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Patrick Chamoiseau 

 

 

África, berço de meus pais 

Ouço a voz de seu lamento 

De multidão 

Grade e escravidão 

A vergonha dia a dia 

E o vento do teu sul 

É semente de outra história 

Que já se repetiu 

A aurora que esperamos 

E o homem não sentiu 

Que o fim dessa maldade 

É o gás que gera o caos 
É a marca da loucura 

África, em nome de deus 

Cala a boca desse mundo 

E caminha, até nunca mais 

A canção segue a torcer por nós 

 

Milton Nascimento 
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RESUMO 

 

 
Esta Dissertação oferece uma análise do romance Texaco, do escritor antilhano 

Patrick Chamoiseau, publicado em 1992. Através do processo de (re)memorização 

etnocultural, Chamoiseau assume, em sua narrativa, o desafio de representar, por 

reinvenção, as identidades negro-africanas transplantadas e inscritas nas Américas 

coloniais. No decorrer desta pesquisa, interessou-nos analisar as estratégias narrativas 

utilizadas pelo escritor para o resgate do repertório histórico-cultural das comunidades 

negro-africanas no processo de construção da identidade crioula nas Antilhas francesas. As 

questões sobre a memória coletiva dos povos africanos são evocadas no livro por meio das 

personagens centrais Esternome e Marie-Sophie Laborieux, que, a todo tempo, interrogam 

o memorial histórico apagado e a inscrição rasurada de suas identidades. Baseamo-nos, em 

nossa pesquisa, nos estudos dos fundadores dos movimentos da Crioulização e da 

Crioulidade, por entendermos que são elementos essenciais para a (re)constituição da 

identidade crioula antilhana. Outros conceitos importantes na trajetória para a construção 

da identidade dos povos antilhanos, como a Negritude, o Caos-Mundo e a Fratura 

diglóssica, serão abordados nesta Dissertação. 

. 
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SILVA, Denise de Souza. (Ré)Mémorisation par réinvention des identités négro-africaines 

dans le roman Texaco de Patrick Chamoiseau. Niterói, 2018. Mémoire de Maîtrise présenté 

à l’Université Fédérale Fluminense.   

 

 

RÉSUMÉ 

 

Ce mémoire présente une analyse du roman Texaco, de l'écrivain Antillais Patrick 

Chamoiseau, publié en 1992. Grâce au processus de (ré)mémorisation ethnoculturelle, 

Chamoiseau assume, dans son récit, le défi de représenter, par réinvention, les identités 

négro-africaines transplantées et enregistrées dans les Amériques coloniales. Tout au long 

de cette recherche, nous nous sommes intéressés aux stratégies narratives utilisées par 

l’écrivain pour la récupération et valorisation du répertoire historico-culturel des 

communautés négro-africaines dans le processus de (ré)construction de l’identité créole 

aux Antilles Françaises. Les questions sur la mémoire collective des peuples africains sont 

évoquées dans le livre à travers les personnages centraux Esternome et Marie-Sophie 

Laborieux qui, à tout temps, interrogent le mémorial historique gommé et l'inscription 

raturée de leurs identités.   Notre recherche s’intéresse aux études des fondateurs des 

mouvements de la Créolisation et de la Créolité, parce que nous croyons qu'ils représentent 

des éléments essentiels pour la (ré)constitution de l'identité créole Antillaise. D'autres 

concepts tout aussi importants dans la trajectoire pour la construction de l’identité des 

peuples antillais, comme la Négritude, le Chaos-Monde et la fracture diglossique, seront 

aussi abordés dans ce mémoire. 

 

 

Mots-clés: Créolité; Créolisation; Identité; Mémoire collective; Oraliture. 
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INTRODUÇÃO 

 

A problematização da identidade cultural tem ocupado, nas últimas décadas, lugar 

de destaque nos debates sobre as questões em torno das quais se desenvolve a Teoria 

Social contemporânea. Seu arcabouço teórico baseia-se no fato de que as construções 

identitárias de raiz única estão em declínio devido ao surgimento de identidades híbridas, o 

que ocasiona uma fragmentação do conceito de indivíduo moderno. Isso significa que não 

existe uma única nação que seja composta por apenas um povo, uma única cultura ou etnia. 

