exister. Alors qu‘eux, ils avaient mis tout ça de côté et 

essayaient de se constituer à partir de la langue française, avec des valeurs 

qui venaient de France ou d‘ailleurs. C‘était ça, d‘une manière générale, 

l‘ambiance. Et,  à mon avis, c‘était la source de la stérilisation collective. Le 

seul domaine qui y échappait, c‘était pratiquement la musique. Il y avait une 

très très grande vitalité musicale,  alors que  pour tout le reste,  il y avait un 
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 Não se pode mais se contentar com o fato de se estar fechado em sua língua, mas de se enriquecer de  todas as 

línguas possíveis. (Tradução de nossa autoria) 
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tel refus de ce que nous étions qu‘on était, à mon avis,  en pleine stérilisation 

collective.
49

 (CHAMOISEAU apud PATTANO, 2001, p. 8) 

 

A Créolité conduz a uma variedade fortemente ―crioulizada‖ do francês de referência 

onde são abundantes os neologismos lexicais, os empréstimos e a adaptação de construções 

gramaticais crioulas, às vezes consideradas como desvios idiossincrásicos (máximos) da 

norma. A estratégia consiste em desconstruir o francês de referência de tal maneira que ele 

seja ―habitado‖ pelo imaginário crioulo, como podemos ler nos exemplos extraídos do conto 

―Le dernier coup de dent d’un voleur de banane‖ de Patrick Chamoiseau, em Écrire la parole 

de nuit (LUDWIG, 1994): ―au beau mitan (milieu) de midi‖; ―comme s‘il voyait mieux que 

les bêtes-à-feu (lucioles)‖; ―les pieds de fruyapin (fruit-à-pain)‖ - a substituição da palavra 

árvore (arbre) pelo termo crioulo correspondente ―pé-de-fruta-pão‖ (pied de fruyapin) é 

sistemática; ―mésié-zé-dames‖ (messieurs et dames); ―Aki bay pawol là? Personne lui a 

donné la parole‖ (Solibo Magnifique, 220); ―Et c‘était quoi ces côtés-là?‖ (Texaco, 66); ―C‘est 

quoi la liberté?‖ (Texaco, 64); ―Faire dérouler une bête-longue (serpent)‖ (Texaco, 65); 

―Prédié ba papa‘w ich mwen. Prie pour ton papa, mon fils‖ (Texaco, 48). Existem também 

modificações no plano morfossintático e no lexical a partir de projeções do crioulo. 

Entretanto, a língua literária dos autores antilhanos é trabalhada em nível ―culto‖, podendo-se 

afirmar que, à exceção dos diálogos (e/ou falas) entre personagens, nada faz lembrar o francês 

popular. Dessa forma, falta transparência para o público-leitor da região, uma vez que a língua 

literária reflete apenas parcialmente variedades vernáculas.  

A relação entre a epistemologia das questões da língua e a que concerne o imaginário 

remete às fronteiras moventes das identidades linguísticas e culturais. Se considerarmos a 

                                                           
49 Havia tal negação - é verdade, é o sentimento que eu tinha - havia tal negação, uma tal recusa daquela 

realidade. Eu não sei mais quem dizia que era uma vergonha assim que Chronique ses sept misères apareceu. 

Mesmo quando Texaco ganhou o Goncourt, as pessoas daqui achavam que era um insulto dar o Goncourt a 

alguém que suja a língua francesa. Para eles, usar o crioulo era sujar a língua. Agora, nós não temos a impressão 

de que era isso, mas na época as pessoas ficavam muito chocadas. Muitos professores ficavam absolutamente 

chocados com Chronique des sept misères. Jamais eles permitiriam isso na escola. Eles passavam seu tempo a 

explicar às crianças como escrever corretamente o francês e aí aparece alguém que publica na Gallimard e que 

escreve de qualquer maneira. Realmente era preciso ver como as pessoas rejeitavam isso, dizendo: ―Isso não tem 

nada a ver conosco‖. Ora, essa era, no entanto, a realidade das pessoas. Portanto, de certa maneira, havia a recusa 

de uma verdade e de uma autenticidade. Eu dizia que era necessário somente ser nós mesmos com as nossas 

feiúras e as nossas belezas, e, a partir daí, existir, enquanto que eles tinham posto tudo isso de lado e tentavam se 

constituir a partir da língua francesa, com os valores que vinham da França ou de fora. Era esse, de uma maneira 

geral, o ambiente. E, em minha opinião, era a fonte da esterilização coletiva. Praticamente o único campo que 

escapava a isso era o da música. Havia uma muito, muito grande vitalidade musical, enquanto que, para todo o 

resto, havia uma tal recusa do que nós eramos que estávamos, a meu ver, em plena esterilização coletiva. 
(Tradução de nossa autoria) 
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existência de uma ―terceira língua‖, aquela que, ao invés de preencher a falta identitária, 

desenha as fronteiras da não coincidência entre a língua com ela própria, e entre a língua e as 

―outras‖ línguas, podemos vislumbrar a aproximação com o outro, o acesso ao outro pelo 

discurso entre a língua e as línguas. A defesa do multilinguismo é, portanto, inseparável do 

reequilíbrio das relações identitárias e linguísticas, ou como se lê em Derrida: ―L‘autre 

appelle à venir et cela n‘arrive qu‘à plusieurs voix‖
50

 (1996). Poderíamos dizer, com o escritor 

e pensador antilhano Édouard Glissant, que é possível ―construir a Torre‖ (bâtir la Tour). 

Partindo da metáfora da torre de Babel, Glissant fundamenta sua teoria em relação ao 

multilinguismo e à criação das línguas crioulas. A torre de Babel (confusão) foi construída por 

um povo que desejava alcançar Deus e o céu com o objetivo de colocar o homem no centro do 

universo. Ao perceber que seria possível a construção da torre, Deus resolveu castigar o 

homem impondo o multilinguismo para que as pessoas não se entendessem entre elas. No 

entanto, para Glissant, mesmo com o castigo de Deus é possível construir algo, pois, com o 

multilinguismo, surgem várias identidades culturais, posto que com o contato e a interação de 

diferentes povos oriundos de diferentes processos migratórios, como, por exemplo, a 

escravidão, eles conseguiram transpor a barreira da diferença linguística e construir uma 

língua que representasse a todos, nesse caso a língua crioula. Dessa forma, seria possível 

construir a torre, não mais baseada no monolinguismo, mas através do multilinguismo, jogar a 

polissemia do jogo, interrogar o pharmakon Babel, traduzir a divisão e a dispersão do 

significado. Do vocábulo pharmakon, de etimologia grega, se originou a palavra pharmakeia, 

evoluindo para o português como pharmacia e farmácia. O pharmakon grego tem o 

significado de droga, ou seja, o de remédio, veneno e cosmético. Em nossa análise, 

percebemos que a torre de Babel é pharmakon, uma vez que ela pode ser tanto remédio como 

veneno. Assim, Babel é remédio, pois permite a formação de diferentes identidades culturais 

em sua representação multilinguística e, por outro lado, é veneno porque constitui uma 

ameaça ao poder absoluto e monolíngue. O monolinguismo faz parte de uma política 

hegemônica de dominação do mundo. Podemos exemplificar com o caso da língua inglesa 

que hoje é tida como uma língua universal, da mesma forma que faziam os franceses na época 

da colonização, quando impunham às suas colônias a língua francesa como um projeto de 

dominação política e econômica visando a uma união nacional.  Glissant acredita ser possível 

construir a torre mesmo depois do castigo do multilinguismo, desconstruindo a figura de Deus 

                                                           
50

 O outro quer ganhar visibilidade e isso só acontece através da pluralidade de vozes. 
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como senhor absoluto e pater do poder, e desafiando, mais uma vez, o pensamento 

teocêntrico.   

Em um contexto marcado pela multiplicidade linguística e cultural, como é o caso das 

Antilhas Francesas, espaço insular que permite o trânsito de elementos diversos, a literatura se 

torna um espaço privilegiado para a compreensão da diversidade e das especificidades 

linguísticas e culturais que habitam as Américas francófonas. Assim, em uma situação 

caracterizada pela diglossia, herança do período colonial, escrever se torna um ato obrigatório 

que marca a passagem do oral ao escrito. Entretanto, segundo Arnaldo Rosa Vianna Neto, em 

Poética do caos: a conquista de Babel (2011): 

 

Se a presença do autor é necessária na medida em que só ele pode dar corpo 

a uma comunidade antilhana, ou seja, fundar uma comunidade em torno da 

história e da memória na prática de um jogo social e literário, é o próprio ato 

de escrever que o afasta da identidade de créole e de sua língua materna. 

(VIANNA NETO, 2011, p. 260)  

 

Nesse sentido, o escritor antilhano se vê no meio de um dilema: ―sua ação se divide entre a 

necessidade de escrever para testemunhar, redefinir a História, recuperar o ‗nous disjoint‘ 

reivindicado por Glissant, e o medo de trair sua crioulidade aceitando escrevê-la em francês‖ 

(VIANNA NETO, p. 265). Édouard Glissant explica que o sistema colonial impôs a língua 

francesa como soberana, no entanto, os escritores perceberam que era necessário desconstruir 

essa ideia, valorizando a língua materna e demonstrando que esta poderia igualmente 

expressar a realidade das Pequenas Antilhas. Entrevistado pela pesquisadora Lise Gauvin, 

Glissant responde sobre a questão da dificuldade dos escritores levantada no manifesto Éloge 

de la Créolité de Bernabé, Chamoiseau e Confiant:  

 

Parce que la rhétorique de la langue française nous a été imposée et parce 

qu‘on nous a appris la langue française de manière parfaite, excessive et 

figée. Et cette rhétorique de la langue française qu‘on nous a imposé l‘idée 

est un élément négatif supplémentaire ; il a fallu réagir contre. La pratique de 

cette rhétorique nous a imposé l‘idée que la langue française était la seule 

qui pouvait exprimer quelque chose de nos réalités. Il a fallu combattre cela 

pour découvrir que les poétiques du créole, des créoles, pouvaient tout aussi 

bien exprimer quelque chose et qu‘une nouvelle poétique pouvait naître qui 

serait une combinaison, une synthèse des poétiques créoles et des poétiques 

du français, c‘est-à-dire des poétiques, rhétoriques et contre-rhétoriques, qui 

sont à l‘intérieur de la langue française. C‘est pourquoi nous sommes 

sensibles à la problématique des langues, nous, écrivains antillais 

francophones.
51

 (GLISSANT, 1995, p. 120)  

                                                           
51

 Porque a retórica da língua francesa nos foi imposta e porque nos ensinaram essa língua de maneira perfeita, 

excessiva e  fixa. Essa ideia da retórica da língua francesa que nos impuseram constitui um elemento negativo 
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O escritor antilhano Patrick Chamoiseau também esclarece, em entrevista concedida a 

Olivier Desgranges na mediateca de Rochefort em maio de 2011, a sua relação com as 

questões que envolvem as duas línguas faladas na Martinica, uma vez que seu espaço de 

enunciação situa-se entre duas culturas e duas línguas diferentes. Segundo o escritor, a 

situação linguística da Martinica continua sendo de diglossia, contudo, atualmente, sem a 

pressão colonial, os escritores têm uma maior liberdade para construir sua própria linguagem. 

Na opinião de Chamoiseau, cada autor tem uma trajetória particular na Totalidade-Mundo e 

são suas experiências pessoais que lhes permitem escolher a língua de sua produção literária. 

Isto significa que, mesmo tendo nascido na Martinica, não necessariamente ele precisa 

escrever em crioulo. Chamoiseau explica que sua trajetória foi diferente da trajetória de 

Raphaël Confiant, que utiliza frequentemente a língua crioula em sua obra. Para Chamoiseau 

é possível escolher uma terra natal, uma vez que ela não é, necessariamente, o lugar onde o 

sujeito nasce, mas onde ele se realiza como indivíduo, alcançando uma experiência plena de 

satisfação que pode ser ou não temporária. Partindo desse ponto, as palavras do escritor 

sugerem uma distinção entre a origem geográfica, isto é, onde nascemos, e a origem literária 

construída a partir de nossa bagagem cultural, social e linguística. Por essa razão os escritores 

são livres para se movimentar em diversas línguas e escolher aquela que melhor traduz a sua 

escrita. Sendo assim, a origem geográfica não coincide, necessariamente, com a origem 

literária. Quanto à oposição binária entre crioulo e francês, Chamoiseau entende que:  

 

[…] La problématique, lorsque j‘ai commencé à écrire, c‘est que je suis un 

écrivain créole et mon espace linguistique est établi entre langue créole et 

langue française. Donc, la langue créole m‘ouvrait à tout un monde, qui était 

le monde de l‘oralité. Donc, j‘avais l‘espace de l‘imaginaire créole et tout le 

monde de l‘oralité, et, puis, avec la langue française, j‘avais l‘accès à la 

littérature du monde et à la littérature écrite. Ce que fait un écrivain et que 

fait un artiste c‘est que, sur cette base, sur la gamme linguistique qui m‘était 

donnée, il fallait que je décide de ma parole, c‘est-à-dire que je construise un 

langage singulier et ce langage singulier se fait avec ce qui m‘a été donné en 

matière de langue, c‘est-à-dire une langue créole articulée sur l‘oralité et 

puis une langue française, qui m‘a été donnée par l‘école articulée sur l‘écrit. 

À partir de là, j‘ai construit mon langage […]. Dans le système 

communautaire, la langue est imposée comme un peu la colonne vertébrale 

de l‘identité de la personne. La communauté imposait la langue et, si tu 

                                                                                                                                                                                     
suplementar; foi necessário reagirmos contra isso. A prática dessa retórica nos impôs a ideia de que a língua 

francesa era a única que podia expressar algo de nossas realidades. Foi preciso combater essa ideia para 

descobrirmos que as poéticas do crioulo, dos crioulos, podiam expressar qualquer coisa tão bem quanto a língua 

francesa, e que poderia nascer uma nova poética que seria uma combinação, uma síntese das poéticas crioulas e 

das poéticas do francês, isto é poéticas,  retóricas e contra-retóricas, presentes no interior da língua francesa. É 

por isso que nós, escritores antilhanos francófonos, somos sensíveis à problemática das línguas. (Tradução de 

nossa autoria) 
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n‘écris pas dans cette langue ou si tu ne fonctionnes pas avec cette langue, tu 

n‘existes pas. […] Ça c‘est de la bêtise, parce que la langue n‘est plus 

déterminante. Tous les marqueurs identitaires anciens, le lieu de naissance, 

la langue, le Dieu, les phénotypes, couleur de peau etc, ne sont plus des 

facteurs déterminants. Ce qui nous permet aujourd‘hui de trouver les frères 

et les fraternités ou les dynamiques collectives ce sont les structures 

d‘imaginaire, c‘est-à-dire, le rapport que l‘on a à la totalité monde et le 

rapport que l‘on a aux nouvelles dynamiques de la diversité dans le monde 

[...].
52

 (CHAMOISEAU, 2011) 

 

Sendo assim, analisando a obra de Chamoiseau, observamos que o francês é a língua 

de sua escrita, porém, é recorrente encontrarmos a língua crioula em seus textos. No romance 

Chronique des sept misères, o autor conserva marcas da oralidade crioula através de seus 

personagens, sobretudo os contadores de histórias que, frequentemente, tomam a palavra para 

nos apresentar algum personagem ou algum fato importante da sociedade. Durante esses 

ralatos é comum a utilização de expressões crioulas, como, por exemplo, ―é Kriii… é Kraaa‖ 

(CHAMOISEAU, 1986, p. 106), que tem a função de chamar o público a participar da 

conversa e deixá-lo sempre atento. O crioulo também representa a língua do sentimento, 

ligado às emoções de felicidade, tristeza ou mesmo raiva. Logo no início do romance, o 

personagem Félix Soleil, decepcionado com o fato de não ter um filho homem para ser seu 

sucessor na família, grita com muita raiva: ―Yin ki fanm, fanm ki na tÿou mwen! (je n‘ai que 

des femmes aux trousses)‖ (CHAMOISEAU, 1986, p. 19). O conflito diglóssico também 

aparece em uma passagem do romance, anteriormente citada, na qual o autor coloca frente a 

frente duas figuras muito importantes, Aimé Césaire, o poeta, e Pipi, o rei dos djobeurs 

(trabalhadores dos mercados de Fort-de-France que faziam da brouette, um carrinho de mão, 

sua arma de luta pela difícil sobrevivência), protagonizando uma cena que mostra a oposição 

                                                           
52 [...] A problemática, assim que eu comecei a escrever, é que eu sou um escritor crioulo e meu espaço 

linguístico é estabelecido entre a língua crioula e a língua francesa. Portanto, a língua crioula me abria para todo 

um mundo que que era o mundo da oralidade. Portanto, eu tinha o espaço do imaginário crioulo e todo o mundo 

da oralidade, e, depois, com a língua francesa, eu tinha acesso à literatura do mundo e à literatura escrita. O que 

faz um escritor e o que faz um artista é que, sobre essa base, sobre a gama linguística que me era dada, era 

preciso que eu decidisse sobre a minha palavra, isto é, que eu construísse uma linguagem singular e essa 

linguagem singular se faz com o que me foi dado em matéria de língua, isto é, uma língua crioula articulada 

sobre a oralidade e depois uma língua francesa, que me foi dada pela escola, articulada sobre a escrita. A partir 

daquele momento, eu construí minha linguagem […]. No sistema comunitário, de certa forma a língua é imposta 

como a coluna vertebral da identidade da pessoa. A comunidade impunha a língua e, se você não escreve nessa 

língua, ou se você não funciona com essa língua, você não existe. […] Isso é uma bobagem, porque a língua não 

é mais determinante. Todos os  marcadores identitários antigos, o lugar de nascimento, a língua, o Deus, os 

fenótipos, a cor da pele etc, não são fatores determinantes. O que nos permite hoje encontrar os irmãos e as 

fraternidades ou as dinâmicas coletivas são as estruturas de imaginário, isto é, a relação que estabelecemos com a 

totalidade mundo e com as novas dinâmicas da diversidade no mundo […]. 
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das línguas. Por um lado Césaire, o prefeito que fala francês, e por outro Pipi, o biscateiro que 

responde em crioulo, dizendo que não compreendeu a questão que lhe foi colocada: ―- Mais 

comment faites-vous pour conserver les tubercules d‘ignames aussi longtemps sans qu‘ils ne 

germent?‖ / ―Hein? Quoi? Kesse ti di misié limè? (Que dis-tu?)‖ (CHAMOISEAU, 1986, p. 

200). Posto isso, a partir da leitura de Chronique des sept misères, podemos compreender a 

complexidade linguística vivenciada no cotidiano do povo crioulo das Antilhas francesas, 

representado no romance de Chamoiseau através da metáfora literária, marcada muitas vezes 

por um ―ruído‖ na comunicação, podendo provocar interpretações equivocadas entre os 

interlocutores.  

Outro aspecto remarcável no romance de Chamoiseau é a grande evasão escolar que 

acontece em consequência dessa coexistência linguística. No romance em questão, a Escola 

não reconhece as variações e mutações da língua francesa da Martinica como marcas 

sociolinguísticas e etnolinguísticas representantes de outros ethoï diferentes do francês, mas o 

conflito diglóssico se representa, principalmente, entre a língua crioula e a francesa. 

Chamoiseau apresenta esse conflito no contexto da Escola, quando as personagens (crianças 

crioulas) são proibidas de se comunicar em crioulo ou de se dirigir aos professores em língua 

crioula, e, em caso de transgressão do interdito, são punidas severamente. Além das 

proibições e punições praticadas pela instituição escolar, o fato de não poderem expressar em 

francês os imaginários, valores e costumes crioulos, sem ―rasurar‖ os códigos da língua 

padrão, leva os alunos, gradativamente, a abandonar a Escola como analisaremos no próximo 

capítulo de nossa dissertação.  

Partindo dessas premissas, observamos que a escrita de Chamoiseau se torna particular 

nesse vai e vem que o autor faz entre a língua crioula e a francesa. Em Chronique, os dois 

idiomas se misturam com muita frequência e sempre que necessário encontramos notas de 

tradução entre parênteses ou no rodapé. Segundo Arnaldo Rosa Vianna Neto, ―a originalidade 

de Chamoiseau está na invenção de sua língua(gem) de escritor, na qual se registram criações 

lexicais contínuas que incorporam ao francês as construções lexicais e as cadências crioulas‖ 

(VIANNA NETO, 2011, p. 265). Ao ―habitar‖ a língua francesa, inscrevendo nela mudanças 

e variações linguísticas, Chamoiseau torna possível a representação da diversidade cultural 

crioula.  

Ao assumirem a língua francesa atrelada à escrita, e a crioula, à oralidade, os escritores 

antilhanos procuram resguardar a tradição oral ameaçada de desaparecimento através de sua 

escrita. Assim, é comum encontrarmos expressões crioulas inscritas em narrativas de língua 

francesa, como vimos acima com Chamoiseau. Porém, ao começar esse trabalho de 
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preservação da oralidade, esses intelectuais se deparam com dois problemas, um de língua, 

que consiste na tradução do crioulo ao francês, e o outro de linguagem, que é a passagem do 

oral ao escrito, pois que, nesse processo, se perdem as características próprias da oralidade, 

isto é, o contador de histórias utiliza um ritmo, gestos, expressões faciais que não podem ser 

transcritos. No romance de Chamoiseau, Solibo Magnifique (1988), o próprio narrador 

confessa que a passagem do oral à escrita não é tão simples como parece: ―Comment écrire la 

parole de Solibo? En relisant mes premières notes du temps où je le suivais au marché, je 

compris qu‘écrire l‘oral n‘était qu‘une trahison, on y perdait les intonations, les mimiques, la 

gestuelle du conteur‖53 (CHAMOISEAU, 1988, p. 225). Segundo Édouard Glissant: 

 

L‘écriture, la dictée du dieu, est liée à la transcendance, elle est liée à 

l‘immobilité du corps et elle est liée à une sorte de tradition de consécution 

que nous appellerions une pensée linéaire. L‘oralité, le mouvement du corps 

sont donnés dans la répétition, la redondance, l‘emprise du rythme, le 

renouveau des assonances, et tout ceci éloigne de la pensée de la 

transcendance, et de  la sécurisation que la pensée de la transcendance portait 

en elle, et des outrances sectaires qu‘elle déclenche comme naturellement. 
54

 

(GLISSANT, 1995, p. 38)  

 

Em entrevista a Magdala Vianna, Chamoiseau responde sobre a possibilidade de escrita da 

língua crioula, uma vez que é uma língua ágrafa, ou seja, não tem normatividade gramatical: 

 

Écrire la langue créole c‘est possible. Par contre, écrire l‘oralité créole c‘est 

pas possible. C‘est-à-dire, quand on voit un conteur raconter une histoire, il 

est pratiquement impossible de reproduire, par écrit, ce qu‘il a raconté. 

L‘économie de l‘oralité est complètement différente de l‘économie de 

l‘écriture. Aujourd‘hui, notre problématique, le travail que nous avons à faire 

c‘est de récupérer cette oralité qui est au départ de notre existence, de notre 

culture, et de faire en sorte que cette oralité puisse s‘accorder avec les 

exigences de l‘écriture.
55

 (VIANNA, 2006, p. 578) 

 

                                                           
53

 Como escrever a palavra de Solibo? Relendo minhas primeiras notas do tempo em que eu o seguia na feira, 

entendi que escrever o oral não era nada mais que uma traição, perdiam-se nisso as entonações, as mímicas, o 

gestual do contador. (Tradução de nossa autoria) 
54

 A escrita, o ditado do deus, está associada à transcendência, está associada à imobilidade do corpo e está 

associada a uma espécie de tradição de encadeamento a que chamaríamos um pensamento linear. A oralidade, o 

movimento do corpo se manifestam na repetição, na redundância, na preponderância do ritmo, na renovação das 

assonâncias e tudo isso distancia do pensamento da transcendência, e da segurança que o pensamento da 

transcendência continha nele, bem como dos excessos sectários que esse pensamento desencadeia como que 

naturalmente. (Tradução de nossa autoria) 
55

 Escrever a língua crioula é possível. No entanto, escrever a oralidade crioula não é possível. Isto é, quando 

vemos um contador contar uma história, é praticamente impossível reproduzir, por escrito, o que ele contou. A 

economia da oralidade é completamente diferente da economia da escrita. Atualmente, nossa problemática, o 

trabalho que nós temos que fazer é de recuperar essa oralidade que está no início de nossa existência, de nossa 

cultura e fazer com que essa oralidade possa concordar com as exigências da escrita. (Tradução de nossa autoria) 

 



61 
 

Vimos, a partir desse estudo, que o monolinguismo foi imposto pela metrópole 

colonizadora, visando o total domínio sobre a colônia e fazendo com que esta se curvasse à 

sua cultura e a sua língua. Sendo assim, o colonizado introjeta esse pensamento já que o único 

meio de existir e conseguir um lugar na sociedade era através da língua francesa. Falar bem o 

francês era sinônimo de progresso e a garantia de uma possível ascensão social. De acordo 

com Albert Memmi: 

Se ao menos o falar materno permitisse uma ascendência real sobre a vida 

social, atravessasse os guichês das administrações ou ordenasse o tráfego 

postal. Mas nem isso. Toda a burocracia, toda a magistratura, toda a 

tecnicidade só ouvem e utilizam a língua do colonizador, como os marcos de 

quilômetros, os painéis das estações, as placas de rua e os recibos. Munido 

apenas de sua língua, o colonizado é um estrangeiro em seu próprio país. 

(MEMMI, 2007, p. 147)  

Posto isso, o trabalho literário dos escritores pós-coloniais que desconstroem a ideia da 

língua francesa ligada somente à cultura dominante se torna crucial no processo de 

reconstrução da identidade antilhana. O francês, adotado e ―habitado‖ passa também a 

representar a cultura crioula das Antilhas. Além disso, o uso total ou parcial da língua crioula, 

em seus romances, demonstra que a sua língua materna, mesmo não tendo uma escrita, pode 

ocupar um espaço igualmente privilegiado na literatura local. Assim, a valorização do ser e da 

língua crioulos traz um novo sentimento para o colonizado completamente diferente do 

sentimento de inferiorizado instigado pelo branco colonizador. Dessa forma, os autores 

antilhanos criam uma poética que representa o imaginário cultural do antilhano baseada 

essencialmente no resgate e na valorização da tradição oral através do contador de histórias, 

veículo condutor que transmite as narrativas, contos, lendas, provérbios e adivinhas de uma 

geração a outra. Ressaltamos que a figura do contador de história, assim como a questão da 

valorização da oralidade serão destacadas, com maior profundidade, mais adiante nesta 

dissertação. Partindo dessas premissas e de toda a problemática que envolve a questão 

diglóssica nas Pequenas Antilhas, podemos dizer que a língua se destaca com toda a sua carga 

cultural, como uma das formas de expressão e/ou tradução da cultura desse povo.  

 

 

 

 

 

 



62 
 

2.2  A escola e a assimilação cultural 

 

O afrancesamento nos forçou a um 

autodenegrimento: destino comum dos 

colonizados. 

                                                   

                                                       Bernabé, Chamoiseau e Confiant 

 

A alteridade, nas palavras de Janet M. Paterson, ―diz respeito à nossa realidade vivida 

em todas as dimensões: pessoal, social, literária, institucional e ética‖ (2007, p. 13). Na 

Apresentação de Figurações da Alteridade (2007), PORTO e FIGUEIREDO escrevem que, 

segundo Eric Landowski, a sociedade majoritária, chamada de ―grupo de referência‖, com o 

objetivo de preservar sua integridade, cria estratégias para se diferenciar dos ―diferentes‖, dos 

Outros, sob uma aparência de não discriminação. Para o autor, essa sociedade majoritária 

pode exercer com seus Outros a exclusão ou a assimilação, mas, em ambos os movimentos, 

percebe-se o não reconhecimento da Alteridade, pois ou se exclui ou se transforma o Outro no 

Mesmo através da assimilação. O reconhecimento se daria na aceitação pura e simples.  

Citando Landowski como referência, FIGUEIREDO (2007, p. 173-89) diz que a 

alteridade é, portanto, o Outro em relação a um determinado grupo de referência (grupo social 

dominante), o qual é responsável pelo conteúdo semântico investido nas diferenças de uma 

pessoa ou de um grupo minoritário. A semantização dessas diferenças pode ser tanto positiva 

como negativa, mas, de qualquer forma, é uma ou outra atribuição semântica que cria a 

alteridade. A diferença que existe entre o grupo de referência e os outros não é ontológica; há, 

antes, diferenças posicionais. Esses traços diferenciais marcados promovem o surgimento das 

figurações de alteridade, que separa o Um de seu Outro, surgindo daí os estereótipos. Dois 

planos são mobilizados na produção da diferença: o referencial, em que a diferença se baseia 

em termos biológicos ou sociológicos, e o semiótico, em que ela passa a ser significante e visa 

à construção de sentido e de valores dentro de um dado universo.  

Paterson levanta a seguinte questão: ―Como explicar as noções de diferença e de 

alteridade em um contexto multiétnico sem visar alguns grupos e sem ratificar estereótipos 

execráveis?‖ (2007, p. 13). A resposta é complexa. A noção de diferença, escreve a autora, ―é 

fundamental para nossos processos cognitivos: saber que dia não é noite, diferenciar uma 

criança de um adulto, saber que a mulher é biologicamente diferente do homem são questões 

fundamentais que permitem construir o sentido do mundo‖ (2007, p. 13). 
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O discurso colonial tende a ―construir‖ o colonizado, munindo-o de artefatos negativos 

baseados em preconceitos raciais que têm como finalidade justificar a conquista e a ocupação 

e estabelecer sistemas administrativos e culturais em seu próprio benefício (BHABHA, 1992, 

p. 184). O imperialismo e o colonialismo, segundo Edward Saïd, se baseiam em formações 

ideológicas através de um discurso de superioridade, afirmando a necessidade de certos 

territórios serem dominados: ―Le vocabulaire de la culture impérial classique du XIX
e 

siècle 

regorge de mots et concepts comme ‗race sujette‘, ‗race inférieure‘, ‗peuples subordonnés‘, 

‗dépendance‘, ‗expansion‘, ‗autorité‘‖
56

 (2000, p. 44). 

Com as expansões marítimas o homem se torna seguro de sua inteligência e seu poder 

e é nesse momento que as igrejas perdem seu status de instituição superior, que tinha Deus 

como a figura de maior valor, passando o homem a ocupar o patamar mais elevado das 

civilizações. Foi o contexto do imperialismo e do colonialismo, com sua extensa rede de 

interesses, que estimulou os descobridores europeus a definirem os povos das colônias como 

inimigos que deveriam ser dominados e moldados através de um discurso redutor. Após a 

Revolução Francesa, a França instaura uma política de formação nacional baseada no lema 

―Igualdade, Liberdade e Fraternidade‖. A partir desse momento, o francês adota uma postura 

de superioridade em relação às demais civilizações construindo um mito em torno da cultura 

francesa como o modelo perfeito a ser seguido. Assim sendo, para dominar o colonizado, 

foram implantadas estratégias que o incapacitavam de seguir com suas práticas culturais. O 

colonizador desvalorizou a língua, as crenças, as tradições culturais, fazendo com que o 

colonizado se submetesse a ele, em detrimento de sua cultura. Em consequência dessa política 

de imposição, vários antilhanos se deixavam influenciar pelo discurso redutor do branco-

colonizador, acreditando realmente que tudo o que possuíam como representação cultural era 

inferior. Tal imposição despertava o desejo de querer ser o Outro. Assim, alguns se 

assimilavam à cultura e ao modo de ser do francês.  

A instituição de ensino era um dos meios que dava acesso a certa ascensão social. 

Aqueles que frequentavam as escolas poderiam adquirir um status de ―civilizado‖, ou seja, 

aquele que, por apreender e assimilar os modos e as tradições culturais francesas, era 

considerado ―superior‖.  

A partir dos anos 60, a França começa a investir na ilha, criando redes escolares, 

construindo hospitais, melhorando estradas etc. Esses avanços melhoram a situação de vida 

dos martinicanos, mas, por outro lado, diminuem o consumo de produtos locais favorecendo o 

                                                           
56

 O vocabulário da cultura imperial clássica du século XIX inclui palavras e conceitos como ‗raça submissa‘ , 

‗raça inferior‘, ‗povos subordinados‘, ‗dependência‘, ‗expansão‘, ‗autoridade‘. 
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crescimento da importação de produtos estrangeiros, sobretudo vindos da metrópole e 

consequentemente acelerando o processo de assimilação da cultura francesa. As instituições 

de ensino conhecem melhorias que contribuem para o crescimento do número de estudantes 

visando à expansão do padrão cultural francês, da língua e da literatura francesas. No campo 

literário, os escritores locais produzem uma literatura assimilacionista, imitando os modelos 

da metrópole europeia.  

O psiquiatra e escritor Frantz Fanon, autor de Peau noire masques blancs (Pele negra 

máscaras brancas), livro publicado em 1952, é referência primordial em nossa dissertação. 

Fanon ficou conhecido por suas pesquisas sobre o racismo e a relação do branco com o negro. 

Nessa obra, o autor estuda a psicopatologia do negro que, por décadas de colonização, teve 

sua cultura dissipada em prol da imposição dos valores culturais europeus. Dessa forma, 

compreenderemos, através da obra de Fanon, as complexas ligações que se criaram entre o 

colonizador e o colonizado, sobretudo as relações de assimilação, consequência da política de 

imposição cultural incutida pelo europeu. 

Após essa análise, retomaremos o tema da assimilação cultural, analisando os 

personagens do romance Chronique des Sept Misères de Patrick Chamoiseau. Veremos que o 

escritor, por meio de sua obra, retrata a situação vivida pela maioria dos martinicanos que, ao 

frequentarem as escolas, são obrigados a aprender os conteúdos programáticos franceses que 

não continham referenciais culturais crioulos. Assim sendo, uma criança que, desde os 

primeiros anos de sua vida, fala uma determinada língua com os pais e é educada seguindo os 

modos e valores de sua cultura, quando confrontada com uma língua diferente que veicula 

uma cultura distinta da sua, experimenta um sentimento de estranheza, explicando-se assim a 

forte evasão escolar, referenciada em Chronique des sept misères. Esse conflito entre valores 

culturais opostos afetam, certamente, a estrutura psicológica da criança. Nas instituições de 

ensino, onde se espera que se ensinem as diferenças, o respeito e a valorização da cultura do 

outro, mostrando que não existe hierarquia em termos culturais, o aluno é proibido de se 

expressar em sua língua materna, aquela que melhor exprime suas vontades, seus sentimentos, 

seu imaginário social e afetivo, enfim que a representa em seu dia-a-dia.  

Segundo Frantz Fanon, as relações do homem branco com o negro geram um duplo 

narcisismo: ―o branco está fechado na sua brancura, o negro na sua negrura‖ (2008, p. 27). 

Sendo assim, a existência de um depende do outro, ou seja, um negro só é negro quando 

contraposto com um branco e vice-versa. O mesmo fato acontece entre os conceitos de 

Oriente e Ocidente. Edward Saïd, em sua obra intitulada Orientalism (Orientalismo), 

publicada pela primeira vez em 1978, elabora uma série de críticas à ideia de orientalismo 
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criada a partir de uma visão ocidental que beneficiava o colonialismo. Para o escritor, nascido 

em Jerusalém, ―o Oriente ajudou a definir a Europa (ou o Ocidente) com sua imagem, ideia, 

personalidade, experiências contrastantes‖ (2007, p. 28). Saïd afirma que ―Oriente e Ocidente, 

são criados pelo homem‖ e, portanto, ―tanto quanto o Ocidente, o Oriente é uma ideia que tem 

história e uma tradição de pensamento, um imaginário e um vocabulário que lhe deram 

realidade e presença no e para o Ocidente‖ (2007, p. 31).  

Retomando as ideias de Fanon, em Pele negra máscaras brancas, o psiquiatra acredita 

que a questão da linguagem é fundamental para entendermos as complexidades do ser 

humano e sua posição no mundo, posto que ―falar é estar em condições de empregar certa 

sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é, sobretudo, assumir uma cultura, 

suportar o peso de uma civilização‖ (2008, p. 33).  Para Fanon, assumir a linguagem do outro 

é uma maneira que o negro encontra para incorporar a cultura ocidental e assim adquirir o 

estatuto de assimilado. Por conseguinte, nasce no negro colonizado um ―complexo de 

inferioridade‖ e, por isso, ele fará tudo para mudar de pele e tornar-se francês. Assim sendo, 

ele passa realmente a acreditar na superioridade do colonizador, criando um racismo em 

relação ao próprio negro, renegando sua família, sua língua, sua cultura e seus valores, como 

afirma Fanon: 

 

Todo povo colonizado – isto é, todo povo no seio do qual nasceu um 

complexo de inferioridade devido ao sepultamento de originalidade cultural 

– toma posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura 

metropolitana. Quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais 

o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, 

seu mato, mais branco será. (FANON, 2008, p. 34) 

 

 Nesse ponto, os elementos da cultura francesa são os únicos valorizados e desejados 

pelos martinicanos e serão a única verdade em que eles acreditam: ―Vérité de sa race. Vérité 

de sa langue. Vérité de sa culture. Vérité de sa religion. Vérité de son drapeau‖
57

, como 

escreveu Chamoiseau em seu ensaio Écrire en pays dominé (CHAMOISEAU, 1997, p. 29). 

Para Diva Damato, esse desvio de identidade começa a se revelar desde os primeiros 

momentos da infância:  

 

[…] os escravos aprendem desde a infância que sua cor é um estigma de 

inferioridade e o branco detém o monopólio do Belo, do Bom e da Verdade. 

Progredir, melhorar é necessariamente aproximar-se do padrão europeu, 

renegar a origem africana. E quando alguns poucos privilegiados conseguem 

                                                           
57

 Verdade de sua raça. Verdade de sua língua. Verdade de sua cultura. Verdade de sua religião. Verdade de sua 

bandeira […]. (Tradução de nossa autoria) 
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emergir desse povo esmagado (graças sobretudo à escola), o seu sonho não 

mais será a volta à África, mas o acesso à cidadania francesa. (DAMATO, 

1995, p. 150) 

 

 Édouard Glissant, em sua obra prima Le Discours Antillais, entende que a dominação 

francesa, no território ultramarino da Martinica, foi uma das mais eficazes na história da 

colonização, visto que o branco colonizador, além de instaurar uma política de assimilação 

cultural com a qual fez com que toda uma sociedade acreditasse que o modelo francês era o 

único caminho para a ascensão social, despersonificou a Martinica com todas as suas práticas 

culturais:  

 

[...] le traumatisme de l‘arrachement à la matrice originelle (l‘Afrique) joue 

encore sourdement. Le rêve du retour à l‘Afrique, qui a marqué les deux 

premières générations importées, a certes disparu de la conscience collective, 

mais il a été remplacé dans l‘histoire subie par le mythe de la citoyenneté 

française: ce mythe contrarie l‘enracinement harmonieux au non de l‘homme 

martiniquais dans sa terre.
58

 (GLISSANT, 1981, p. 148-49)  

 

Fanon explica que, nas Antilhas, a classe burguesa não fala crioulo por considerá-la um patois 

(patoá), língua inferior ao francês. Em casa, os pais proibem seus filhos de falar crioulo: 

 

Minha mãe querendo um filho memorandum 

se sua lição de história não está bem sabida 

você não irá à missa de domingo 

com sua domingueira 

esse menino será a vergonha do nosso nome 

esse menino será nosso Deus-nos-acuda 

cale a boca, já lhe disse que você tem de falar francês 

o francês da frança  

o francês do francês 

o francês francês (DAMAS apud FANON, 2008, p. 36) 

 

Dessa forma, o assimilado, moldado sob os padrões franceses, não se vê mais como negro e 

rejeita esse ser que sempre foi associado ao animal, ao bárbaro, ao primitivo:  

 

O negro, o obscuro, a sombra, as trevas, a noite, os labirintos da terra, as 

profundezas abissais, enegrecer a reputação de alguém; e, do outro lado: o 

olhar claro da inocência, a pomba branca da paz, a luz feérica, paradisíaca. 

Uma magnífica criança loura, quanta paz nessa expressão, quanta alegria e, 

principalmente, quanta esperança! Nada de comparável com uma magnífica 

criança negra, algo absolutamente insólito. (FANON, 2008, p. 160)  

                                                           
58

 […] o traumatismo do desenraizamento da matriz original (a África) atua ainda em surdina. O sonho de 

retorno à África, que marcou as duas primeiras gerações importadas, certamente desapareceu da consciência 

coletiva, mas foi substituído na história sofrida pelo mito da cidadania francesa: este mito contraria o 

enraizamento harmonioso ou não do homem martinicano em sua terra. (Tradução de nossa autoria) 
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Sabemos que nas civilizações ocidentais o negro é símbolo do mal, do pecado, ele é o 

feio, o sujo. Provavelmente é com o intuito de desconstruir esses estereótipos que em 

Chronique des sept misères encontramos trechos nos quais Chamoiseau elogia e exalta o 

homem negro, descrevendo seus traços físicos e sua cor de pele como o modelo perfeito de 

beleza. Percebemos, portanto, o engajamento desses escritores, que, por meio de sua 

literatura, enaltecem a cultura negra valorizando o elemento do nègre africain que também 

pertence a esse caldeirão que é a identidade crioula antilhana:  

 

Elyette vit d‘abord une ombre, élancée, sac à l‘épaule, bien dessinée par les 

derniers rayons du soleil provenant de la porte. L‘inconnu, agenouillé, se 

signa maladroitement et aperçut la jeune fille au moment où il allait se 

relever. Il se trouvait au point de convergence des lueurs du vitrail: cela 

décida de tout. Elyette découvrit un beau nègre, cheveux coupés à ras sur les 

tempes. Touffe bien brossée en haut du front à la manière des nègres anglais, 

il baignait dans une aura teintée où ses gestes prenaient une majesté lente, et 

où, surtout, ses yeux brillaient du feu de Dieu. Elyette crut voir un ange, 

ange curieusement nègre, mais, pour une petite négresse comme moi, qu‘est-

ce que le bon Dieu aurait pu envoyer d‘autre ?... C‘est pourquoi elle tomba à 

la renverse, entre les bancs, terrassée par ce signe évident du Ciel. Elle se 

réveilla dans les bras de son ange qui lui disait: Mââme scusez-moi si je vous 

ai fait sauter, scusez-moi. (CHAMOISEAU, 1986, p. 44) 

 

 Nessa passagem percebemos que Chamoiseau quebra o protocolo e apresenta um 

negro com características que seriam do branco europeu, símbolo de beleza, brancura e 

limpeza. O personagem chamoisiano é comparado a um anjo, um anjo negro, mas é, de 

qualquer maneira, um anjo, algo que no mundo branco europeu seria inadmissível.  

Voltando às reflexões de Fanon, o psiquiatra diz que o negro assimilado só percebe 

que continua sendo negro quando chega à Metrópole. Na França, o antilhano é tratado como 

um colonizado qualquer. É desprezado e humilhado. Mesmo assim, quando regressa à sua ilha 

natal, volta totalmente diferente. O antilhano chega à Martinica imitando o branco 

colonizador, falando a língua francesa com o sotaque do francês da França. É esse o antilhano 

alienado que, ao sair do arquipélago, esquece as suas raízes, assume a cultura e a linguagem 

da Metrópole e quando retorna só responde em francês e diz não compreender mais o crioulo. 

Percebemos que o ―complexo de inferioridade‖ que domina o negro antilhano é o que o 

conduz em direção aos valores culturais franceses e o leva a renegar suas origens. 