De acordo com Stuart Hall em sua obra A identidade cultural na pós-modernidade (2011), 

"as nações modernas são, todas, híbridos culturais" (HALL, 2011, p. 63). O conceito de 

nação não estaria, pois, relacionado a "apenas uma entidade política, mas a algo que 

produz sentidos – um sistema de representação cultural" (HALL, 2011, p. 48), por isso, 

acrescenta-se também, à noção de pátria, um conteúdo cultural e linguístico.  

No caso dos países francófonos, e sobretudo nas Antilhas francesas, objeto de 

estudo desta Dissertação, os debates sobre a francofonia sustentam-se na revisão crítica de 

uma teoria da linguagem que leva em consideração a historicidade linguística, literária, 

cultural, antropológica, sociopolítica e filosófica das diversas etnias habitantes do espaço 

geográfico onde a língua francesa é a língua oficial. 

Ante a complexidade de tal processo histórico e cultural, faz-se necessário o resgate 

e a valorização da historicidade linguística, literária e cultural do povo crioulo antilhano, 

partindo-se do estudo das matrizes etnográficas nas quais se inserem outras representações 

da língua francesa. Segundo a pesquisadora Magdala França Vianna em Por uma cultura 

da hibridação: conflito e diferença na dispersão e pluralização do sujeito canônico 

(1995): 

 

O mapeamento histórico da palavra crioulo, base sêmica de onde 

emergem os conceitos de crioulização e crioulidade em que se 

evidenciam inscrições do discurso colonial e se problematizam 

representações da alteridade na desconstrução de conceitos ocidentais 

essencialistas e puristas, torna visíveis, em termos linguísticos, as 

migrações discursivas que caracterizam o processo de significação 

vocabular, ou seja, o jogo de divergências entre significante e 

significado, que Roland Barthes (1984) chamou de significância e 

Jacques Derrida (1967), de différAnce. (1995, p. 204) 
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Egresso do latim criare com o sentido de educar, o termo crioulo circulou nas 

Américas coloniais a partir da língua espanhola como criollo e identificava os que nasciam 

e eram educados nas Américas sem ser originários delas como os ameríndios, passando, 

entretanto, a indicar, por extensão, homens de todas as raças, animais e plantas que se 

transportaram para o continente americano a partir de 1492 (VIANNA, 1995). Alguns 

dicionários franceses registram a ocorrência do termo apenas no século XIX, tornando seu 

uso restrito à linhagem de colonos brancos chamados de békés nas Antilhas. De acordo 

com Vianna, em seu artigo intitulado Crioulização e Crioulidade (2012), atualmente, na 

França, o termo privilegia a definição de línguas complexas, egressas da situação de 

contato entre elementos linguísticos totalmente heterogêneos, explicando-se assim a 

tendência à redução do conceito a uma simples defesa da língua. Entretanto, escreve a 

pesquisadora, este é apenas um dos componentes de um debate bem mais amplo sobre a 

identidade múltipla, como esclarece o teórico da Crioulização Édouard Glissant em 

Introduction à une poétique du divers: "Quando digo crioulização, não me refiro 

absolutamente à língua crioula, mas ao fenômeno que estruturou as línguas crioulas, o que 

não é a mesma coisa" (GLISSANT, 1996, p. 29). De fato, ensina Vianna que:  

 

[...] ao se tomar como referência de pesquisa a leitura do verbete crioulo 

em dicionários de línguas neolatinas, encontrar-se-á uma multiplicidade 

de registros no percurso conceitual do termo até a emergência de 

Crioulização e Crioulidade nos diferentes discursos em que seus 

sentidos vão sendo ressignificados. (VIANNA, 2012, p. 104)  

 

Assim, 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-se 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. Há ainda registros diversos 

relativos à circulação da palavra em construções regionais específicas. No Rio Grande do 