Inconformado com sua cor, o negro tenta desesperadamente embranquecer sua pele. As 

mulheres negras repudiam os negros e fazem de tudo para se deitar com o senhor branco a fim 

de que seus filhos nasçam com a cor da pele mais clara que a dela. Da mesma forma, para o 

homem negro o amor de uma branca significa ser valorizado como um branco. O escritor 
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Albert Memmi explica que ―a recusa de si mesmo e o amor pelo outro são comuns a todo 

candidato à assimilação. E os dois componentes dessa tentativa de libertação estão 

estreitamente ligados: o amor pelo colonizador tem por base um complexo de sentimentos que 

vão da vergonha ao ódio de si mesmo‖ (MEMMI, 2007, p. 163).  

A questão da assimilação cultural é discutida por René Ménil em seu texto Généralité 

sur “l’écrivain” de couleur antillais, publicado na revista Légitime Défense, no qual o autor 

escreve: 

 

Progressivement, l‘Antillais de couleur renie sa race, son corps, ses passions 

fondamentales et particulières, sa façon spécifique de réagir à l‘amour et à la 

mort, et arrive à vivre dans un domaine irréel déterminé par les idées 

abstraites et l‘idéal d‘un autre peuple. Tragique histoire de l‘homme qui ne 

peut pas être lui-même, qui en a peur, honte : le colon, d‘ailleurs, lui 

reproche essentiellement de se laisser aller au génie de sa joie, de sa danse, 

de sa musique, de son imagination.
59

 (1990, p. 7)  
 

Objetivando salientar as reais consequências provocadas pela imposição dos valores 

eurocêntricos nas Antilhas, Chamoiseau, por meio de uma pluralidade de vozes narrativas, 

escreve as histórias de personagens que acabavam por abandonar os bancos da Escola, em 

uma tentativa desesperada de fugir à ordem de assimilação dos modelos da civilização da 

Metrópole. Isso acontecia porque a escola era francesa e se ensinava a língua francesa e os 

conteúdos de formação da civilização francesa. Desse modo os personagens de Chamoiseau 

não se identificam com esses conteúdos por não terem relação com a construção da realidade 

e do imaginário cultural de seu povo. As relações entre as diversas alteridades, no romance, se 

dão de uma maneira bastante conflituosa. É visível o engajamento do autor quando nos 

apresenta personagens submissos aos modelos do ensino colonizado, desvinculados do 

contexto sociocultural antilhano, obrigados a viver no entre-dois, em universos culturais 

distintos, o que causava a evasão escolar da maioria das crianças por não conseguirem 

assimilar ou mesmo aceitar tal imposição. Ficavam, desse modo, isoladas em sua própria 

cultura, o que, consequentemente, provocava uma crise de identidade. O romance faz fortes 

críticas à imposição cultural na tentativa de dominar e moldar o indivíduo de acordo com a 

norma estabelecida pelo colonizador. Em uma passagem do romance, a personagem Chinotte, 

                                                           
59 Progressivamente, o antilhano de cor renega sua raça, seu corpo, suas paixões fundamentais e particulares, sua 

maneira específica de reagir ao amor e à morte, e chega a viver em um domínio irreal determinado pelas ideias 

abstratas e pelo ideal de outro povo. Trágica história do homem que não pode ser ele mesmo, que tem medo e 

vergonha: o colono, aliás, o acusa essencialmente de deixar-se levar pelo gênio de sua alegria, de sua dança, de 

sua música e de seu imaginário. (Tradução de nossa autoria)  
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a colombiana, preocupada com a situação vivida na cidade conversa com Pipi e o questiona 

sobre o futuro do país: 

 

 

[...] comment veux-tu que ce pays ne coule pas? Les enfants vont à l‘école 

pour apprendre des choses de France que personne ne comprend, les jeunes 

sont charroyés vers Paris par milliers, la canne est malade, cagoue même, la 

banane est tombée en état, l‘ananas est déjà en enterrement, les gendarmes 

tuent chaque année deux ou trois ouvriers agricoles dans la dèche, les 

marchandes demandent du pain aux clients devant les supermarchés, la 

misère mène partout son bankoulélé, et toi, tu viens me parler de trésor de 

pirates! (CHAMOISEAU, 1986, p. 140- 41) 

 

Héloïse, que mais tarde se tornaria Man Elo ―(reine du macadam au marché de Fort-de-

France)‖, era filha de Félix Soleil e Fanotte, que, juntos, tiveram mais oito filhas, para 

desespero do pai. Félix Soleil desejava muito ter um ―filho homem‖ para dar continuidade à 

sua família. Para ele, Héloïse era a sua nona decepção. Ao contrário de suas oito irmãs, Man 

Elo teve a chance de frequentar a escola, ―un monde nouveau, hors de la réalité même, où elle 

apprit à lire et à écrire en français, langue insolite qui surprenait ses parents‖ (1986, p. 27). 

Fanotte, a mãe de Héloïse, se sentia orgulhosa ouvindo a filha falar a língua francesa, no 

entanto, para o pai, era uma afronta Héloïse se dirigir a ele na língua do colonizador. Nunca 

imaginara escutar tal idioma dentro de sua casa. O francês representava, para ele, a língua da 

opressão ―(celle des gendarmes-à-cheval)‖ [...], roulant de gros z‘yeux, il marmonnait donc des 

Fanm fanm yin ki fanm na tÿou mwen! Chaque fois qu‘Héloïse lui récitait des histoires de 

cigale ayant chanté tout l‘été mais qui se trouva oui fort dépourvue quand la bise fut venue‖ 

(CHAMOISEAU, 1986, p. 27). 

Algum tempo depois, Héloïse resolve abandonar os bancos da escola por não 

compreender o mundo francês que lhe era imposto e vai cuidar da boutique de sua mãe: 

―Heloïse quitta l‘école quand elle ne comprit plus rien au monde français, et s‘occupa de la 

boutique de Fanotte maintenant ratatinée et presque aveugle‖ (1986, p. 27). Assim, ela deixa a 

escola, que não traduzia a realidade, o imaginário e a memória cultural pessoal e coletiva de 

seu povo, uma escola que ignorava as práticas culturais de sua terra. As razões do abandono da 

escola pela personagem estão também ligadas às atividades de seu cotidiano, onde ela 

experimentava uma sensação de liberdade no trato com a natureza típica de seu país. Se a 

instituição escolar, além dos conteúdos da França metropolitana, incluísse em seus currículos 

disciplinas que dessem conta das práticas socioculturais do povo antilhano, talvez Héloïse não 

abandonasse a escola para se dedicar a seu cotidiano: 
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Elle se sentait libre dans ces savanes où le soleil déversait un cristal 

permanent, parfois vitreux. Les cabouyas organisaient, malgré leur délire, un 

bel équilibre de parfums, de couleurs, d‘ondulations. Suivie des moutons et 

des vaches, la futur Man Elo explorait les secrets d‘herbes où les chocs de la 

vie et de la mort restent inaperçus. (1986, p. 26) 

  

Phosphore, pai de Anatole-Anatole, era ateu e zombava da Igreja e dos deuses 

brancos. Podemos observar que, através desse personagem, Chamoiseau faz sutilmente uma 

crítica à instituição religiosa que impôs, por muitos anos, a dominação ao povo, através do 

uso de um discurso baseado na figura do Deus ocidental.  

O filho do coveiro Phosphore e de Ninon, Anatole-Anatole, se apaixona por Héloïse, 

logo que a viu pela primeira vez no cemitério no momento do funeral de seu pai, Félix Soleil. 

Os ancestrais de Anatole-Anatole (os dorlis - feiticeiros) não tinham relação com os békés 

(descendentes dos primeiros colonos brancos) e, por isso, mantinham sua origem negra sem 

influência dos brancos: ―Anatole-Anatole, était un de ces nègres dont les parents, ou même les 

arrière-grands-parents, n‘avaient pas fréquenté le moindre béké ou métis. Il avait donc conservé une 

peau d‘un noir magistral où le soleil semblait se perdre infiniment‖  (1986, p. 29). Portanto, não foi 

então por acaso que Chamoiseau escolheu Pipi, filho de um dorlis e Héloïse, como o legítimo 

herdeiro da memória cultural transmitida pelo escravo Afoukal. Anatole-Anatole também 

abandona os bancos da escola, optando pelos momentos que passava no cemitério junto com 

seu pai, cuidando dos mortos e ouvindo as suas histórias, ligadas ao imaginário de seu povo:  

 

Parfois, Ninon l‘autorisait à passer la nuit avec son père dans la petite case, 

récif de vie dans l‘océan des morts, et l‘enfant participait à l‘écoute attentive 

des bruits de vie grouillante provenant des caveaux. Les mottes de terre et 

les dalles vibraient d‘amours et de regrets. L‘adolescent s‘en étonnait; 

Phosphore, le couvrant d‘un regard de lune morte, lui murmurait avant de 

replonger dans son absence : Ah, pitite, ce que tu ne sais pas est bien plus 

grand que toi… Anatole-Anatole préféra le cimetière aux bancs de l‘école. Il 

passa plus de temps à creuser des fosses en compagnie de son père, à 

poursuivre durant des nuits sans lune des voleurs de cadavres et autres 

maudits, qu‘à la lecture ou l‘écriture. Installé dans la case de son père dont 

les forces semblaient décliner avec l‘âge, Anatole-Anatole assura une bonne 

part de l‘entretien du cimetière. Leur complicité acheva de les couper du 

reste du monde. (1986, p. 31) 

 

 

A relação dos pais de Pipi, Anatole-Anatole e Héloïse, é descrita no romance através 

do registro do realismo fantástico que faz parte do real imaginário da cultura antilhana. Após 

conhecer Héloïse no cemitério, Anatole-Anatole a persegue pelas ruas da cidade, mas ela 

percebe e o expulsa de sua porta: ―- kesse tu veux maudit misérable, hurla-t-elle, marche ou 
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bien j‘envoie l‘eau bénie sur toi!‖ (p. 33). Chateado por não conseguir satisfazer seus desejos 

com Héloïse, já que esta o rejeita e o expulsa, Anatole-Anatole retorna ao cemitério e conta o 

que aconteceu a seu pai, Phosphore. Este aconselha o filho e o tranquiliza, pois ele tem a 

fórmula mágica que fará com que Anatole-Anatole consiga possuir sua amada, ―alors elle t‘a 

appelé démon maudit? S‘inquiétait Phosphore. Et elle n‘a pas ouvert la porte? Bon. Eh bien, 

pitite, si c‘est une affaire d‘amour, j‘ai les outils qu‘il faut pour ça. Je vais t‘apprendre 

quelque chose‖ (p. 33): 

 

Ce soir-là, Héloïse se coucha pour son dernier sommeil de vierge, car entre-

temps le nègre Phosphore, ayant divulgué à son fils en chagrin la Méthode 

apprise d‘une tombe, en avait fait un dorlis. La manière d‘opérer d‘Anatole-

Anatole reste inconnue. L‘on se perd en conjectures pour savoir s‘il 

pratiquait celle du crapaud caché sous le lit, celle de la fourmi qui passe par 

les serrures, ou celle des trois pas devant-trois pas derrière qui permet de 

traverser les murs. Toujours est-il que, le soir en question, il se retrouva dans 

la chambre d‘Héloïse malgré les ouvertures barricadées. Appliquant sa 

nouvelle science de dorlis, il pénétra en son mitan sans la réveiller, et passa 

sur le corps endormi huit heures délicieuses. (1986, p. 34) 

 

  Com a ajuda de seu pai, Anatole-Anatole consegue atingir seu objetivo e dessa 

relação nasce Pipi. Pierre Philomène Soleil, conhecido como Pipi, principal personagem do 

romance, representa o negro vitorioso, apesar de todas as misérias sofridas por ele, capaz de 

recuperar ou mesmo reinventar a memória tradicional, através da oralidade, ―témoignage du 

génie ordinaire appliqué à la résistance, dévoué à la survie‖ (BERNABÉ, CHAMOISEAU, 

CONFIANT, 1989, p. 34). A vitória de Pipi também se consolida na criação da maior horta da 

cidade, na qual ele utiliza métodos tradicionais. A partir desse momento, o biscateiro é 

apresentado ao prefeito de Fort-de-France, Aimé Césaire, e é convidado a participar de todos 

os comícios das organizações anticolonialistas do país, a M.J.C. (Movimento da Juventude 

Comunista), e também ao Teatro Municipal da cidade. 

 O futuro rei dos djobeurs prefere passar o dia andando pelos mercados de Fort-de 

France. O menino saía da escola e encontrava sua mãe, que trabalhava em um mercado da 

cidade. Gostava de ficar no meio dos vendedores dos mercados, escutando as histórias e 

aprendendo tudo sobre as vendas:  

 

Pipi grandit très vite et abandonna l‘école pour déambuler à travers les 

marchés, s‘initiant à leurs subtils équilibres. Malgré l‘excitation tout y 

fonctionnait au petit quart de poil. Notre futur roi apprit que le panier caraïbe 

était affaire de femmes: l‘homme à deux graines ne vend pas. Les femmes 

savent mieux marchander, doser les produits, et résister aux marchandages. 

(CHAMOISEAU, 1986, p. 50) 
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 Os personagens Ti-Joge, Clarine, Bidjoule e Anastase também optaram por abandonar 

a Escola. Ti-Joge, o futuro carteiro, era filho de um marinheiro bretão, que, de passagem pela 

cidade de Fort-de-France, conhece sua mãe Amédée, uma costureira mulata que dizia ter um 

diploma de Paris para atrair seus clientes. Percebemos pela descrição da personagem Amédée 

que esta é exemplo do martinicano que, para sua sobrevivência, precisava mostrar a seu povo 

que era capaz de ser igual àquela costureira da Metrópole. Por isso, Amédée imitava os 

modelos de roupas da França e apresentava um falso diploma parisiense, pois sabia que a 

maioria de seus clientes preferia os produtos importados feitos pelos franceses. Seu filho Ti-

Joge teve uma passagem rápida pela escola, já que passava seus dias caminhando pelas ruas 

junto de outros adolescentes ou tocando acordeão em um grupo de orquestra. O futuro carteiro 

era conhecido por sua beleza que encantava as mulheres da capital: 

 

L‘enfance de Ti-Joge fut donc confortable. Il devint un homme, après un 

bref séjour à l‘école et une éternité dans les rues de la ville comme membre 

d‘une bande d‘adolescents chercheurs des sous perdus dans les dalots par le 

bitakos, paysans du samedi. Les gaules de sa mère ramenant de quoi vivre 

royalement, il ne travailla jamais. Sa grande beauté lui permit de poursuivre 

cette vie quand sa mère le chassa. Les femmes seules de Trénelle à Sainte-

Thérèse lui assurèrent le gîte, l‘amour, le manger et le rhum. Le reste du 

temps, il jouait de l‘accordéon dans un petit orchestre de Redoute qui ne 

sortit jamais du lieu de répétition prêté par le curé. Il rencontra celle qui 

allait devenir sa femme, un jour de marché. (1986, p. 71)  

 

 

Criada somente pela mãe, Clarine, la mère oublieuse, teve uma adolescência longe dos 

bancos da Escola, uma vez que Emma, sua mãe, acreditava ser mais útil a filha trabalhar para 

ganhar algum dinheiro:  

 

À l‘âge où les marmailles vont à l‘école, Emma l‘estima plus utile à la garde 

des bœufs d‘un Misié Pierre, mulâtre poussiéreux, enseignant la musique au 

séminaire-collège, qui à ses heures perdues - pou si anka - se montait un petit 

cheptel bovin dans les savanes lamentinoises. Cela ramenait à Emma quatre 

sous par mois. (1986, p. 58)  

 

A vida de Clarine é marcada pelo fato de ter abandonado o próprio filho em uma igreja para 

se casar com Ti-Joge, mulato no qual via uma grande oportunidade para ter uma vida boa e, 

portanto, temia que este não aceitasse o fato de já ter um filho. Algum tempo depois, Clarine 

conhece Alphonse Antoinette, um músico muito famoso no bairro, com quem manteve uma 

breve relação amorosa, engravidando. Ao saber que iria ser pai, Alphonse se desespera e foge 

para a Dominica abandonando Clarine e o filho. Com apenas 17 anos e sem condições de 

assumir a criança, Emma decide levar a filha a um sábio da medicina tradicional para realizar 
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um aborto: ―Pleine de douleur, elle s‘accroupit derrière un arbre pour demander gentiment à 

l‘enfant inachevé de sortir parce que papa n‘est plus là‖ (1986, p. 61). Suas aventuras 

amorosas não terminariam assim. Mais tarde Clarine conhece Gogo, pai de Bidjoule, o 

menino abandonado na igreja. Após o falecimento de Gogo, Clarine vive momentos de muito 

sofrimento e é aconselhada por Pipi a ultrapassar a dor da morte de seu amado e a trabalhar no 

mercado de Fort-de-France. Grávida mais uma vez de um homem ausente, mesmo que por 

motivos distintos, Clarine é indiferente à sua gravidez e não desenvolve o instinto maternal. A 

criança, anônima por alguns meses, viria, mais tarde, se chamar Bidjoule. Este cresceu no 

mercado da cidade e se tornou um dos djobeurs. Desde criança tinha aula, junto com Pipi, 

com os mestres Sirop e Pin-Pon que transmitiam a eles os saberes do trabalho dos djobeurs, 

ensinavam a cuidar das flores e das frutas e a construir a brouette (carrinho de mão). Sendo 

assim, Bidjoule também preferia trocar a escola que seguia os moldes franceses pela escola da 

vida, na qual aprendia atividades de seu cotidiano: 

 

Le maître-djobeur demeurait ababa comme une mouche près d‘un sirop. 

Dans sa tête, tout se mettait en place: Daniel, le petit garçon adoptif de Man 

Goul, appelé Bidjoule parce qu‘il était beau, grandissant près des brouettes, 

plus intelligent au djob qu‘à l‘école, sacré couillon hurlait Man Goul, mais le 

garçon aimait les djobeurs, s‘agripper à la barre des brouettes, tenter les 

manœuvres délicates, une rare pâte de maître qui s‘affirma au même rythme 

que celle de Pipi déjà plus âgé. (1986, p. 95-6) 

 

 Outro personagem que também preferiu abandonar a escola é Anastase. Filha de 

Isidore Célie, desde pequena a amada de Pipi começou a aprender o laghia, um tipo de dança 

que se compara à capoeira. Obedecendo as vontades do pai, mas não muito entusiasmada, 

Anastase se torna numa lutadora do laghia fazendo exibições para divertir a população. 

Isidore aproveitava das apresentações da filha para ganhar algum dinheiro enquanto que Ti-

Choute e Fefée, avó e mãe de Anastase, vendiam doces para o público. Algum tempo depois a 

filha de Isidore começa a gostar das suas exibições e, por influência do pai, decide abandonar 

a escola para se dedicar à dança que fazia parte de sua cultura crioula:  

 

La petite Anastase prenait goût à ce vedettariat intempestif. La popularité 

l‘accompagnait à chaque pas hors de son quartier et jusqu‘aux bancs de 

l‘école qu‘elle abandonna dès seize ans, sur les instances d‘Isidore Célie. Il 

lui avait signifié l‘inutilité de ces histoires de sapins, de neige, de trains qui 

partent en retard pour arriver à l‘heure, alors tu vas laisser tomber ces 

couillonnades-là et venir répéter ce que tu n‘as pas compris samedi dernier… 

. Mais alors que tout le monde prenait goût à ce sirop de la vie, Isidore 

annonça la suite de ses intentions ce qui vous prouvera, jeunesses ignorantes 

de la vie, que les idioties sont les seules cueillettes possibles en toutes 

saisons dans la tête des hommes, nous précisa Man Goul. (1986, p. 112) 
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A partir da análise dos personagens chamoisianos, constatamos que o autor constrói 

uma narrativa baseada na realidade da Martinica. Chamoiseau critica a imposição cultural 

praticada pela Metrópole que aproveitava das instituições de ensino para incutir seus valores 

etnoculturais no povo antilhano. Vimos, portanto, as complexas relações entre o francês e o 

crioulo, analisando as consequências oriundas da ligação desses dois povos. A tentativa de 

apagamento da cultura crioula cria um sentimento de inferioridade no antilhando, fazendo 

com que este renegue sua família e deseje compulsivamente ser francês. Após suas reflexões 

sobre a complexidade das relações do negro antilhano com o branco francês, Fanon conclui 

Peau noire masques blancs com as seguintes palavras: 

 

A desgraça do homem de cor é ter sido escravizado. A desgraça e a 

desumanidade do branco consistem em ter matado o homem em algum 

lugar. Consiste, ainda hoje, em organizar racionalmente essa desumanização. 

Mas, eu, homem de cor, na medida em que me é possível existir 

absolutamente, não tenho o direito de me enquadrar em um mundo de 

reparações retroativas. (FANON, 2008, p. 190-91) 

 

  

Ele faz um apelo à humanidade, no qual o intelectual negro diz almejar a compreensão, a 

comunicação e o fim das relações de exploração entre os homens:  

 

Eu, homem de cor, só quero uma coisa: que jamais o instrumento domine o 

homem. Que cesse para sempre a servidão do homem pelo homem. Ou seja, 

de mim por um outro. Que me seja permitido descobrir e querer bem ao 

homem, onde quer que ele se encontre. O preto não é. Não mais do que o 

branco. Todos os dois têm de se afastar das vozes desumanas de seus 

ancestrais respectivos, a fim de que nasça uma autêntica comunicação. 

(2008, p. 190-91) 

 

Por fim, Fanon propõe uma solução: ―Superioridade? Inferioridade? Por que simplesmente 

não tentar sensibilizar o outro, sentir o outro, revelar-me outro?‖ (2008, p. 191) 
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2.3  O progresso francês e o declínio dos djobeurs 

 

Rien n‘est plus affreux pour un djobeur 

qu‘une brouette abandonnée. Fleur fragile, 

elle se fane là même, brouille son éclat, tasse 

son allure, appelle poussières et taches. Pour 

qui sait entendre, la brouette gémit. 

                                                                                                               Patrick Chamoiseau 

  

Neste capítulo trabalharemos, essencialmente, com o romance de Chamoiseau, 

analisando o progresso francês como responsável pelo fracasso da produção local que 

provocou o desaparecimento dos mercados da cidade de Fort-de-France, lugares tidos como 

verdadeiros campos de sobrevivência para os djobeurs e as marchandes, que lutavam dia após 

dia em busca de melhores condições de vida. Contudo, para uma maior ampliação de nosso 

conhecimento em relação a esse espaço insular, antes de iniciarmos nosso estudo, propomos 

uma breve contextualização em que se referenciem os primeiros habitantes da Martinica e a 

chegada dos europeus, a fim de melhor compreendermos o itinerário histórico desse território.  

A ilha da Martinica, conhecida como ―la fleur du Caribe‖, está localizada nas 

Pequenas Antilhas e fica próxima das ilhas de Dominica e Santa Lúcia, que se separaram pela 

colonização e pela escravidão que durou cerca de dois séculos. Acredita-se que, antes do 

início dos descobrimentos marítimos, já existiam, nesse território, os índios Arawaks oriundos 

de vários lugares da América do Sul. Apesar de poucos vestígios que comprovem a existência 

desse povo, estudos arqueológicos apontam que:  

 

Os Arawaks eram um povo de pescadores, daí terem se instalado na costa 

Atlântica, cujas águas rasas facilitavam a pesca com rede e com cesto. 

Embora eles não conhecessem a roda, suas cerâmicas são bem executadas e 

pacientemente decoradas, o que revela a existência de um certo 

desenvolvimento tecnológico na agricultura, trabalho reservado em geral às 

mulheres. Elas teriam, portanto, mais tempo para a confecção de seus 

utensílios domésticos, segundo revelam as pesquisas arqueológicas 

realizadas em Santa Maria, na Martinica (terra de Glissant), onde teria 

existido uma comunidade Arawak de talvez milhares de pessoas. 

(DAMATO, 1995, p. 37) 

 Esse povo teria sido exterminado, à exceção das mulheres, com a chegada dos 

Caraíbas, ameríndios de tradição guerreira e feroz, provenientes da América do Sul, por volta 

do século X. Embora não comprovado, alguns historiadores acreditam que os Caraíbas eram 
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antropófagos e, portanto, a partir desse vocábulo, teria surgido na língua portuguesa a palavra 

canibal.  

A passagem de Cristóvão Colombo e seus navegadores pelas Pequenas Antilhas foi, 

inicialmente, insignificante, uma vez que se fixaram primeiramente nas Grandes Antilhas. 

Entretanto, foi somente em 1635 que se consolidou a conquista da região das Pequenas 

Antilhas com a vinda do aristocrata francês Pierre Belain d‘Esnambuc ao arquipélago. Sob o 

incentivo do cardeal Richelieu, D‘Esnambuc fundou a Compagnie des Îles d’Amérique, com o 

objetivo de estimular a colonização dos territórios franceses da América.  

Sabe-se que, inicialmente, os Caraíbas mantinham uma boa relação com os europeus, 

porém a boa compreensão entre ambos não foi duradoura. Os Caraíbas eram organizados e 

não estavam dispostos a se submeterem às regras dos colonizadores franceses. Por volta de 

1658, com o rompimento de suas relações, os senhores brancos decidiram exterminar esse 

povo. Segundo Diva Damato, ―esse fato será o responsável pela ruptura entre a cultura pré-

colonial e colonial. Haverá na ilha uma substituição total da população‖ (1995, p. 43). Com a 

excassez de mão-de-obra, os franceses optam pelo trabalho escravo oriundo, sobretudo de 

Angola, Cabo Verde e da região da costa ocidental do continente africano, a partir de 1685, 

data que marca a criação do Code Noir, que regrava a vida dos escravos. Em 1848 foi 

decretada a abolição da escravidão na Martinica e os franceses começam a importar mão-de-

obra originária principalmente do Oriente, o que acentuou ainda mais a heterogeneidade 

cultural da ilha: ―A partir de 1853, 30 mil imigrantes, entre europeus, chineses, japoneses (em 

pequeno número), africanos (9 mil) e indianos (grande maioria) chegam às Antilhas 

Francesas‖ (DAMATO, 1995, p. 69).  

Após o decreto da lei, alguns ex-escravos se vêm obrigados a permanecer nas 

plantações de cana-de-açúcar, pois, mesmo com a liberdade, sabiam que enfrentariam 

dificuldades para conseguir emprego e moradia. Com o intuito de manter a elevada produção, 

os békés, solicitam a proibição da frequência dos ex-escravos à escola para que estes se 

dedicassem exclusivamente ao trabalho nos campos agrícolas. A partir desse momento, a 

Martinica sofre grandes transformações: 

 

 

O poder das ―grandes famílias‖ locais aumenta. Facilita-se o crédito bancário 

para que a produção açucareira possa ser modernizada. Instalam-se usinas, 

moderniza-se o porto, instalam-se linhas de telefone e controem-se algumas 

estradas, tudo para facilitar o escoamento da produção de açúcar, que dobra 

entre 1853 e 1870. (DAMATO,1995, p. 69-70) 
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No entanto, com a libertação dos escravos, cresce a classe dos camponeses que, junto 

aos ex-escravos, formariam a ―burguesia de cor‖ (os assimilados). Esta, com o objetivo de se 

tornar francesa, se organiza e, através de movimentos reinvidicatórios, exige sua integração 

social e participação nas decisões políticas da ilha. Embora tenham acontecido muitos outros 

fatos importantes, desde o desembarque dos franceses nas Antilhas, que contribuíram para a 

descaracterização da Martinica, a lei de departamentalização da ilha executada em maio de 

1946 foi, definitivamente, o feito que cravou marcas no martinicano, nas esferas política, 

social e cultural como analisaremos em outros momentos dessa dissertação. Sendo assim, a 

Martinica é anexada à França e se torna um departamento ultramarino (DOM) da Metrópole. 

Em Chronique des Sept Misères os djobeurs e as marchandes enfrentam várias 

dificuldades para sobreviver em troca de algumas moedas. Édouard Glissant é o autor do 

prólogo do romance de Chamoiseau e explica o significado de djob e djobeur escrevendo: 

 

Le djob - mot adopté de la langue anglaise, comme pour mieux suggérer un 

écart - marque le stade industrialisé de cet art. Le djobeur a son secret, qui 

est d‘inventer la vie à chaque détour de rue. Il construit sa rhétorique, dont le 

code est réservé aux seuls usagers, mais dont la richesse éclabousse alentour. 

Sa parole exalte un espoir dont le lancinement quotidien débouche sur une 

manière de magie. Le marché, son habitation naturelle, est tout à fait le 

ventre prodigieux du monde. (CHAMOISEAU, 1986, p. 4) 

 

Na obra analisada, por meio de várias vozes narrativas que se conectam umas com as 

outras, Chamoiseau cria personagens que simbolizam o dia-a-dia dos martinicanos, mas que 

vão desaparecendo ao longo da narrativa, representando o esvaziamento da tradição oral da 

Martinica. 

Os três mercados de Fort-de-France - viandes, poissons, légumes - descritos na obra, 

além de serem locais de sobrevivência, nos quais os trabalhadores combatem a miséria, são 

também repositórios de memória, uma vez que neles se criam os personagens de Chamoiseau 

que ganham vida através das histórias narradas durante os momentos de trabalho. No início do 

romance, um dos djobeurs toma a palavra e se comunica com seu público, explicando a 

importância dos mercados na vida dos djobeurs: ―Messieurs et dames de la compagnie, les 

trois marchés de Fort-de-France (viandes, poissons, légumes) étaient, pour nous djobeurs, les 

champs de l‘existence. Une manière de ciel, d‘horizon, de destin, à l‘intérieur de laquelle nous 

battions la misère‖ (1986, p. 15).  Didon, Sirop, Pin-Pon, Sifilon, Lapochodé, Pipi e Bidjoule 

são os 7 djobeurs do romance. Tendo preferido abandonar os bancos da escola, Pipi e 
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Bidjoule crescem dentro dos mercados da cidade e começam a aprender tudo sobre o trabalho 

dos djobeurs: 

Pipi et Bidjoule étaient pour ainsi dire à l‘école du métier. Sirop et Pin-Pon 

leur servaient de mentors, et, au long de la journée, à petits signes du doigt, 

clins d‘œil, silence et mots rares, ils leur transmettaient l‘essence du djob, 

faire et savoir du maître-djobeur. L‘approche des marchandes, le maniement 

des fleurs délicates et des fruits susceptibles, les différents rangements des 

qualités de grappes, l‘entassement du mou [...], subtiles manières qui 

hameçonnaient la marchande, la rendant fidèle à un djobeur jusqu‘aux clous 

du cercueil. (1986, p. 86) 

 

Todo esse aprendizado valeu a Pipi o título de rei dos djobeurs, consagração outorgada a ele 

após uma corrida em que venceu os demais djobeurs, carregando um inhame gigante em seu 

carrinho de mão. É, portanto, através de Pipi e seus companheiros que Chamoiseau nos 

mostra a tradição das ―brouettes‖, os carrinhos de mão que serviam para transportar os 

produtos comprados nos mercados da cidade: 

 

Ô cette époque! La municipalité avait tracé les choses au compas: viandes, 

poissons, légumes se vendaient séparément, sous des toits, entre des grilles 

et sur des établis. Le djob n‘arrêtait pas. Les djobeurs rescapés de la guerre 

se reforgeaient les muscles des bras, les noeuds des épaules, le moteur des 

cuisses. Cette science de la brouette que nous développions décourageait les 

fausses vocations: être appelé maître-djobeur par les marchandes exigeait 

d‘être vraiment fait pour, comme nous l‘étions nous-mêmes. (1986, p. 75)   

 

O livro é dividido em duas partes - ―inspiration‖ e ―expiration‖-, títulos que parecem 

ser escolhidos não por acaso, uma vez que na primeira metade o autor descreve os bons 

momentos vividos pelos personagens dentro dos mercados de Fort-de-France e, na segunda, o 

leitor acompanha a decadência e o desaparecimento dos mesmos: 

 

Messieurs et dames de la compagnie, à mesure que passait le temps, les 

avions et bateaux de France augmentaient. Ils amenaient des caisses de 

marchandises à bon marché, des pommes et raisins exotiques à nous chavirer 

le cœur, des produits inconnus en conserve, sous cellophane ou  en sachets 

sous vide. Les békés vendaient leurs terres agricoles aux organismes 

d‘H.L.M., ou aux fonctionnaires amateurs de villas, et construisaient sur la 

jetée des entrepôts d‘import-export. Bientôt, ils quadrillèrent le pays de 

libres-services, supermarchés, hypermarchés, auprès desquels les nôtres 

faisaient triste figure. Le peuple des établis, tout à la joie d‘avoir été sacré 

membre du grand pays (Français par un coup de loi*
60

), était fier de ces 

                                                           
60

 *Les djobeurs évoquent ici la loi nº 46-51 du 19 mars 1946 «tendant au classement comme départements 

français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane française». (Nota do escritor) 
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vitrines étincelantes, ces rayons interminables débordant de beautés. (1986, 

p. 133) 

 

Completamente desorientados e ocupando a margem dessa sociedade, agora dominada pelas 

novas tecnologias, os djobeurs foram progressivamente derrapando, posto que, como já 

dissemos, a vida e a sobrevivência deles eram os mercados. 

Transtornado com a morte da mãe adotiva Bidjoule foi o primeiro a dar sinais de 

loucura. Após dias desaparecido, o djobeur foi encontrado enterrado até a cintura, pois dizia 

ser um inhame. Dado esse fato, ele é internado em um hospital de doentes mentais aonde viria 

a falecer pouco tempo depois. Na ocasião de sua morte se descobre o grande segredo de 

Bidjoule. Curiosos, todos estranhavam a tristeza de Man Joge, que, aparentemente, não tinha 

nenhuma relação com o djobeur: 

 

Man Joge dévastée vint nous annoncer la mort de Bidjoule. Les médecins 

l‘avaient retrouvé couché en position foetale, un sourire sur les lèvres. 

Ultime étrangeté de l‘énorme: elle pleurait comme un jour de cyclone. 

Aveuglés, nous la regardâmes s‘en aller, titubante. La nouvelle visitait le 

marché, provoquant du silence. Quoi? Man Joge, femme de Ti-Joge le 

facteur, qu‘avait-elle à pleurer pour un djobeur? Ce mystère accompagna le 

cortège d‘enterrement où nous fûmes surpris de ne pas voir Ti-Joge. (1986, 

p. 138)  

No final do funeral Pipi revela o mistério que todos anciavam descobrir, Bidjoule era, na 

verdade, filho de Man Joge, ―la mère oublieuse‖, quem o havia abandonado ainda criança em 

uma igreja. Pipi também perde o gosto pelo trabalho nos mercados. Decidido a se apoderar do 

tesouro de Afoukal (tema a ser desenvolvido com mais profundidade no capítulo 3.2), o rei 

dos djobeurs procura o fantasma do escravo com quem mantém longas conversas. Dessa 

forma, se cria uma forte cumplicidade entre o zumbi e o djobeur. Enquanto Pipi relata as 

histórias dos demais personagens do romance, fazendo uma espécie de resumo do livro para 

Afoukal, este transmite as experiências vivenciadas desde a sua chegada ao território 

ultramarino, tendo que enfrentar o terror do navio negreiro e o trabalho duro nos campos de 

plantação de cana-de-açúcar. A loucura de Pipi se agrava e, em um dos momentos de delírio, 

conhece Marguerite Jupiter, ―grosse chabine propriétaire d‘une case des environs‖ (1986, p. 

181). Marguerite resolve chamar o papa-feuille (espécie de curandeiro), que cuida de Pipi, 

utilizando sua experiência e seu conhecimento com ervas e folhas das plantas:  

 

Pour soutenir son coeur, il dut sucer une écorce inconnue qu‘il coinça en 

tremblant sous sa langue devenue sèche. Avec des pâtes de feuilles violettes, 
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des tisanes d‘herbes rouge, des bouillons de végétaux gras, des soupes aux 

parfums de savanes, des tiges de bois-vert à mâcher, des sachets gorgés de 

pétales inconnus glissés entre ses dents, des rondelles de racines fondantes 

comme des hosties, des bains interminables dans des décoctions de jungle, 

des spaghettis de lianes, il remit l‘ancien roi des djobeurs sur pied en moins 

d‘un mois. (1986, p. 181- 82) 

 

Nessa passagem, destacamos a figura do papa-feuille ―un ti-compère des feuilles, un ami des 

arbres‖(1986, p.184). Chamoiseau valoriza esse personagem mostrando a forte ligação que 

existe entre o homem antilhano e a natureza, realçando a sabedoria popular em oposição ao 

saber científico ocidental. Essa tradição com a ciência natural nos remete aos índios e também 

ao continente africano, onde se valoriza muito esse tipo de medicina.  

Recuperado, Pipi retoma sua vida ao lado de Marguerite Jupiter, mãe de 16 filhos, e que, 

antes de conhecer o djobeur, mantinha uma vida sexual turbulenta com cinco homens. 

Através de uma escrita cômica e exuberante, Chamoiseau descreve o ato sexual do casal, 

cheio de acrobacias, mudanças de posição e gritos histéricos da mulher: 

Sans douter qu‘ils étaient ainsi guettés, Pipi et Marguerite passaient des nuits 

sportives dans un amour sans chaînes. Abreuvé d‘une décoction de bois-

bandé, Pipi besognait ferme, presque enseveli dans les bourrelets généreux 

de son amante. Quand le vieux lit créole, faiblissant sous ces tendres laghias, 

grinça au point de réveiller les enfants, le couple quitta la case pour 

expérimenter le ciel étoilé, appuyé contre les façades, les piquets du 

poulailler ou les tôles du parc à cochons, les gymnastiques de l‘amour 

vertical. Bientôt, ils s‘abattirent dans l‘herbe, roulèrent dans les ravines, et 

durent même, une nuit où les fourmis rouges couvraient mystérieusement la 

terre, grimper à un manguier. Là, sur la branche maîtresse, ils se livrèrent 

jusqu‘à l‘aube à des acrobaties charnelles tellement périlleuses que le cinq 

concubins guetteurs en oublièrent leur ressentiment pour se faire durant 

quelques heures admiratifs et même supporters. A la belle étoile, loin des 

enfants, Marguerite poussait des cris hystériques, agonisait et mourait 

chaque nuit sous les charges du plaisir.
 
(1986, p. 189) 

 

A característica cômica a que nos referimos e que aparece em vários momentos do 

romance sugere uma possível relação com o humor rabelaisiano que ,durante o século XX, 

influenciou romancistas principalmente da América Latina e do Caribe. Segundo o escritor 

René Ménil essa forma de escrita pode ser considerada um instrumento de denúncia para 

aqueles que não têm vez na sociedade: ―O humor é um protesto contra nossa falta de 

autoridade e uma defesa contra as sensações dolorosas e desagradáveis que resultam das 

limitações que os homens, as coisas ou o acaso impõem à nossa dignidade nativa‖ (MÉNIL, 

1981, p. 134).  
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Revoltados, os amantes de Marguerite decidem atacar a casa atirando pedras no 

telhado e gritando: ―Pa koké la, pa koké la, pa koké la (ne faites plus l‘amour)‖ 

(CHAMOISEAU, 1986, p.191). Para se vingar dos homens que acabaram com seu momento 

íntimo com Pipi, Jupiter amaldiçoa-os com as palavras: ―Malédiction sur vous, misérables, 

vos graines vont sécher, vos lolos (pénis) vont rancir, vos graines vont sécher, vos lolos vont 

rancir, vos graines‖(1986, p. 191). Amedrontados com as palavras de Marguerite, os 

concubinos resolvem finalmente esquecer o casal.  

Pipi percebe a difícil situação em que vive a família Jupiter e, por isso, toma a decisão 

de trabalhar no jardim da casa plantando algumas espécies de legumes e frutas. A ideia de 

cultivar a horta deu bons resultados. O djobeur aprendeu a cultivar a terra e se tornou 

conhecido pelas técnicas tradicionais utilizadas no jardim. A partir desse momento, o 

biscateiro se torna famoso, sua foto aparece nos jornais, é apresentado ao prefeito de Fort-de-

France, Aimé Césaire, e começa a frequentar eventos locais muito importantes:  

 

Les partis politiques indépendantistes et autres grappes de nègres en petite 

marronne lui décernèrent des médailles, l‘invitèrent à des meeting ou, de la 

tribune d‘honneur, il écoutait patiemment des discours incompréhensibles. 

On déclara qu‘il avait fourni la preuve que l‘indépendance était viable. 

France-Antilles publia sa photo à cette place de choix généralement réservée 

aux violeurs et aux assassins. On l‘invita dans les M.J.C. communistes et au 

théâtre municipal de Fort-de-France où l‘adjoint au député-maire Césaire, le 

père Aliker en personne, lui tapa sur l‘épaule. On le filma dans son jardin sur 

dix-sept mille cassettes vidéo, diffusées dans les campagnes par le service 

municipal d‘action culturelle du chef-lieu. En un flap-flap de temps, sans 

qu‘il n‘y comprenne hak, il était devenu une fois encore la référence majeure 

des organisations anticolonialistes du pays. (1986, p. 199-200) 

 

Contudo, Pipi recebe a visita de botânicos e engenheiros agrônomos que, substituindo 

o método tradicional, até então utilizado, por métodos industrializados, conduzirão à ruína o 

jardim dos Jupiter: 

 

Césaire avait fait débloquer un gros bi de millions par le conseil régional 

pour que les méthodes du jardin fussent industrialisées. Une queue de nègres 

botanistes et ingénieurs agronomes vint assister Pipi. Leur matériel 

fantastique fut entassé devant la case. Un petit laboratoire fut installé à 

l‘entrée. Les nègres savants lui demandèrent des formules, ses repères en 

matière de stades physiologiques de maturité des principaux tubercules, son 

avis sur la rindite comme activant de la germination. Dans un français 

redoutable, on lui parla de convolvulacées, de dioscorea, de xanthosoma 

saggitaefolium. Quand on le comprit incapable de théoriser ses pratiques, il 

lui fut amené des documents. (1986, p. 201-02) 
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Dessa forma, os momentos de glória acabam e a família se afunda totalmente na miséria. A 

horta é completamente dominada por sapos, mosquitos e outros tipos de pragas. Acusado de 

ser o culpado da decadência da família, Pipi abandona a casa e retoma as conversas com o 

escravo Afoukal. A partir desse momento Chamoiseau descreve uma sucessão de desgraças 

que causará a extinção dos mercados e consequentemente o desaparecimento dos djobeurs e 

das marchandes. No final do romance Pipi consegue tocar a jarra de Afoukal, mas é engolido 

pela Man Zabyme cumprindo assim a profecia de seu pai Dorlis: ―- Tu sauras parler à la jarre, 

mais la Belle te mangera‖ (1986, p. 53). 

 Nos mercados de Fort-de-France acontece uma invasão de ratos e formigas que 

prejudica ainda mais os trabalhadores. A situação de calamidade tomou uma repercussão 

muito grande, atraindo a atenção da televisão local que chegou para filmar a catástrofe. 

Partindo da ideia de que uma obra literária nos permite mais do que uma interpretação e 

pensando que a literatura tem o poder de retratar fatos reais, podemos pensar na invasão dos 

ratos nos mercados de Fort-de-France como a própria ocupação dos franceses nas Pequenas 

Antilhas, particularmente na Martinica. Nesse sentido, os colonizadores franceses podem ser 

comparados a esses ratos, visto que invadiram esses territórios, dominaram e impuseram seus 

valores culturais e sua língua.  

Portanto, através dos personagens, trabalhadores dos mercados, pudemos acompanhar 

o declínio da produção local que dá lugar aos produtos enlatados e importados da metrópole. 

Os mercados são substituídos pelos supermercados franceses e os que frequentavam esses 

espaços  os djobeurs e as marchandes - se tornam  indivíduos invisíveis e insignificantes para 

a sociedade. As plantas tradicionais, utilizadas como remédios pelos papa-feuilles, 

desaparecem em troca de farmácias com medicamentos também oriundos do estrangeiro, 

causando o desaparecimento de uma memória coletiva e de práticas socio-culturais do povo 

martinicano: 

Des marchandes de la grande époque du djob, ne subsistaient plus qu‘Elmire 

et Man Elo, dernières à nous avoir connus puissants maîtres-djobeurs, 

auréolés de nos paysannes fidèles. Les nouvelles marchandes transportaient 

leurs légumes dans des casiers de plastique. Elles arrivaient le samedi en 

fourgonnettes aux entrées du marché où leurs hommes les aidaient à 

décharger, vendaient leur peu à des prix impossibles aux fonctionnaires 

amateurs d‘un extra, et disparaissaient pour le restant de la semaine. Les 

marchandes-sorcières ne venaient plus: il y avait tant de pharmacies! Leurs 

établis servaient à la vente de carafes à touristes, et de babioles made-in-et 

caetera, fin de stock des entrepôts où s‘approvisionnaient d‘étranges 

revendeuses. A l‘heure des hautes saisons de la mangue, du mangot ou des 

quénettes, quelques jeunes filles apparaissaient, impatientes derrière leurs 

paniers, ranimant de frémissements le trottoir près des grilles. Mais elles 

aussi nous ignoraient. À croire que nous étions là sans y être. Nous nous 
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regardions incrédules, hagards souvent de surprendre nos contours devenant 

flous: victimes d‘une gomme invisible, nous semblions tout bonnement nous 

effacer de la vie. (1986, p. 215-16) 
 

 

Albert Memmi exemplifica, em seu Retrato do colonizado precedido de Retrato do 

colonizador, a relação binária entre colonizador e colonizado com a imagem de uma balança 

desnivelada, que nos parece muito apropriada, em que na parte alta se mantém o dominador, 

se benificiando de todos os privilégios, enquanto que, no prato de baixo está o dominado 

desprovido de qualquer direito:  

 

Ele [colonizador] se encontra sobre o prato de uma balança em cujo outro 

prato está o colonizado. Se seu nível de vida é elevado, é porque o do 

colonizado é baixo; se pode se beneficiar de uma mão-se-obra, de uma 

criadagem numerosa e pouco exigente, é porque o colonizado é explorável à 

vontade e não é protegido pelas leis da colônia; se obtém tão facilmente 

postos administrativos, é porque estes lhe são reservados e o colonizado é 

deles excluído; quanto mais ele respira à vontade, mais o colonizado sufoca. 

(MEMMI, 2007, p. 41-2)   

 

 

Vimos que Chamoiseau, através de sua obra literária, resgata a memória e as tradições 

culturais crioulas e ainda faz de seu romance um instrumento de denúncia da exploração das 

terras antilhanas, apontando as consequências do sistema colonial, sobretudo na formação do 

ser crioulo, no espaço e na língua. Vimos, igualmente, o progresso francês atropelando as 

práticas sociais da cultura crioula, a destruição dos mercados de Fort-de-France em prol da 

construção de supermercados. Vimos a medicina natural, feita à base de plantas, sendo 

substituída por farmácias e remédios importados. Consequentemente, vimos os personagens 

de Chonique des sept misères, os djobeurs e as marchandes serem completamente apagados 

da sociedade martinicana. 

Por fim, citamos o trecho, extraído da obra Discurso sobre o colonialismo do poeta e 

pai da Negritude, Aimé Césaire, necessário para ilustrar as complexas relações de dominação 

do colonizador sobre o colonizado: 

 

Entre colonizador e colonizado só há lugar para o trabalho forçado, para a 

intimidação, para a pressão, para a polícia, para o tributo, para o roubo, para 

a violação, para a cultura imposta, para o desprezo, para a desconfiança, para 

o silêncio dos cemitérios, para a presunção, para a grosseria, para as elites 

descerebradas, para as massas envilecidas. Nenhum contato humano, 

somente relações de dominação e de submissão que transformam o homem 

colonizador em vigilante, em suboficial, em feitor, em anteparo, e ao homem 

nativo em intrumento de produção. Cabe-me agora levantar uma equação: 

colonização = coisificação. Ouço a tempestade. Falam-me de progresso, de 



84 
 

―realizações‖, de enfermidades curadas, de níveis de vida acima deles 

mesmos. Eu, eu falo de sociedades esvaziadas delas mesmas, de culturas 

pisoteadas, de instituições minadas, de terras confiscadas, de religiões 

assassinadas, de magnificências artísticas aniquiladas, de extraordinárias 

possibilidades suprimidas. Refutam-me com fatos, estatísticas, quilômetros 

de rodovias, de canais, de ferrovias. Eu, eu falo de milhares de homens 

sacrificados na construção da linha férrea da Congo-Océan. Falo daqueles 

que, no momento em que escrevo, estão cavando com suas mãos o porto de 

Abiyán. Falo de milhões de homens desarraigados de seus deuses, de sua 

terra, de seus costumes, de sua vida, da vida, da dança, da sabedoria. Falo de 

milhões de homens aos quais sabiamente se lhes inculcou o medo, o 

complexo de inferioridade, o temor, o pôr-se de joelhos, o desespero, o 

servilismo. Obscurecem-me com toneladas exportadas de algodão ou cacau, 

com hectares plantados de oliveiras ou de uvas. Eu, eu falo de economias 

naturais, harmoniosas e viáveis, economias na medida do nativo, 

desorganizadas; falo de hortas destruídas, de subalimentação instalada, de 

desenvolvimento agrícola orientado unicamente em benefício das 

metrópoles, de saques de produtos, de saques de matérias-primas. 

(CÉSAIRE, 2010, p. 31-3) 
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3. RESGATE DA MEMÓRIA NEGRO-AFRICANA EM CHRONIQUE DES SEPT 

MISÈRES  

 

 

Eh oui mon fi, pièce d‘or, pièce bijoux, 

les vieux nègres d‘ici croient encore que 

toutes les jarres plantées en terre 

contiennent des trésors… ils ont raison, 

mais ils oublient que toutes les richesses 

ne sont pas d‘or: il y a le souvenir. 

Patrick Chamoiseau  

 

Para Stuart Hall, a cultura nacional se define como uma das principais fontes de 

identidade cultural, através da qual o indivíduo nasce e se constitui. Em sua obra A identidade 

cultural na pós-modernidade, o sociólogo diz que o fato de nos apresentarmos como ingleses, 

brasileiros ou antilhanos é somente uma representação que não está ligada aos nossos genes, 

não é algo biológico (p. 47). Para Hall, as identidades nacionais são formadas e transformadas 

justamente no interior da representação. Portanto, não devemos considerar ―a nação apenas 

como uma entidade política, mas algo que produz sentidos - um sistema de representação 

cultural‖ (2011, p. 49). Além dos elementos como a língua, a religião, o discurso identitário, 

que fazem da cultura nacional um país, não podemos nos esquecer de que os símbolos e 

representações também são fundamentais na constituição dessa nação. As culturas nacionais, 

escreve Hall, ―ao produzir sentidos sobre a ―nação‖, sentidos com os quais podemos nos 

identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas histórias que são 

contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que 

dela são construídas‖ (2011, p. 51).  

Na Martinica e em outros países que preservam a tradição oral, a memória coletiva é 

fundamental na construção do imaginário do povo. A epígrafe citada acima é retirada do 

romance analisado nessa dissertação. Afoukal, figura lendária na narrativa de Chamoiseau, 

explica ao djobeur, Pipi, que ele guardava um grande tesouro. No entanto, para o escravo, seu 

maior tesouro é a memória de seu povo que, desde a chegada dos franceses, viram seus 

elementos culturais sendo completamente extintos ao mesmo tempo em que o colonizador 

inculcava sua cultura e impunha sua língua francesa. Portanto, a memória é essencial na 

construção do imaginário coletivo do povo que se recupera através da tradição oral, das 

histórias narradas pelos conteurs. 
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A figura do contador de histórias exerce uma função crucial na reconstrução da 

identidade híbrida caribenha. Mais do que contar histórias, ele é um herdeiro de uma longa 

tradição oral que marca o contexto da formação cultural do antilhano. Portanto, esses 

personagens não só fazem parte da realidade antilhana, mas também estão sempre presentes 

nas obras literárias, assumindo papéis de destaque na literatura local. Segundo Chamoiseau, à 

noite, após o trabalho nos campos de plantação, os escravos, que sofriam um processo de 

desumanização, se reuniam em torno de alguém que preenchia o vazio do silêncio, 

promovendo a humanização dos escravizados contando histórias que valorizavam cada 

fragmento desse mosaico cultural que compõe a identidade heterogênea das Antilhas: 

 

C‘était le conteur créole, premier écrivain de notre société à être venu parler 

au nom de tous ceux qui ne pouvaient pas. Pour cela il devait construire son 

discours, non pas avec les seuls éléments africains mais en mobilisant tous 

ces petits morceaux d‘imaginaires, toutes ces traces en face de lui, qui 

provoquaient des colons, qui provenaient des amérindiens, qui provenaient 

de la Diversité africaine.
61

 

(CHAMOISEAU, Cahiers de l‘Université de Perpignan, 1997, p. 36)  

 

O tema da oralidade está muito presente nos discursos literários como uma forma de 

preservar a memória individual e coletiva. Além disso, percebemos que a arte de narrar 

histórias nos remete ao continente africano, visto que ela está fortemente enraizada na 

tradição popular dessas sociedades. Segundo Walter Benjamin em O Narrador, ―contar 

histórias significa transmitir experiências de boca em boca‖ (1971, p. 140). Apesar de 

assistirmos, atualmente, a uma desvalorização da tradição oral nas sociedades africanas, 

devido à modernização e outros fatores, a oralidade é um instrumento importante na 

transmissão de fatos culturais e experiências de pessoas que sempre estiveram à margem da 

historiografia oficial. É nesse sentido que os contadores de histórias ganham notoriedade na 

formação da identidade cultural desses povos.  

Nas palavras de Edward Saïd, são essas histórias que permitirão a um povo afirmar 

sua identidade e, portanto, reivindicar seu passado histórico. Em sua obra Culture et 

Impérialisme, o autor afirma que: 

 

                                                           
61 Era o contador crioulo, primeiro escritor de nossa sociedade a vir falar em nome de todos aqueles que não 

podiam. Para isso, ele tinha que construir seu discurso, não apenas com os únicos elementos africanos, mas 

mobilizando todos os pequenos pedaços de imaginários, todos esses vestígios que, diante dele, provocavam os 

colonos, que vinham dos ameríndios, que vinham da Diversidade Africana. (Tradução de nossa autoria) 
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La fiction narrative a fait l‘objet, ces derniers temps, de quantité d‘études 

critiques, où l‘on s‘est fort peu soucié de sa place dans l‘histoire et le monde 

de l‘empire. Le lecteur découvrira vite que le récit est essentiel à mon 

argumentation. Pour une raison simple: au cœur de ce que disent 

explorateurs et romanciers sur les étranges contrées du monde, il y a des 

histoires, et c‘est aussi par des histoires que les peuples colonisés allaient 

affirmer leur identité et l‘existence de leur passé. Dans l‘impérialisme, 

l‘enjeu suprême de l‘affrontement est évidemment la terre ; mais, quand il 

s‘est agi de savoir à qui elle appartenait, qui avait le droit de s‘y installer et 

d‘y travailler, qui l‘entretenait, qui l‘a reconquise et qui aujourd‘hui prépare 

son avenir, ces problèmes ont été transposés, débattus et même un instant 

tranchés dans le récit. Comme l‘a suggéré un auteur, les nations elles-mêmes 

sont des narrations. Le pouvoir de raconter ou d‘empêcher d‘autres récits de 

prendre forme et d‘apparaître est de la plus haute importance pour la culture 

comme pour l‘impérialisme, et constitue l‘un des grands liens entre les deux. 

Pour aller à l‘essentiel: les grands récits d‘émancipation et de lumière ont 

mobilisé les colonisés, qui se sont levés et ont secoué le joug impérial ; au 

cours de ces événements, beaucoup d‘Européens et d‘Américains ont été 

émus par ces histoires et leurs protagonistes, et eux aussi se sont battus pour 

de nouveaux récits d‘égalité et de fraternité humaine.
62

 (SAÏD, 2000, p. 13)  

 

Neste capítulo dividido em três subitens, damos especial atenção ao tema da memória 

e sua importância na construção da identidade antilhana. Para isso, entendemos que os 

literatos têm um papel primordial no âmbito da (re)construção identitária de seu povo, uma 

vez que propõem uma literatura do ‗nós‘ que busca valorizar personagens comuns dos 

espaços antilhanos. Por conseguinte, o trabalho de Patrick Chamoiseau e outros escritores 

consiste na desconstrução do discurso oficial, único e redutor, condicionado a uma única 

versão daquele que detém o poder, nesse caso, o branco-colonizador. Assim, é notável a 

preocupação dos autores antilhanos em recuperar a memória de seu povo, permitindo-lhes 

(re)escrever a História a partir da relativização das verdades impostas pelos documentos 

oficiais (comprometidos com a estrutura do poder da ex-metrópole) nos quais os fatos reais 

pertencentes ao cotidiano do povo são ocultados.  

                                                           
62

 A ficção narrativa foi, ultimamente, objeto de muitos estudos críticos, onde nós nos preocupamos muito pouco 

com seu lugar na história e no mundo do império. O leitor descobrirá, rapidamente, que a narrativa é essencial à 

minha argumentação. Por uma simples razão: no cerne do que dizem exploradores e romancistas sobre as 

estranhas regiões do mundo, existem histórias, e é também por meio de histórias que os povos colonizados iriam 

afirmar sua identidade e a existência de seu passado. No imperialismo, o desafio supremo do confronto é, 

evidentemente, a terra; mas, quando se tratou de saber a quem ela pertencia, quem tinha o direito de se 

estabelecer e trabalhar na terra, quem a entretinha, quem a reconquistou e quem hoje prepara o seu futuro, esses 

problemas foram transpostos, debatidos e até mesmo resolvidos, em um instante, na narrativa. Como o sugeriu 

um autor, as próprias nações são narrações. O poder de contar ou de impedir que outras narrativas tomem forma 

e que apareçam é da mais alta importância tanto para a cultura quanto para o imperialismo, e constitui uma das 

principais ligações entre os dois. Para chegar ao essencial: as grandes narrativas de emancipação e de luz 

mobilizaram os colonizados, que se levantaram e sacudiram o jugo imperial; durante esses eventos, muitos 

europeus e americanos foram comovidos por essas histórias e seus protagonistas, e eles também lutaram por 

novas narrativas de igualdade e fraternidade humana. (Tradução de nossa autoria) 
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Posto isso, no primeiro item desse capítulo discutiremos a reconstrução de uma 

memória fragmentada, a partir da produção literária dos autores antilhanos que, em suas 

obras, criam histórias capazes de preencher as lacunas deixadas pela historiografia oficial. 

Tendo como pano de fundo o romance Chronique des sept miseres, destacamos em 3.2 o 

repertório negro-africano que também compõe o mosaico da identidade martinicana. Assim 

sendo, através do fantasma do escravo Afoukal, morto por seu senhor de engenho, 

recuperamos a memória não só dos africanos trazidos ao continente americano com o intuito 

de serem escravizados nos campos de plantação de cana-de- açúcar, mas também a de seus 

descendentes nascidos na América. Por último, estudaremos no item 3.3, a relação do lugar 

com a memória, tomando como exemplo os marchés de Chronique des sept misères. No 

romance, os mercados da capital da Martinica desempenham um papel fundamental na 

formação dos indivíduos excluídos da sociedade, uma vez que esses espaços são repositórios 

de memória e há uma troca de experiências coletivas através das quais, por meio das histórias 

contadas, os personagens de Chamoiseau se interconectam.  
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3.1 A (re)invenção da memória e a (re)escrita da História  

 

 

Até que os leões tenham suas histórias, os contos 

de caça glorificarão sempre o caçador.  

                                          Provérbio africano 

 

[…] il y a des histoires, et c‘est aussi par des 

histoires que les peuples colonisés allaient affirmer 

leur identité et l‘existence de leur passé.                             

 

Edward Saïd  

 

A crítica que envolve a história oficial da Martinica consiste no fato de estar 

condicionada a uma versão única e redutora. Segundo Glissant, se trata de uma ―Não-

História‖, pelo fato de ter sido escrita a partir do olhar daquele que está no poder, resultando 

no apagamento de determinados acontecimentos e que, consequentemente, não atinge a todos. 

É uma história que só existe depois da chegada dos brancos-colonizadores, mesmo sabendo 

que já havia nesse território os índios Caraíbas que foram dizimados porque, segundo os 

franceses, não serviam para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e, por isso, foram 

buscar no continente africano a mão-de-obra dos escravos.  Partindo desse ponto, vale citar as 

palavras de Walter Benjamin que em sua obra Sobre o conceito de história escreve: 

 

[...] se nos perguntarmos com quem o investigador historicista estabelece 

uma relação de empatia, a resposta é inequívoca: com o vencedor. Ora, os 

que num momento dado dominam são os herdeiros de todos os que 

venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses 

dominadores. (BENJAMIN, 1989, p. 225) 

Seguindo a linha de pensamento do pesquisador Maurice Halbwach, é necessário fazer 

uma pequena distinção entre os conceitos de memória individual, memória coletiva e história, 

visto que, para muitos, são noções que podem se confundir. Nas palavras do escritor, o 

indivíduo pode compartilhar dois tipos de lembranças: aquela que só ele sabe e, portanto, está 

inserida em sua vida pessoal (memória individual); a que pertence a um grupo do qual é 

membro e que, em certas ocasiões, pode contribuir para relembrar e manter essas lembranças 

impessoais. Todavia, para Halbwachs, a memória individual não se distancia da memória 

coletiva, isto é, o indivíduo constrói a sua memória individual através da interação com um 

grupo social e, mesmo que ele seja dono de lembranças vivenciadas só por ele ou fatos que 

ele presenciou, ainda assim a memória é coletiva, pois o sujeito é fruto das interações sociais 

e nunca está só (HALBWACHS, 2012, p. 30). Em relação à memória coletiva, ela ―tem como 



90 
 

suporte um grupo limitado no tempo e no espaço‖ (2012, p. 106) e se diferencia da história 

por ser uma corrente de pensamento contínuo que guarda somente aquilo que o grupo social 

mantém vivo (2012, p. 102).  Para Halbwachs, existem várias memórias coletivas enquanto 

que a história é uma só e ela começa quando termina a tradição, no momento em que se apaga 

ou se decompõe a memória social (2012, p. 101).  

A literatura antilhana começa a ganhar força a partir dos anos 80 do último século. A 

partir desse momento, ela se volta para si mesma abordando questões pertinentes à formação 

de sua identidade cultural e de seu passado histórico até então desprestigiado: ―L‘Histoire 

(ainsi que la Littérature) est à même de nous labourer, comme conscience et cheminement de 

la conscience, comme névrose (signe d‘un manque) et tassement de l‘être‖ (GLISSANT, 

1981, p. 137). 

  Neste ponto, se estabelece um diálogo entre a literatura e a história, áreas que, por um 

viés diferente, representam o homem e suas trajetórias. A versão de que a história pretende 

representar o real, enquanto que a literatura representaria uma ilusão da realidade, cai por 

terra quando encontramos produções literárias que evidenciam personagens históricos e fatos 

do passado que foram apresentados como reais, assim como faz Chamoiseau em sua narrativa, 

ao apresentar Aimé Césaire como um de seus personagens, e ao narrar fatos da história da 

Martinica. A linguagem é talvez o ponto comum entre os dois eixos, uma vez que ambos 

fazem uso desse suporte para produzirem seus discursos sobre o passado.     

O trabalho de recuperação da memória coletiva do povo antilhano se faz presente na 

produção literária da Martinica, uma vez que os escritores procuram, nas entrelinhas das 

memórias rasuradas, nos vazios das memórias apagadas e nos silêncios históricos, resgatar 

elementos do passado com o objetivo de criar uma nova história, aquela que não exclui e que 

representará a cultura crioula.  

 Albert Memmi emite sua crítica sobre a história que atende só e exclusivamente aos 

interesses do dominador: 

 

Não é ele [colonizador] que corre o risco de ser convencido pelos discursos 

oficiais, pois é ele ou seu primo ou seu amigo que os redige; é ele que 

concebe as leis que fixam seus direitos exorbitantes e os deveres dos 

colonizados; ele tem necessariamente acesso à aplicação das instruções 

pouco discretas de discriminação, das dosagens nos concursos e nas 

contratações, uma vez que é ele que dela se encarrega. Ainda que se quisesse 

cego e surdo ao funcionamento de toda a máquina, bastaria que recolhesse os 

resultados: ora, é ele o beneficiário de toda a empreitada. (MEMMI, 2007, p. 

42) 
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    A busca pela identidade é, para os caribenhos, a maior luta travada durante todos 

esses séculos. Em sua obra Le quatrième siècle, o antilhano Édouard Glissant coloca em cena 

as relações triangulares conflituosas que se estabelecem entre os senhores de engenho, os 

escravos e os mulatos (marrons). Provavelmente a palavra marron foi tomada de empréstimo 

à língua espanhola, mais precisamente do termo cimarron, que designava uma tribo do 

Panamá e que se revoltou contra os espanhóis (DAMATO, 1995, p. 51). Os marrons 

representavam os escravos revoltados que fugiam das plantações ou das casas dos seus 

senhores. Assim, a marronagem (marronage), que se pode traduzir em português por 

―quilombolismo‖, está ligada à ideia de resistência, fuga, liberdade, vida selvagem e também 

por clandestinidade. Preocupado em reconstruir o passado, Glissant escreve um romance no 

qual, durante quatro séculos, acompanha a evolução das famílias Longué e Béluse. Nesta 

obra, o autor nos apresenta Papa Longué, personagem principal do romance e herdeiro de uma 

longa tradição oral, que, através da memória, tenta ajudar Mathieu Béluse a retornar no tempo 

para descobrir as suas origens. Portanto, Papa Longué tem um papel importante, já que está 

incumbido de contar a história desse povo traumatizado por um passado doloroso de 

dominação colonial. Édouard Glissant utiliza sua escrita para criticar a historiografia oficial 

da Martinica. Enquanto Béluse procura sua ancestralidade em livros históricos, Papa Longué 

faz uso de sua memória deixada pelos seus antepassados. É necessário, pois, que Mathieu 

desvie seu olhar dos discursos ocidentais que recobrem o mundo antilhano. Assim, a função 

de Papa Longué é de preencher as lacunas e os vazios da memória de modo a restabelecer as 

relações entre o povo crioulo, trazendo uma nova visão de suas origens, nas quais também se 

valorizam os negros vindos da África e os ameríndios que ali habitavam antes do 

desembarque dos colonizadores. 

As palavras proferidas por Patrick Chamoiseau em um debate com demais escritores 

ilustram a crítica que esses autores fazem em relação aos discursos oficiais, que estão na base 

da história do arquipélago das Antilhas, construídos a partir de uma visão puramente 

ocidental:  

 

[…] l‘histoire des colonialistes ne peut pas représenter l‘histoire de ceux qui 

sont arrivés dans les cales, l‘histoire de ceux qui ont été déracinés et 

l‘histoire de toutes ces émigrations qui n‘ont pas été rapportées par 

l‘écriture. Aujourd‘hui, le véritable historien non seulement doit utiliser cette 

trajectoire historique colonialiste mais il doit mobiliser aussi la mémoire 

orale ancrée dans le processus des autres histoires. Ainsi la réalité historique 

antillaise pourrait naître de la mobilisation de toutes ces histoires qui se sont 

trouvées dans cet espace-là et qui se sont mélangées, confrontées, et qui 
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peuvent donner une idée de la trajectoire humaine aux Antilles.
63

 

(CHAMOISEAU,  Cahiers de L‘Université de Perpignan, 1997, p. 46)  

 

A grandeza de suas pesquisas, visando (re)construir uma identidade antilhana, através 

das memórias de seu povo, concede a esses escritores o estatuto de antropólogos e etnólogos 

como eles mesmos se autodenominam: ―Un peu comme en fouilles archéologiques: l‘espace 

étant quadrillé, avancer à petites touches de pinceau-brosse afin de ne rien altérer ou perdre de 

ce nous-mêmes enfoui sous la francisation‖
64

 (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 

1989, p. 22). Walter Benjamin escreve em Rua de mão única que ―quem pretende se 

aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava‖ (2000, p. 

239).  É por esta razão que Chamoiseau se apresenta como um etnógrafo, aquele que sai às 

ruas com seu gravador para escutar e registrar o que as pessoas têm para contar. Segundo 

Chamoiseau, o trabalho com a escrita é também de etnografia, antropologia, sociologia e 

filosofia, pois, uma vez que, na Martinica não há tais recursos disponíveis, cabe ao escritor 

antilhano assumir todas essas funções. Em entrevista com a pesquisadora Magdala França 

Vianna, o escritor explica: 

 

 

[...] j‘ai toujours eu du mal à me considérer comme écrivain. Jusqu‘à 

maintenant … Je ne sais pas … Il y a tellement de vrais écrivains qui 

existent, que je suis très prudent par rapport à ça. C‘est la première raison. 

La deuxième raison c‘est que c‘est une quantité soulignée de problématiques 

qui étaient les nôtres, qui sont à admettre dans la mesure où la culture créole, 

antillaise, martiniquaise, née pendant l‘esclavage, la colonisation, est 

complètement dévalorisée au profit de la culture française. Vous l‘avez vu 

autour de vous! Il y a un processus de francisation et d‘aliénation, d‘identité 

culturelle, qui est très puissant. La langue créole, la culture créole, 

l‘imaginaire créole, la sensibilité créole sont actuellement dominés par 

l‘imaginaire français, l‘imaginaire occidental. Donc, nous avons un travail 

de récupération de cette culture-là pour entrer, bien sûr, dans ce rapport aux 

autres. Dans ce rapport à l‘autre, il faut commencer pour exister soi-même. 

On ne peut pas être zombi, complètement transparent. Donc, nous avons ce 

travail de récupération, d‘inventorisation, c‘est-à-dire, de comprendre qui 

est, ce qu‘est notre culture, la valoriser et la faire sortir des ombres. Et c‘est 

pourquoi le principe d‘ethnographie me paraît intéressant. Même manquée la 

parole, ce sont des mots qui signalent au lecteur que là nous ne sommes pas 

                                                           
63

 A história dos colonialistas não pode representar a história daqueles que chegaram dentro dos porões, a 

história daqueles que foram desenraizados e a história de todas essas emigrações que não foram relatadas por 

escrito. Hoje, o verdadeiro historiador não deve apenas usar essa trajetória histórica colonial, mas também deve 

mobilizar a memória oral ancorada no processo das outras histórias. Assim a realidade histórica antilhana 

poderia nascer da mobilização de todas essas histórias encontradas nesse espaço e que são misturadas, 

confrontadas e que podem dar uma idéia da trajetória humana nas Antilhas. (Tradução de nossa autoria) 
64

 Um pouco como em escavações arqueológicas: o espaço estando esquadrinhado, avançar por pequenos toques 

de pincel a fim de nada alterar ou perder desse nós-mesmos escondido sob o afrancesamento. (Apud Magdala 

França Vianna, Elogio da Crioulidade, Tradução de Éloge de la Créolité) 
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dans une problématique littéraire libre. Je dirai: celui qui est là a un travail 

d‘ethnographie, d‘anthropologie, de sociologue, de philosophe, un travail de 

récupération de sa base anthropologique et c‘est à partir de ce travail de 

récupération qu‘il pourra faire le travail d‘ouverture sur les autres, parce 

qu‘il y a un travail d‘ethnographie très souvent: lorsque je suis ici et que je 

dois écrire, j‘ai presque un travail d‘ethnographe à faire. Ce qui a été bien, 

c‘est que nous étions suffisamment créateurs et créatifs! Que je puisse avoir 

à ma disposition à la Bibliothèque Schoelcher des travaux d‘ethnographie!... 

Mais, nous n‘avons pas d‘ethnographes! C‘est-à-dire que l‘écrivain, ici, est 

obligé de faire l‘ethnographe, est obligé de faire l‘anthropologue, est obligé 

de faire l‘historien, est obligé de faire le psychologue. On doit tout faire, 

parce que nous n‘avons pas le matériau à notre disposition, et c‘est ça le 

problème. Et quand j‘ai parlé, quand j‘ai écrit la Chronique des sept misères, 

je me suis d‘abord intéressé en ethnographie en marche, c‘est-à-dire, j‘ai 

écouté les gens, j‘ai noté ce qu‘ils disaient. J‘ai fait pareil pour Texaco. 

J‘allais avec mon petit magnétophone et je faisais les gens parler. Je fais 

comme vous, avec un petit magnétophone. Voilà!
65

 (VIANNA, 2006, p. 579-

80) 

 

Analisando particularmente a obra de Chamoiseau, constatamos que se trata de uma 

escrita que interroga o estatuto oficial da Metrópole e seus paradigmas a partir da reescrita da 

história da Martinica, buscando valorizar os traços culturais originários do continente africano 

através de personagens típicos, como os contadores de história, os escravos trazidos à força 

para este continente e seus descendentes. Os heróis de Chamoiseau se distinguem, em parte, 

daqueles que conhecemos nas famosas epopeias da história da humanidade. Sabemos que 

heróis como Aquiles e Ulisses possuem características tipicamente heróicas, como coragem, 

                                                           
65 […] eu sempre me senti mal em me considerar como escritor. Até agora... Eu não sei... Existem escritores tão 

verdadeiros, que eu sou muito prudente em relação a isso. Esta é a primeira razão. A segunda razão é a grande 

quantidade de problemáticas sublinhadas que eram as nossas, e que passamos a admiti-las à medida que a cultura 

crioula, antilhana, martinicana, nascida durante a escravidão, a colonização, é completamente desvalorizada em 

proveito da cultura francesa. Você viu isso à sua volta! Há um processo de francisação e de alienação, de 

identidade cultural, que é muito poderoso. A língua crioula, a cultura crioula, o imaginário crioulo, a 

sensibilidade crioula são atualmente dominados pelo imaginário francês, o imaginário ocidental. Portanto, temos 

um trabalho de recuperação desta cultura, para entrarmos, claro, nessa relação com os outros. Nessa relação com 

o outro, é preciso começar por existir você mesmo. Não podemos ser zumbi, completamente transparente. 

Assim, temos esse trabalho de recuperação, de inventariação, isto é, de compreender quem é, o que é nossa 

cultura, valorizá-la e tirá-la das sombras. E é por isso que o princípio de etnografia me parece interessante. 

Mesmo faltando a palavra, são as palavras que sinalizam ao leitor que nisso nós não estamos em uma 

problemática literária livre. Eu diria: aquele que está nisso tem um trabalho de etnografia, de antropologia, de 

sociólogo, de filósofo, um trabalho de recuperação de sua base antropológica e é a partir desse trabalho de 

recuperação que ele poderá fazer o trabalho de abertura sobre os outros, porque há, muito frequentemente, um 

trabalho de etnografia: se eu estou aqui e devo escrever, eu tenho quase um trabalho de etnógrafo a fazer. O que 

foi bom é que nós éramos suficientemente criadores e criativos! Que eu possa ter à minha disposição na 

biblioteca SCHOELCHER trabalhos de etnografia!... Mas, nós não temos etnógrafos! Isso quer dizer que, aqui, o 

escritor é obrigado a fazer o papel de etnógrafo, é obrigado a fazer o papel de antropólogo, é obrigado a fazer o 

papel de historiador, é obrigado a fazer o papel de psicólogo. Nós devemos fazer tudo, porque nós não temos o 

material à nossa disposição, e é esse o problema. E quando eu falei, quando eu escrevi a Chronique des sept 

misères, eu me interessei primeiro por etnografia a campo, isto é, eu escutei as pessoas, eu anotei o que elas 

diziam. Eu fiz a mesma coisa com Texaco. Eu ia com o meu pequeno gravador e fazia as pessoas falarem. Eu 

faço como você, com um pequeno gravador. Aí está! (Tradução conjunta de Alicia Ailine Pires dos Santos, 

Analdo Rosa Vianna Neto e Magdala França Vianna)  
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valentia, glória, força e qualidades humanas como inteligência, astúcia, paciência, dom com 

as palavras etc. Contudo, apesar de apresentarem características heroicas como as de Aquiles 

e Ulisses, os protagonistas da obra do escritor antilhano se destacam pela simplicidade e têm a 

função de guardiões da cultura tradicional da Martinica. Em Chronique des sept misères, os 

heróis de Chamoiseau são os djobeurs que não ocupam um cargo importante na alta 

sociedade, mas representam a classe que luta contra a miséria e busca sua sobrevivência nos 

mercados da cidade de Fort-de-France. Em Texaco, e igualmente em Solibo Magnifique, os 

protagonistas são pessoas simples, mas que trazem algo fundamental para o povo martinicano, 

o retorno ao passado através da tradição oral.  

No romance estudado, é visível o trabalho de Chamoiseau no resgate da memória 

coletiva de seu povo através de personagens que guardam práticas sociais da cultura crioula. É 

talvez por esse motivo que, como analisamos em outro capítulo dessa dissertação, as crianças 

do romance preferem abandonar a escola a aprender a língua e valores da metrópole 

colonizadora. No entanto, no decorrer da narrativa, esses personagens vão desaparecendo, 

situação que pode ser interpretada como uma metáfora da perda dos traços culturais face a 

política de assimilação cultural implementada pela empresa colonialista francesa.  

O passado histórico da Martinica foi, sem dúvida, traumático para seu povo, que ainda 

apresenta marcas do extermínio dos índios caraíbas, da violência sofrida pelos escravos, da 

exploração da metrópole e da imposição cultural francesa. Segundo Beatriz Sarlo, em sua 

obra Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva, a lembrança é algo que não se 

pode esquecer, ela ―é soberana e incontrolável‖ (SARLO, 2007, p. 10). Em Solibo 

Magnifique, o brigadier-chef Bouafesse representa esse período doloroso que permanece na 

memória dos povos das ex-colônias: ―Cet homme, il faut le dire, est du bois des chefs. Sur le 

bateau négrier c‘est lui qui nous aurait baignés à l‘eau de mer, désinfecté la cale au vinaigre 

bouilli, nous aurait frottés d‘huile un peu avant la vente. Sur l‘habitation, il eût été celui qui 

donnait la cadence du travail au champ, puis, plus tard, commandeur‖ (CHAMOISEAU, 

1988, p. 58). Ainda em Solibo Magnifique, o autor tenta, por meio de sua escrita, resgatar a 

oralidade crioula, nas figuras dos contadores de histórias. Incumbido de transcrever as 

histórias contadas por Solibo, o autor entra na trama como personagem e se apresenta como 

um marqueur de paroles. Assim, a função de Chamoiseau, personagem do romance Solibo 

Magnifique, é manter vivas as narrativas contadas por esses personagens, por meio de sua 

transcrição em sua escrita. Como mise-en-abîme do escritor, o personagem atua como seu 

duplo narrativo, realizando também o trabalho de representação da metaficção em 

Chamoiseau, assumindo o desafio de inscrever a oralidade crioula na escrita francesa.    
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Em Texaco, obra prima de Chamoiseau, Marie-Sophie Laborieux, protagonista da 

narrativa, decidida a proteger o seu bairro, cujo destino seria a demolição, resolve convencer o 

urbanista, chamado Cristo, a desistir desse projeto. Para isso, Marie-Sophie utiliza a única 

arma possível para uma mulher idosa, a herança deixada pelo pai, Esternome, sua memória:  

 

O pai do meu papai era envenenador. Não era um ofício, mas um combate 

contra a escravidão nas fazendas. Não vou refazer a História para você, mas 

o preto velho da Doum revela, por baixo da História, histórias das quais 

nenhum livro fala, e que, para compreender-nos, são as mais essenciais. 

Assim, entre aqueles que sofriam ao plantar a cana ou o café do Beké, 

reinavam homens de força. Estes sabiam coisas que não se devem saber. E 

de fato faziam o que não se pode fazer. Tinham na memória maravilhas 

esquecidas, a Terra de Antes, a Grande Terra, a palavra da grande terra, os 

deuses da grande terra. (CHAMOISEAU, 1993, p. 40)  

 

Portanto, o objetivo da personagem era sensibilizar o urbanista através da oralidade, contando 

as histórias daquelas pessoas e mostrando o outro lado da moeda. Logo, a única forma de 

conhecer a gênese daquele povo era voltar às origens através da memória. Dessa forma, a 

protagonista reconstrói a memória individual e coletiva de seu povo, através das histórias que 

recebera de herança de seu pai Esternome. Ao mesmo tempo em que conhecemos a história 

da família da protagonista, desde seu avô, acompanhamos outros acontecimentos importantes 

no território ultramarino nos últimos 150 anos, nomeadamente a época da escravidão, das 

plantações de cana-de-açúcar, o surgimento do bairro periférico Texaco, o crescimento 

político-econômico da capital, Fort-de-France e o desaparecimento da cidade de Saint Pierre 

em consequência da erupção vulcânica de 1902: 

 

A seiva da folhagem só é elucidada no segredo das raízes. Para compreender 

Texaco e o entusiasmo de nossos pais pela cidade, teremos de ir bem longe 

na linhagem de minha própria família, pois minha compreensão da memória 

coletiva é apenas minha própria memória. E esta, hoje, só é fiel se exercitada 

pela História de minhas velhas carnes. (CHAMOISEAU, 1993, p. 39) 

 

Nesse trecho extraído do romance Texaco, podemos compreender, através da metáfora 

―a seiva da folhagem só é elucidada no segredo das raízes‖, que, para que possamos conhecer 

a gênese da folhagem, precisamos desvelar o segredo de suas raízes. Sendo assim, a metáfora 

literária sugere que, para melhor entender a complexidade do ser crioulo, precisamos tentar 

elucidar suas origens. Misturando o real e o ficcional, a língua francesa e a crioula, a 

narradora conta para o urbanista as histórias daquelas pessoas que permaneceram invisíveis na 

História oficial.  
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Vimos que o ato de contar é uma estratégia de resistência e combate ao apagamento 

dos traços culturais do povo crioulo e, portanto, uma defesa da memória fragmentada dos 

povos desterrados. No entanto, o retorno ao passado, em busca de novos relatos para se 

reconstituir a história, não é uma tarefa fácil.  

A escritora argentina Beatriz Sarlo aprofunda em sua obra Tempo Passado, o estudo 

acerca do debate epistemológico entre a memória e a História e como se aborda nessas duas 

noções a questão do passado. Para a autora, ―nem sempre a história consegue acreditar na 

memória, e a memória desconfia de uma reconstituição que não coloque em seu centro os 

direitos da lembrança (direitos de vida, de justiça, de subjetividade)‖ (SARLO, 2007, p. 9). 

Posto isso, a viagem ao passado está cheia de conflitos e tensões, dado que a história e a 

memória disputam o monopólio do passado. Porém, o quadro que nos é apresentado se 

resume a uma história ainda longe de ser um discurso fiel do passado e a memória distante de 

ser considerada um instrumento exclusivo de reconstrução do passado histórico, uma vez que 

ela pode ser traída pelo esquecimento ou possíveis traumas em situações de extrema 

violência. Dessa forma, vítimas de grandes catástrofes mundiais, a exemplo, as guerras, o 

holocausto e, ainda mais distante, a escravidão, ficam impossibilitadas de darem seu 

testemunho em relação aos fatos presenciados. Portanto, não há palavras que possam explicar 

os momentos de horror e, ao tentar descrevê-los, episódios poderão ser omitidos e, assim, 

esvaziar-se-ia o real significado daquelas tragédias.   

Por outro lado, a própria situação em que vivem os escritores antilhanos também é um 

fator de dificuldade para o trabalho com a reinvenção da memória. Em seu ensaio Écrire en 

pays dominé, publicado em 1997, o próprio Chamoiseau demonstra preocupação ante a 

condição do escritor que escreve sob dominação colonial: ―Comment écrire alors que ton 

imaginaire s'abreuve, du matin jusqu'aux rêves, à des images, des pensées, des valeurs qui ne 

sont pas les tiennes? Comment écrire quand ce que tu es végète en dehors des élans qui 

déterminent ta vie? Comment écrire, dominé?‖
66

 (CHAMOISEAU, 1997, p. 17).  

O tema da transmissão da memória através da tradição oral ganha destaque no 

próximo capítulo. Para tanto, nos concentraremos no romance Chronique des sept misères, 

observando as estratégias de Chamoiseau para o resgate da memória negro-africana, através 

de seu personagem Afoukal, e na valorização de práticas culturais pertencentes a esse povo. 

 

                                                           
66

 Como escrever quando seu imaginário se alimenta, desde a manhã até os sonhos, com imagens, pensamentos, 

valores que não são os seus? Como escrever quando o que você é vegeta além dos elãs que determinam sua 

vida? Como escrever dominado? (Tradução de nossa autoria) 
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3.2 Pipi, o herdeiro do tesouro da jarra de Afoukal 

 

No romance analisado, Chamoiseau nos convida para uma viagem pelo universo dos 

djobeurs, trabalhadores dos mercados da cidade, que fazem de seu carrinho de mão (brouette) 

um meio de sobrevivência, conhecendo, profundamente, o cotidiano e as histórias desses 

personagens. Ademais, o autor nos apresenta a história de Pierre Philomène Soleil, 

personagem principal do romance que parte em busca do tesouro de Afoukal, escravo da Casa 

Grande, ou nègre-de-chambre preferido do béké, o senhor do engenho. Receando perder sua 

riqueza com o movimento de abolição da escravidão, o senhor branco resolve enganar o seu 

escravo, dizendo que, no dia seguinte, ele seria libertado, mas que, antes disso, deveria fazer 

um último serviço, ou seja, guardar e proteger a jarra de ouro. Dedicado e pronto a satisfazer 

os desejos de seu senhor, Afoukal não desconfiava que o buraco que cavava para esconder a 

jarra seria também o seu destino: 

 

- Je compte sur toi pour bien la protéger, ne laisse personne la prendre… / - 

Tu peux compter sur moi, maître, répondit le bonhomme de plus en plus 

glacé, mais donne-moi une petite main pour m‘aider à sortir, souplé… / Le 

béké lui tendit la main, le hissa vers lui et flap! lui fendit le crâne d‘un habile 

coup de coutelas. Afoukal était retombé sur la jarre qu‘il s‘était mis, dit la 

rumeur, à protéger d‘une férocité amère. Elle découragea le béké lui-même 

qui, revenu de sa crainte de l‘abolition (chaînes mises à part, rien n‘avait 

véritablement changé), n‘essaya même pas de récupérer sa fortune. Il était 

plus facile, admettait-il, de la reconstituer sur les dos des nègres libres (ce 

qu‘il fit parole, en moins d‘une génération de négrillons). (1986, p. 145) 

 

Ressaltamos, no trecho citado acima, a crítica do narrador à situação dos escravos 

libertos após a abolição da escravidão, uma vez que sua situação não mudou com o decreto da 

lei. Mascarados de bons senhores que libertaram seus escravos, os brancos ainda continuaram, 

por muitos anos, explorando a mão de obra dos negros em troca de condições (moradia, 

comida) muito precárias. Após o movimento de libertação, o destino dos negros era um 

enigma a ser desvelado. Aqueles que tanto desejaram ser livres, agora estavam abandonados à 

própria sorte, sem perspectiva e sem a mínima ideia do que lhes aconteceria. Isso fica claro 

em uma passagem do romance na qual Afoukal, apesar de ser traído pelo seu senhor, ainda 

confessa admirá-lo, pois se sentia temeroso com a ideia de abolição:  

 

 

18 - J‘étais si lié au maître que je ne pouvais plus envisager ma vie sans lui. 

A l‘heure de l‘abolition, j‘étais plus désemparé qu‘une file de fourmis sous 

l‘orage. Le maître m‘aimait comme il aime ses mulets, ses champs, ses 
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bottes. Je le compris quand il me fendit le crâne sur cette jarre. Mais, même 

aujourd‘hui, je me souviens de lui avec presque une tendresse. Avec ce 

bouleversement que l‘on garde au souvenir de l‘ami qui a trahi. Ou qui n‘a 

jamais été ami. Peux-tu comprendre cette vision morte que j‘avais de ma vie 

si elle devait se continuer sans le maître? Est-ce que cela se voit encore 

aujourd‘hui? C’étaient les dix-huit paroles rêvées qu’Afoukal lui offrit. 

(1986, p. 168)  

 

Esse fragmento nos mostra a preocupação de Afoukal em seguir sua vida sem a 

―proteção‖ de seu senhor. Isso porque, com a assinatura dessa lei, os negros não gozaram 

dessa liberdade tão cobiçada, pelo contrário, ela foi um poço de ilusões. Presumia-se que a 

abolição da escravidão traria igualdade social aos homens, uma vez que se baseava na ideia de 

que todos os homens, negros e brancos, são iguais, entretanto, as diferenças sociais entre 

brancos e negros se acentuaram ainda mais. Segundo Stuart Hall, em seu livro A identidade 

cultural na pós-modernidade, ―não importa quão diferentes seus membros possam ser em 

termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los em uma identidade 

cultural, para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande família nacional‖ 

(2011 p. 59-60). No entanto, o negro, liberto do estigma da escravidão, continuou vivendo 

como escravo, visto que pertencia à classe desprivilegiada da sociedade e, consequentemente, 

não se beneficiava dos mesmos direitos atribuídos aos brancos, tendo que enfrentar o 

desprezo e o preconceito destes. O escritor e psiquiatra Frantz Fanon escreve em Pele negra 

máscaras brancas: 

O mundo branco, o único honesto, rejeitava minha participação. De um 

homem exige-se uma conduta de homem; de mim, uma conduta de homem 

negro - ou pelo menos uma conduta de preto. Eu acenava para o mundo e o 

mundo amputava meu entusiasmo. Exigiam que eu me confinasse, que 

encolhesse. (FANON, 2008, p. 107) 

 

Podemos considerar um paradoxo o fato de que aquele escravo, tratado como um 

animal, prefere continuar servindo seu senhor a viver em liberdade, já que, para ele, a tão 

desejada carta de alforria traria outros problemas, como a integração na sociedade e a 

aceitação do outro.  

Voltando à nossa análise, na obra de Chamoiseau, mais do que um simples guardião 

da jarra de tesouro do senhor de engenho, Afoukal é figura crucial no romance, uma vez que 

se configura como aquele que detém a memória ancestral dos escravos africanos 

transplantados para as Antilhas no período colonial. Como já referimos, Pipi, o rei dos 

djobeurs, decide conquistar o tesouro de Afoukal a fim de conquistar Anastase por quem 

nutre um amor não correspondido e que o levará à desgraça. Mesmo sabendo que a dançarina 
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de laghia era apaixonada por Zozor-Alcide-Victor, filho de um sírio e sua empregada, Pipi 

não se desencorajou e continuou visitando a amada, trazendo-lhe frutas e doces. Com medo 

de perder Zozor, Anastase proíbe as visitas inesperadas de Pipi, levando-o completamente à 

loucura. É a partir desse momento que Pipi começa a beber e a ter momentos de delírios, 

esquecendo-se de suas obrigações como mestre dos djobeurs. No entanto, Pipi continua 

obcecado com a ideia de conquistar Anastase e, ao descobrir a existência da jarra de ouro, 

uma lenda que era contada pelos mais velhos, decide procurar o tesouro. Fazendo uso do 

discurso fantástico maravilhoso, Chamoiseau descreve o momento em que Pipi encontra o 

esconderijo de Afoukal:  

 

 

La nuit était si Claire qu‘il put éteindre sa lampe et trouver facilement 

l‘endroit exact où, à minuit pile, l‘oreille collé au sol, il perçut le frottement 

de la jarre et le cliquetis des os d‘Afoukal: la terre vibrait en cédant le 

passage à cette remontée fantastique. Pipi fut envoûté par ce bruissement 

feutré qui suintait de la terre, aiguisé par la sécheresse des calcaires, diffusé 

dans les couches de sable fin, assourdi et ralenti par les dernières croûtes 

d‘argile rouge et l‘épaisse toison d‘herbe-guinée qui couvrait cet endroit. Le 

bruit cessa vers minuit quinze, dans un murmure de feuillage abandonnée 

par le vent et les ultimes clapotis de la terre dérangée. La joue contre l‘herbe, 

Pipi perçut, immensément troublé, la présence proche de la jarre, son 

immobilité attentive. Il eut l‘impression de pouvoir la toucher en enfonçant 

le doigt, ou, écartant les premières racines, la saisir facile et l‘emporter. Mais 

il avait entendu, mêlée à la tranquillité, une obsédante présence: les tikitak 

tikitak tak tak d‘une ossature mal soudée. Il préféra remettre toute fouille à 

plus tard, et s‘en alla rempli d‘une joie pensive qu‘il charroya dans nos djobs 

à l‘envol, chez Chinotte à midi, entre les établis du marché, les cartons, les 

toiles à enrouler et les ordures d‘Ahmed. (CHAMOISEAU, 1986, p. 147- 

48) 

 

Após a descoberta de Pipi, Afoukal começa a visitar os sonhos do djobeur e os dois 

mantêm longas conversas durante a noite. Sendo assim, o escravo narra as histórias, as 

lembranças de seu povo que, por muitos anos, permaneceram enterradas junto com ele, e 

principalmente a vida nos campos de plantação de cana-de-açúcar. Afoukal transmite a Pipi o 

papel de contador de histórias, o conteur, que cria novas personagens, as quais, ligadas ao 

imaginário fantástico, exprimem a realidade de seu povo:  

 

Pipi contait ses histoires d‘esclaves, citait des noms et des lieux. Il leur 

décrivait l‘ancienne vie des habitations maintenant déglinguées, les 

héroïsmes sans histoire des nègres, négresses et négrillons dans le plus 

terrible des tiroirs de la vie. Yeux agrandis. Les enfants buvaient ses paroles 

et, quand il leur en donnait le signal, l‘accablaient de questions: C‘est des 

chaînes de bœufs ou des chaînes de cabris qu‘ils avaient aux pieds ? Mais 

Manman disait que les nègres-marrons étaient malfaisants ?... Le soir à table, 
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devant la soupe-de-pieds, Pipi reprenait ses histoires de la grande nuit. Trop 

sensible, Marguerite Jupiter sanglotait sans retenue. Les enfants, fauves 

cruels, se délectaient à l‘écoute des tortures ou des abîmes de détresse, et 

dansaient frénétiquement quand Pipi, ses effets soigneusement dosés, 

assassinait le méchant maître et dévastait l‘habitation. (1986, p. 193-94) 

 

 

Desse modo, o biscateiro é visto como um negro vitorioso, capaz de recuperar ou 

mesmo reinventar a memória tradicional, através da oralidade, ―témoignage du génie 

ordinaire appliqué à la résistance, dévoué à la survie‖
67

 (BERNABÉ, CHAMOISEAU, 

CONFIANT, 1989, p. 34). 

A memória negro-africana é ressuscitada através do personagem Afoukal que volta 

dos mortos para se comunicar com o djobeur Pipi e transmitir a este a única herança que lhe 

resta, les souvenirs. As lembranças de Afoukal estão ancoradas nos momentos dolorosos em 

que os negros eram arrancados de suas famílias, suas crenças, sua pátria, pela empresa 

colonial escravagista. Percebemos que a temática da escravidão é relevante no romance, fato 

compreensível, uma vez que a história das ex-colônias foi marcada pelo tráfico negreiro no 

período de domínio colonial. Após ter vivido momentos de horror não só nos campos de 

plantações, mas ainda dentro do navio negreiro, onde seres humanos eram tratados pior do 

que animais, Afoukal se torna um testemunho de suas próprias experiências vivenciadas nessa 

época. Dessa forma, Chamoiseau, através do discurso fantástico maravilhoso, cria um 

personagem que de fato conheceu o trauma da escravidão e, portanto, está apto para fazer o 

seu relato. Beatriz Sarlo entende que ―a narração da experiência está unida ao corpo e à voz, a 

uma presença real do sujeito na cena do passado. Não há testemunho sem experiência, mas 

tampouco há experiência sem narração‖ (SARLO, 2007, p. 24). Assim, Chamoiseau dá mais 

veracidade à sua narrativa quando, através dos sonhos, coloca frente a frente o fantasma de 

Afoukal, testemunha de suas experiências, e Pipi, o rei dos djobeurs e futuro herdeiro da 

memória dos ex-escravos.  

Na primeira parole de Afoukal a Pipi, o escravo faz alusão às diferentes etnias que 

desembarcaram nas Américas durante o período das explorações territoriais e que explicam a 

complexidade etnocultural das Antilhas. Nessa passagem, o personagem Afoukal retorna ao 

passado, através de suas memórias, a fim de transmiti-las ao protagonista Pipi: 

 

Les Congos, capturés plus nombreux que titiris. Chaque vague de la Pointe-

des-Nègres est une de leurs âmes. Pour ton arbre, ils branchent le plus touffu 

                                                           
67

 [...] testemunha do gênio ordinário aplicado à resistência, devotado à sobrevivência. (Elogio da Crioulidade, 

tradução de Magdala França Vianna de Éloge de la Créolité) 
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feuillage. Mais il y eu aussi: les Nagos, les Bambaras, les Aradas, les Ibos et 

les Mines. Et, souvent en marronages, les Hriam-bas, les Sosos, les Tacouas, 

les Moudongues, les Cotocolis. Ils étaient si différents qu‘ils inventèrent le 

début de ta parole pour bien nous lier ensemble. En ce temps-là, les marées 

mauvaises rapportaient ces milliers de méduses qui devaient brutalement 

réinventer la vie, sans une eau si ce n‘est souvenir. (1986, p. 151) 

 

Vimos que manter os diferentes grupos étnicos no mesmo espaço era uma estratégia 

do colonizador que tentava impedir a comunicação entre eles, evitando, dessa forma, 

problemas como rebeliões e fugas. A partir das palavras de Afoukal, é possível compreender a 

formação da língua crioula, uma vez que ela é fruto desse caldeirão linguístico. Os escravos, 

tendo a necessidade de demonstrar fatos de seu cotidiano, criaram, através desse 

multilinguismo, uma nova língua capaz de expressar sua realidade, a língua crioula. A partir 

desse momento, passaram a existir, no território de além-mar, o crioulo e o francês, como já 

explicamos em outro capítulo dessa dissertação.   

Chegando ao seu destino, o branco-colonizador batizava seu escravo com um nome 

europeu, proibia práticas culturais africanas, impondo sua cultura, religião e língua. Do relato 

de Afoukal, consta que os negros eram obrigados a frequentar a Igreja Católica, mesmo não 

sendo essa a religião de sua cultura, além de terem suas práticas culturais como a dança e os 

contos, importantes na cultura africana, interditadas. 

 Desembarcar nos territórios desconhecidos, segundo o guardião, não era 

simplesmente chegar a um mundo novo, mas em outra vida. Era preciso renascer para 

sobreviver, saber que tudo a que se dava valor, perdia todo seu significado. Os migrants nus, 

assim chamados por Glissant, traziam na bagagem somente os traços culturais conservados 

em sua memória:  

4 - Imagine cela: tu descends du bateau, non dans un monde nouveau mais 

dans   UNE AUTRE VIE. Ce que tu croyais essentiel se disperse, balance 

inutile. Une longue ravine creuse sa trace en toi. Tu n‘es plus qu‘abîme. Il 

fallait vraiment renaître pour survivre. Quelle impure gestation, quel enfer 

utérin, roye roye roye!
68

 (1986, p. 153)  

 

Em outra passagem do romance, citada abaixo, os dois personagens, Afoukal e Pipi 

discutem sobre o destino do povo martinicano. O continente africano é visto de forma 

diferente pelos dois homens. Para o escravo, a África se torna um desconhecido lugar 

obscuro, sem retorno. É um lugar ao qual ele não mais pertence. Entretanto, para o biscateiro, 

o continente ainda representa uma solução, uma esperança para o futuro: 

 

                                                           
68

 (Les dix-huit paroles  qu’Afoukal lui offrit. C‘est par là que Pipi remonta sa propre mémoire fendue d‘oubli 

comme une calebasse et enterrée au plus loi  de lui-même.) (1986, p. 151)  
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- Qu‘allez-vous faire de toutes ces races qui vous habitent, de ces deux 

langues qui vous écartèlent, de ce lot de sangs qui vous travaille? / Pas plus 

que nous, Pipi ne s‘était jamais posé ces questions-là. Ses bredouillements 

consternaient le gardien de la jarre: Pas peur, maître-chose… on va repartir 

en Afrique… / - Quoi? Quelle Afrique? S‘exclamait le zombi. Y‘ a plus 

d‘Afrique fout ! Où c‘est d‘abord, l‘Afrique? Où sont les sentiers, les tracées 

du retour? Y‘a des souvenirs du chemin sur les vagues? / - On va trouver, 

t‘inquiète… / - Trouver kisa? De quoi êtes-vous capable? Vous êtes comme 

des poteries qui restent à cuire: une terre étrangère jamais mise au pas, des 

sangs et des races en mandoline mal accordée… Que pourriez-vous donc 

faire de l‘Afrique? / - Assez! J‘ai fait chanter cette terre, hurlait Pipi, j‘ai 

vaincu les ignames, les choux, les patates, toutes qualités et caetera… alors 

ne viens pas me dire des bêtises. (1986, p. 213-14) 

 

Através das palavras de Pipi, Chamoiseau nos mostra que as pessoas ainda viam a 

África como uma oportunidade de recomeço. Era a salvação para esse povo que buscava sua 

identidade e sua memória coletiva. Entretanto, para o escravo Afoukal, a África foi 

completamente apagada pelo colonizador, restando-lhe somente as lembranças daquele 

continente. Diferentemente da política assimilacionista do branco colonizador, que ameaçava 

as manifestações da diferença cultural negro-africana, Afoukal questiona a sobrevivência do 

traço negro-africano na formação do povo crioulo, face ao cruzamento de diferentes 

repertórios culturais que constituem a identidade crioula. 

Observamos, portanto, que o continente africano ganha notoriedade no romance de 

Chamoiseau em vários momentos da obra. O desconhecimento dos martinicanos em relação à 

África, devido à política de apagamento cultural implantada pelos franceses, é destacado em 

uma passagem do romance. Ao ser questionado pelo Papa-feuille, sábio (curandeiro) da 

medicina tradicional, sobre a localização daquele continente, Pipi demonstra ignorar este 

assunto: 

- Scusez, Monsieur Pipi, mais où, où c‘est l‘Afrique? Il y avait comme un 

trouble dans son regard, la trace d‘une tranquillité désormais remuée. Il 

couvrait Pipi d‘une dévotion béate, semblant attendre de lui une ouverture du 

ciel. Bien sûr, comme nous tous à cette époque, Pipi ne put répondre hak à la 

question posée. (1986, p. 186) 

 

 Dessa forma, é evidente o objetivo do escritor antilhano ao construir uma narrativa 

que enfatiza assuntos referentes à cotidianidade do martinicano, denunciando algumas 

consequências do sistema colonial que até hoje marcam as sociedades antilhanas. 

Em outro trecho do romance, a África se destaca como a origem de toda sabedoria e 

toda ciência natural. Em uma conversa com o velho Papa-feuille, Pipi o interroga sobre a 

origem de sua sabedoria em relação às ervas medicinais: 

 



103 
 

- Papa d‘où vient ce que tu sais?... / - Oh la la, Monsieur Pipi, qui peut 

savoir? Je sais ce que mon défunt papa savait, et lui-même disait ne rien 

savoir d‘autre que ce que savait son père… / Il semblait véritablement 

dérouté par la question. Chercheur désespéré d‘une bonne réponse, il plissait 

son petit front, embrumait ses yeux liquides. 

-Comment, Monsieur Pipi, comment peut-on savoir d‘où viennent les 

choses ? L‘herbe monte des racines, mais d‘où viennent les racines ? Les 

racines sortent de la graine ? Mais la question est : d‘où vient la graine, et la 

graine de la graine ? / - Moi, je sais d‘où viennent ta science, je sais, Papa… 

/ - Ah bon, dit-il d‘un ton admiratif, alors  dis-le-moi, Monsieur Pipi… / - Du 

pays d‘où viennent les nègres d‘ici… / 

- Je sais que la terre d‘ici nous est étrangère, elle me le dit tout le temps, 

mais sais-tu d‘où nous venons ? / - D‘Afrique... (1986, p. 185) 

 

A resposta do sábio demonstra a importância da transmissão do conhecimento de geração em 

geração no resguardo de práticas culturais de seu cotidiano. Ressaltamos, ainda nesse trecho, 

a atenção e o respeito de Pipi pelo velho Papa-feuille. É válido dizer que essa postura é uma 

herança da cultura africana, posto que, na África, o velho é o alicerce da sociedade, o herdeiro 

da sabedoria e da memória de seu povo. 

Devemos destacar, no trecho citado acima, que, ao se referir à terra martinicana como 

estrangeira, os descendentes dos escravos ainda não tinham encontrado a ancoragem em solo 

americano. Contudo, Pipi representa o resgate da trace mémoire (traço, vestígio, rastro da 

memória) negro-africana na identidade crioula, resolvendo a étrangeté, porque, graças a Pipi, 

o descendente do negro-africano passará a se identificar no mosaico plurietnocultural da 

identidade crioula. Por passar a se reconhecer nessa múltipla representação, ele não se sente 

mais como um estranho.  

Vimos, portanto, que a jarra que Afoukal guardava não continha objetos de valor. O 

verdadeiro tesouro era a memória ancestral de seu povo que ele guardava e que, através da 

oralidade, é transmitida a Pipi, como confessa o escravo ao djobeur: 

 

Eh oui mon fi, pièce d‘or, pièce bijoux, les vieux nègres d‘ici croient 

encore que toutes les jarres plantées en terre contiennent des trésors… 

ils ont raison, mais ils oublient que toutes les richesses ne sont pas 

d‘or: il y a le souvenir. (1986, p. 238) 

 

Vimos igualmente que Chamoiseau se preocupa não só em resgatar a memória 

fragmentada de seu povo através das várias narrativas contadas ao longo do romance, mas 

também em valorizar a memória africana, mostrando a importância desse traço na 

(re)construção da identidade marticana. Assim, através da figura do escravo, conhecemos os 
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inúmeros povos que foram arrancados de seu país e de sua família, bem como os momentos 

de terror passados dentro do navio negreiro e as atrocidades sofridas nos canaviais, fatos que 

certamente nenhum documento oficial da história descreve. 

 Destacamos a relevância que o continente africano ganha em Chronique des sept 

misères, pois analisar a aparição do fragmento negro-africano dentro do romance constitui um 

dos nossos interesses. A África, esse continente que outrora foi considerado o berço da 

humanidade, foi e continua sendo muito desvalorizada no percurso de nossa história. 

Enquanto que a Europa ou a América ganham visibilidade, na literatura, na política, nas artes, 

a África ainda é um continente obscuro. Tomando como exemplo o Brasil, lugar de onde 

escrevemos essa dissertação e no qual, portanto, temos acesso facilmente aos dados, 

percebemos que muito pouco se conhece acerca da literatura africana, uma vez que pouco 

material literário chega às escolas ou às estantes das bibliotecas. A imagem que se tem desse 

continente está quase sempre atrelada à fome e à miséria: ―Valha-me Deus, a África!... esse lugar 

de selvageria que nenhum mapa civilizado detalha por completo‖! (CHAMOISEAU, 1993, p. 222). 

Nesse sentido, o trabalho de autores contemporâneos, utilizando de sua escrita, para resgatar 

e, sobretudo, trazer um novo olhar da África é fundamental na construção de novos caminhos 

para a nossa literatura.   
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3.3 Lugar e Memória  

 

 

Mas o que é a memória? É a cola, é o espírito, é a 

seiva, e fica. Sem memórias, nada de Cidade, nada 

de Bairros, nada de casa-grande. Quantas 

memórias? [...] Todas as memórias [...]. Mesmo as 

que transportam o vento e os silêncios da noite. É 

preciso falar, contar, contar as histórias e viver as 

lendas. É por isso. Você também constrói a cidade 

porque ali você põe as memórias [...].  

 

Patrick Chamoiseau 

  

  

A epígrafe, extraída do romance Texaco (CHAMOISEAU, 1993), que introduz este 

capítulo, ilustra com exatidão a relação que pretendemos estabelecer entre a(s) memória(s) e o 

lugar onde ela(s) se produz(em). Os espaços urbanos das ex-colônias são indispensáveis no 

que se refere à construção da história desses territórios, pois neles se inscrevem os 

imaginários e as memórias coletivas que formam a identidade etnocultural ainda muito 

procurada pelo povo antilhano.    

Ao desembarcarem no território martinicano, os franceses deram início a um projeto 

de urbanização, construindo habitações e criando indústrias que, apesar das muitas 

desvantagens, trouxe certo progresso para a ilha. Como vimos no capítulo que trata sobre a 

questão do progresso, este chega à Martinica para excluir a classe desprivilegiada que não 

consegue caminhar junto com esse avanço, uma vez que progredir significava estar no mesmo 

patamar de um ocidental e, consequentemente, aquele que não conseguia alcançar tal feito era 

inferiorizado. Após esse processo de reestruturação local, os excluídos abandonaram o centro 

da cidade capital, Fort-de-France, para se instalarem nos bairros populares das periferias. 

Assim, esses bairros começaram a crescer de forma desmedida e desorganizada. Outro fato, 

importante na história desse país, que também contribuiu para o crescimento dos bairros, foi a 

erupção vulcânica que aconteceu na cidade de Saint-Pierre em 1902 em que 30.000 pessoas 

morreram. Após essa tragédia, os sobreviventes ocuparam esses espaços no subúrbio da 

cidade. Além desses, havia ainda os emigrantes que chegavam de várias partes do Caribe e do 

mundo. Dessa forma, o crescimento desses bairros ganhou uma proporção incontrolável que 

causou a divisão da Martinica. De um lado o centre-ville onde se concentravam o poder e o 

progresso, lugar respeitado e idealizado, onde se fala a língua francesa, e de outro os bairros 

populares com uma precária situação socioeconomica, onde se fala a língua crioula, cuja 
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população não era valorizada e não tinha nenhuma participação na vida política de seu país, 

como podemos ler em uma nota do urbanista ao marcador de palavras retirada do romance de 

Chamoiseau, Texaco:  

 

No centro, uma lógica urbana ocidental, alinhada, ordenada, forte como a 

língua francesa. Do outro lado, a abundância evidente da língua crioula na 

lógica de Texaco. Misturando essas duas línguas, sonhando com todas as 

línguas, a cidade crioula fala em segredo uma linguagem nova e já não teme 

uma Babel. Aqui, a trama geométrica de uma gramática urbana bem 

aprendida, dominadora; ali, a coroa de uma cultura-mosaico a ser revelada, 

agarrada nos hieróglifos do concreto, da madeira de caixotes e do 

fibrocimento. A cidade crioula restitui ao urbanista que gostaria de esquecê-

la as camadas de uma identidade nova: multilingue, multirracial, multi-

histórica, aberta, sensível à diversidade do mundo. Tudo mudou. 

(CHAMOISEAU, 1993, p. 197) 

 

Nesse estudo acerca das relações que se estabelecem entre lugar e memória, é 

importante ressaltar que o conceito de lugar, que aqui adotamos, é baseado na distinção feita 

pelo escritor antilhano Édouard Glissant quanto às noções de lugar e território. Dessa forma, 

revisitamos as características desses dois termos, levantadas por Patrick Chamoiseau a partir 

da obra emblemática Le discours antillais (1981) de Glissant:  

 
Le Lieu est ouvert; Le Territoire est fermé. Le Lieu évolue en éventualités; 

Le Territoire perdure et se répand en légitimité. Le Lieu est opaque; Le 

Territoire est transparent. Le Lieu est une spirale ; Le Territoire est linéaire. 

Le Lieu construit son langage dans toutes les langues possibles; Le Territoire 

n‘autorise qu‘une langue. Le Lieu répercute des échos; Le Territoire conforte 

un modèle. Le Lieu mobilise toutes les formes d‘expression; Le Territoire 

n‘en privilégie qu‘une, c‘est souvent l‘écriture. Le Lieu diffuse, aspire et 

participe; Le Territoire projette et domine. Le Lieu est traversé de racines 

multiples qui s‘étendent, qui s‘éclatent; Le Territoire est arc-bouté sur la 

racine unique. Le Lieu vit en réseau; Le Territoire dispose d‘un centre et de 

périphéries. Le Lieu vit de la poétique de la Diversité ; le Territoire s‘arme 

de la pensée de l‘Unique. Le Lieu participe à la Diversalité ; le Territoire 

invoque l‘Universalité. Le Lieu a des histoires; le Territoire a une Histoire. 

Le Lieu a des mémoires; le Territoire a une Mémoire 
69

. (CHAMOISEAU, 

1997, p. 44, Cahiers de L‘Université de Perpignan)  

                                                           
69 O Lugar é aberto, o Território é fechado. O Lugar evolui em eventualidades; O Território perdura e se espalha 

em legitimidade. O Lugar é opaco; O Território é transparente. O Lugar é uma espiral; O Território é linear. O 

Lugar constrói sua linguagem em todas as possíveis línguas; O Território autoriza somente uma língua. O Lugar 

repercute ecos; O Território reforça um modelo. O Lugar mobiliza todas as formas de expressão; O Território 

favorece somente uma, e, muitas vezes, é a escrita. O Lugar difunde, aspira e participa; O Território projeta e 

domina. O Lugar é atravessado por múltiplas raízes que se espalham, que explodem; O Território é fortemente 

apoiado em uma raiz única. O Lugar vive em rede; O Território dispõe de um centro e de periferias. O Lugar 

vive da poética da diversidade; o Território se arma do pensamento do único. O Lugar participa da diversalidade; 

O Território invoca a universalidade. O Lugar tem histórias; O Território tem uma história. O Lugar tem 

memórias; O Território tem uma memória. (Tradução de nossa autoria) 
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A partir dessa ideia podemos observar que o conceito de lugar é o que melhor se 

adapta às novas civilizações que surgem através da diversidade, isto é, do cruzamento de 

elementos culturais distintos que transitam nesses espaços abertos e, portanto, heterogêneos. 

Em entrevista com Olivier Desgranges na mediateca de Rochefort (2011) Chamoiseau explica 

que, a partir do momento em que uma comunidade se instala em um determinado lugar, se 

definem seus traços culturais e criam-se suas histórias, as chamadas narrativas épicas, 

baseadas nos mitos fundadores que legitimam sua formação e que origina o absolu. Essa ideia 

de absolutismo se fundamenta em uma percepção fechada do mundo e gera conflitos entre as 

comunidades, pois que cada uma delimita seu espaço, seu Deus, sua religião, sua língua e 

defendem seus traços culturais como sendo superiores aos dos outros. Segundo Chamoiseau, 

o absolutismo já existe desde a expansão colonial, quando os colonizadores adotaram uma 

estratégia de assimilação cultural em que impunham sua língua e sua cultura como sendo a 

soberana. Para o escritor, o próprio conceito de mestiçagem é uma ideia do ―absoluto‖, 

absoluto branco e negro que se reencontram e originam um terceiro termo que seria um 

absoluto cinza. Dessa forma, o mestiço está sempre no entre-dois, dois mundos, duas 

histórias, dois deuses, duas línguas. Porém, Chamoiseau se contrapõe a essa idéia, 

justificando que ela faz parte do passado, uma vez que, atualmente, com o fenômeno da 

crioulização, isto é com a mise-en-relation os absolutos se misturam e se difratam acabando 

com a ideia de um único absoluto.  

Em Chronique des sept misères, Chamoiseau escolhe como cenário de sua narrativa os 

marchés de Fort-de-France que assumem um papel fundamental no que diz respeito à 

valorização da memória do povo martinicano. Nesses espaços, encontramos os djobeurs e as 

marchandes, personagens que pertencem à classe desfavorecida da sociedade: 

 

Dès l‘instant où la marchande eut des paniers trop lourds, apparurent les 

djobeurs, d‘abord pour l‘aimable coup de main, puis le service de chaque 

jour que la marchande payait en fin de journée, selon son cœur. Cela 

s‘inscrivit bientôt dans un savoir-faire dont les règles se transmirent. 

Comment connaître qui furent nos pères ? ils avaient certainement, comme 

beaucoup mais sans doute avec moins de talent, quitté la boue des 

plantations en vue d‘affronter l‘existence sur le ciment de la ville, moins 

propice aux dérapages. Ils durent, dans leur errance d‘exil, s‘habituer à venir 

gober les mouches là où il y avait grande vie et la présence rassurante de 

leurs campagnes natales : les places de marché. On vit les nœuds de leurs 

bras. La vigueur de leurs cuisses. On les sollicita pour tel et tel service, telle 

commission à charrier vers untel - merci - beaucoup… On les appela afin de 

maîtriser les bœufs, rattraper les cochons, déplacer les bourriques obstinées. 

Ils se bâtirent et nous héritâmes de leur science, imperceptible, mais qui déjà 

nous distinguait des nègres inaptes, ceux qui n‘ont d‘industrie que le 

battement de leur cœur. (CHAMOISEAU, 1986, p. 15-16) 
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 Nesse trecho, o narrador explica que as pessoas deixavam a vida dura dos canaviais e 

se deslocavam para a cidade em busca de melhores condições para combater a pobreza. 

Trocando a lama dos campos pelo cimento da cidade, eles se adaptavam facilmente a qualquer 

tipo de trabalho. Dessa forma, surgem os djobeurs, que prestavam serviços às vendedoras dos 

mercados, transportando suas cestas com os produtos vendidos. Assim como em outras obras, 

percebemos que Patrick Chamoiseau tem a missão de valorizar esses personagens, uma vez 

que o principal objetivo do autor consiste em resgatar a memória apagada pelo branco 

colonizador em época de colonização e dominação territorial. Nesse sentido, Chamoiseau cria 

uma narrativa na qual destaca aqueles que transportam, em seu carrinho de mão, os produtos 

comprados pela elite favorecida, os djobeurs e as vendedoras, que experimentam uma vida 

difícil nos mercados da cidade. No início do romance, percebemos a importância desses 

mercados na vida dos djobeurs, que são apresentados como verdadeiros campos de 

subsistência, onde esses trabalhadores lutam dia após dia em troca de míseros trocados para a 

sua sobrevivência. Assim sendo, os principais fatos de Chronique des sept misères acontecem 

dentro dos mercados da cidade. Através do relato das histórias que habitam o imaginário de 

seus personagens, Chamoiseau refaz o percurso da história da Martinica e cria mercados que 

servem de repositórios das várias memórias das personagens. Dessa forma, a oralidade é a 

única riqueza de que esse povo dispõe, como conta um dos narradores da obra: 

 

En vous confiant qui nous étions, aucune vanité n‘imprégnera nos voix: 

l‘histoire des anonymes n‘ayant qu‘une douceur, celle de la parole, nous y 

goûterons à peine. Riches seulement d‘une brouette et de son maniement, 

nous ne cultivions rien, ne pêchions rien, n‘apportions rien. Et notre 

participation à la vie du marché n‘avait point, comme pour les tôles du toit, 

les grilles ou le ciment des établis, la confortable certitude d‘y être 

indispensable. (1986, p. 15) 

 

Posto isso, percebemos, no decorrer da leitura, que os mercados da cidade têm uma forte 

representatividade para os personagens de Chamoiseau. Os mercados de Chronique des sept 

misères vão além do significado literal desse vocábulo, onde pessoas transitam compram e 

saem retomando o seu cotidiano. Eles não são simples cenários que recebem os protagonistas 

da trama. Os mercados são espaços de trocas de experiências onde os personagens se 

relacionam, contam suas histórias e criam suas memórias. Dessa forma, a memória coletiva 

está intimamente ligada ao lugar onde ela se produz. Em Chronique des sept misères ela 

existe porque é transmitida de boca em boca através dos djobeurs e das marchandes dentro 

dos marchés. Porém, o declínio desses trabalhadores e a destruição dos mercados, 
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substituídos pelos grandes supermercados, causam o desaparecimento da memória coletiva 

desse povo, como lemos nas palavras do etnógrafo nos anexos do romance: 

 

Aujourd‘hui: plus un seul djobeur dans les marchés de Fort-de-France. Plus 

une seule brouette. Leur mémoire a cessé d‘exister. Son ultime réceptacle, le 

vieux métal des grilles, n‘était pas fait pour durer. Ceci pour vous dire, amis, 

de prendre bien soin de vous: arroser vos différence et soyez vigilants: seul 

l‘ethnographe pleure les ethnocides insignifiants. (1986, p. 243) 

 

 A imagem de uma página de jornal local, inserida nos anexos do romance, nos 

comprova o quanto a destruição do mercado, que tinha um valor histórico, em prol da 

construção de um grande mercado, foi de fato marcante para o povo martinicano no percurso 

de sua história. Compreendemos que, através da metáfora literária, o autor nos mostra as 

terríveis condições de trabalho que o martinicano enfrenta no dia-a-dia buscando meios de 

sobrevivência e faz críticas relevantes à instituição colonial que instaurou um sistema de 

apagamento da memória coletiva desse povo, mantendo somente os fatos que favorecessem os 

seus interesses e deixando sempre o martinicano à margem da sociedade e de sua história. 

Segundo Albert Memmi:  

 

A mais grave carência sofrida pelo colonizado é a de ser colocado fora da 

história e fora da cidade. A colonização lhe suprime qualquer possibilidade 

de participação livre tanto na guerra quanto na paz, de decisão que contribua 

para o destino do mundo ou para o seu, de responsabilidade histórica e 

social. (MEMMI, 2007, p. 133)  
 

 Concluindo, vimos que a relação que existe entre o lugar e a memória tem uma forte 

significação na (re)construção do processo identitário do povo martinicano. Com a expansão 

marítima, o continente das Américas se abre para o mundo e se torna um espaço heterogêneo 

no qual se inscreve uma diversidade cultural proveniente de diferentes lugares. Dessa forma, o 

mar aberto a que se refere Glissant permite a passagem de aportes culturais que vão 

construindo a complexa identidade do povo crioulo. Com isso, esses espaços de transição 

também constituem repositórios de memórias, uma vez que, a partir desse caldeirão, surgem 

novos povos e novas identidades, as chamadas identidades crioulas que nascem desse choque 

cultural.  

Vimos que, para Chamoiseau, o espaço, nesse caso específico a Martinica, não 

desempenha uma simples função de cenário para seus romances. O escritor enfatiza o 

território da Martinica como produto das relações socioculturais e testemunho que guarda as 

lembranças de um passado doloroso que cravou marcas na paisagem. Se em Texaco 
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Chamoiseau elege o bairro periférico como pano de fundo de seu romance, em Chronique des 

sept misères o antilhano prefere os mercados da capital Fort-de-France para criar a sua 

narrativa nos quais os personagens chamoisianos depositam todas as suas memórias. Nesse 

sentido, é importante entendermos a concepção de Lugar nas literaturas francófonas. Segundo 

Édouard Glissant, a noção de Lugar está relacionada à Totalidade-Mundo, ―que não é 

totalitário, mas seu contrário em diversidade‖ (Glissant, 1995, p. 105) se diferenciando do 

conceito de Território: ―O lugar não é um território: aceitamos dividir o lugar, nós o 

concebemos e vivenciamos dentro de um pensamento da errância. Entretanto, nós o 

defendemos contra toda e qualquer desnaturação‖ (1995, p. 105). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O interesse para a realização dessa pesquisa surgiu a partir de uma identificação 

pessoal entre a autora dessa dissertação e a obra literária de Patrick Chamoiseau. Durante a 

leitura do apaixonante romance Chronique des sept misères, descobrimos alguns pontos que 

conectavam dois territórios distantes geograficamente, porém muito semelhantes quanto aos 

aspectos históricos e culturais. Tal como o território da Martinica, o arquipélago de Cabo 

Verde é pequeno em termos de superfície, no entanto coabita dentro desse mesmo espaço uma 

complexidade cultural imensurável: um povo crioulo formado de diferentes elementos 

culturais vindos de diversas partes do mundo. Dessa forma, ao ler Chamoiseau, deparamo-nos 

com vários aspectos que nos chamam a atenção, sobretudo no que tange à questão da 

diglossia, que opõe a língua crioula à francesa, e à grande evasão escolar, consequência da 

imposição da cultura da metrópole colonizadora que, de fato, não correspondia à realidade do 

povo martinicano. Foi nesse momento que se despertou o desejo de trabalharmos com a obra 

de Chamoiseau, uma vez que a autora desse trabalho, em sua infância, vivenciou situações 

parecidas com as criancinhas de Chronique des sept misères. Assim como no romance, 

também em Cabo Verde, meu país natal, a língua crioula está completamente interditada 

dentro da sala de aula. Os professores não podem permitir o uso da língua materna, pois o 

português é o idioma oficial utilizado em todas as instituições públicas. Por esse e outros 

motivos, não menos relevantes, decidimos iniciar essa pesquisa, na qual procuramos 

contribuir para uma maior compreensão do universo da crioulidade nas Antilhas Francesas, 

em particular na Martinica.  

Nessa viagem pelo universo crioulo, descobrimos um amálgama de elementos 

ethoetnoculturais que juntos definem a identidade heterogênea do povo das Antilhas. 

Entretanto, dentro desse caldeirão, optamos por destacar o repertório negro-africano 

representado pelos povos oriundos da África que foram arrancados pela força colonial e 

obrigados a se instalar nas Américas a fim de serem explorados nos campos de plantação de 

cana-de-açúcar.  

Durante a realização deste trabalho, constatamos que a literatura assume um papel 

primordial para a compreensão do que Édouard Glissant chama de Tout-Monde. Segundo o 

escritor, a literatura seria o meio mais eficaz para abordar a questão da Totalidade-Mundo, 

uma vez que outras vias, como, por exemplo, os avanços tecnológicos podem, ao mesmo 
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tempo, precipitar e retardar a diversidade da Totalidade-Mundo. Partindo desse pensamento, 

buscamos entender o trajeto percorrido pelos escritores antilhanos na busca de uma identidade 

crioula, que se configura dentro dessa multiplicidade cultural, que é a Totalidade-Mundo, e 

que se alicerça nos princípios da hibridização. Desse modo, destacamos a importância de 

movimentos culturais e políticos criados por esses intelectuais que buscam a afirmação de 

uma identidade própria caribenha. Priorizamos o estudo dos conceitos da Negritude, da 

Crioulidade, da Crioulização e o do Caos-Mundo que, a nosso ver, são fundamentais para a 

compreensão do processo de (re)construção do ser crioulo antilhano. Destacamos a figura de 

Aimé Césaire que, com suas reflexões, contribuiu para uma nova visão do ser negro. Apesar 

das críticas quanto a sua posição, mostramos que o movimento da Negritude foi essencial para 

a valorização do antilhano negro que, rebaixado pelo branco, acreditava ser inferior a ele. 

Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant e Jean Bernabé assumem ser filhos de Aimé Césaire. 

No entanto, diferentemente do pai, esses escritores proclamam a Crioulidade, privilegiando 

todos os traços culturais que formam o ser crioulo. Porém, vimos que Édouard Glissant, 

mentor do movimento da Crioulização, acredita que esse fenômeno não atinge somente o 

Caribe. Para Glissant, o mundo todo se criouliza. O escritor se respalda na figura do rizoma 

para explicar a formação das identidades crioulas e defende a ideia de que o mundo é caótico. 

Caótico não no sentido pejorativo, mas no sentido de um caos positivo, no qual choques 

culturais resultantes do contato de elementos díspares provocam o imprevisível que pode 

promover, ou não, a fusão desses diferentes aportes oriundos da Totalidade-Mundo, ou ainda 

a formação de algo novo que produz não só identificação, mas também estranhamento.  

Utilizando como pano de fundo o romance Chronique des sept misères, buscamos 

verificar como o escritor antilhano Patrick Chamoiseau recupera o fragmento negro através do 

personagem Afoukal, um escravo fantasma que retorna à vida, por meio dos sonhos do 

protagonista Pipi, resgatando a memória de seu povo que, em tempos de escravidão, viu seus 

traços culturais sendo dissipados pelo branco colonizador.  Vimos que Afoukal é um 

personagem crucial que, através do recurso da oralidade, relata os fatos horrendos a que os 

migrants-nus foram submetidos. Portanto, por meio dessa tradição oral, as várias vozes 

narrativas que aparecem no romance trazem, para o leitor, histórias que nenhum documento 

oficial retrata. Concluímos que Chamoiseau destaca os conteurs, valorizando a herança da 

tradição oral africana tornando-os guardiões da memória desse povo. Sendo assim, o estatuto 

de marqueur de parole reivindicado pelo escritor se legitima, uma vez que, acompanhado de 

seu gravador, sai às ruas em busca de novas histórias, dando aos excluídos a oportunidade de 

serem ouvidos e relatarem suas vivências.  
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 Contudo, ao fazer esse trabalho de recuperação da memória e de (re)construção da 

identidade crioula nas Antilhas, os escritores se deparam com o dilema linguístico 

caracterizado pela coexistência das duas línguas faladas no território, a crioula e a francesa. 

Percebemos que a questão diglóssica é uma preocupação para esses escritores que vivem no 

entre-dois. Sendo assim, buscamos compreender como esses intelectuais lidam com essa 

problemática. Questionados sobre em que língua escrever, como escrever em crioulo, língua 

ágrafa que não possui um código de escrita, e como recuperar a memória crioula 

transcrevendo-a em francês, língua do colonizador, os intelectuais antilhanos assumem esse 

desafio inscrevendo o crioulo na língua francesa.  

Após várias indagações, mostramos que o uso da língua francesa é um instrumento de 

denúncia, pois esses autores adotam e transformam a língua francesa de forma que esta possa 

também exprimir a cultura de seu povo. Isso significa que, a partir desse momento, o francês 

não é mais a língua colonizadora, mas a língua que representa a todos. Essa problemática é 

apresentada no romance, pois os personagens de Chamoiseau se vêem obrigados a abandonar 

a instituição escolar por não se identificarem com a língua e os costumes impostos pela 

Metrópole. Nesse sentido, analisamos o drama desses personagens que viam a Escola como 

uma ameaça aos seus valores e práticas culturais.  

Nessa pesquisa também evidenciamos os avanços tecnológicos franceses que 

devastaram a produção local e arruinaram totalmente o modo de vida dos djobeurs de 

Chronique des sept misères. Nessa fase acompanhamos o declínio desses personagens que 

assistiram à substituição dos mercados da cidade de Fort-de-France, locais de sua 

sobrevivência, pelos supermercados construídos pela França. Por fim, partindo da distinção 

entre lugar e território, criada pelo escritor Édouard Glissant, destacamos esses mercados 

como sendo repositórios de memória. Vimos que a memória coletiva está diretamente ligada 

ao lugar no qual ela se produz, uma vez que os mercados são espaços de trocas de 

experiências onde os personagens se relacionam, contam suas histórias e criam suas 

memórias.  

Para concluir esta dissertação, podemos afirmar que Patrick Chamoiseau faz uso de 

um estilo peculiar, com características muito próximas das narrativas épicas da História. O 

escritor se apropria do modelo das epopeias tradicionais, redefinindo-as para denunciar fatos 

do passado histórico antilhano, marcado pela dolorosa experiência da escravidão. O grande 

desafio de Chamoiseau consiste em reescrever a narrativa épica de pessoas simples e pobres 

mantidas sempre à margem da sociedade capitalista. Desse modo, a escrita é, para o autor, um 
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instrumento de libertação através do qual não somente se desenterra e se (re)inventa uma 

memória recalcada, mas também se ajuda a curar esse trauma histórico. 
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