Sul, o termo identifica os nativos de determinada região ou o indivíduo natural de qualquer 

parte do Estado e, no Rio de Janeiro, qualquer indivíduo negro (bacurau), além de 

extensões da carga semântica de base, tais como "galinha comum, sem tipo nem raça 

definida" ou "cigarro feito de palha e fumo de rolo" (VIANNA, 2012, p. 104). Encontram-

se também referências às variações da lenda sulista do Crioulo do Pastorejo ou Negrinho 

do Pastoreio. Para Crioulismo registra-se a tendência nativista nas literaturas hispano-
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americanas. No dicionário enciclopédico Le Petit Larousse, o termo crioulo refere-se a 

pessoas de ascendência européia nascidas nas antigas colônias francesas de plantação 

como as Pequenas Antilhas, a Guiana e Reunião, e também como o dialeto que, surgido 

por ocasião do tráfico de escravos africanos entre os séculos XVI e XIX, se torna língua 

materna dos descendentes desses escravos (VIANNA, 2012, p. 104). 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. (VIANNA, 2012, p. 104) 

 

Segundo Édouard Glissant, o que se passou no Caribe, durante três séculos, foi "um 

encontro de elementos culturais vindos de horizontes absolutamente diversos e que 

realmente se crioulizam, realmente se imbricam e se confundem um no outro para dar 

nascimento a algo absolutamente imprevisível, absolutamente novo, que é a realidade 

crioula" (2005, p. 54). Ainda segundo Glissant, a NeoAmérica, seja no Brasil, nas costas 

caribenhas ou no sul dos Estados Unidos, "vive a experiência real da crioulização através 

da escravidão, da opressão, do desapossamento perpetrados pelos diversos sistemas 

escravocratas [...] e através desses desapossamentos, dessas opressões e desses crimes se 

realiza uma verdadeira conversão do 'ser' " (GLISSANT, 2005, p. 17-18). De acordo com o 

pensador antilhano, o ser humano vive em perpétuo processo de reconstrução existencial e 

identitária, que não é apenas o de "ser", mas o de sendo – o étant –, e, dessa forma, está 

sempre em transformação. O étant se produz nos constantes movimentos migratórios que 

marcaram a história das Antilhas durante o período colonial e no pós-colonialismo. É 

devido à imprevisibilidade do resultado da mistura de povos e etnias tão díspares, 

fenômeno que Glissant define como Chaos-monde (Caos-mundo), ou seja, o choque entre 

culturas em interação umas com as outras como um caleidoscópio, que se origina a 

identidade inacabada, compósita e multifacetada do antilhano. 

O escritor Patrick Chamoiseau registra, na narrativa de Texaco, a constituição dessa 

identidade inacabada da Martinica, destacando, como preponderante no complexo mosaico 

ethoetnocultural, o fragmento negro-africano, um dos constituintes da identidade crioula, 

que é heterogênea, caracterizada pela mescla de outros povos migrantes vindos de outros 
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continentes e dos índios Caraíbas e Arauaques (Arawaks). Postos em relação histórica e 

imbricando-se ethoetnoculturalmente uns com os outros, tais povos crioulizaram-se. Nossa 

decisão de estudar nesta Dissertação o negro-africano se deve ao fato de que as histórias do 

fragmento branco, eurocêntrico, ocidental, assim como as de outras contribuições étnicas e 

culturais que também compõem a identidade crioula nas Antilhas, são muito bem 

representadas em diversas instituições, como em museus, na literatura e nos livros de 

história. 

Reportando-nos à América hispânica, a pesquisadora Vianna registra no artigo 

Crioulização e Crioulidade que o termo crioulo “não só indica os membros de classes 

subalternas nascidos nas Américas, mas também se refere à lógica sincrética do crioulo 

vernacular como modelo inclusivo com um majoritário aporte de construções sociais” 

(VIANNA, 2012, p. 105). No ensaio El criollismo, em América Latina: palavra, literatura 

e cultura (1999), William Rowe, catedrático de Estudos Hispanoamericanos da 

Universidade de Londres, escreve que o "crioulo denomina, no século XX, uma atitude 

cultural, que se tem chamado de 'nacionalismo estético'. Como movimento literário, existe, 

nas histórias da literatura, certo consenso de que o Crioulismo estende-se de 1900 até mais 

ou menos 1945 ou 1950" (ROWE, 1999, p. 707). Segundo Magdala França Vianna:  

 

[...] 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. 

No Brasil, os movimentos negros ainda absorvem teorias da Negritude 

como referência discursiva e não participam do debate cultural sobre a 

Crioulização, ou sobre as manifestações da Crioulidade, cuja discussão, 

permanente no Caribe, já se divulga entre os afrodescendentes dos 

Estados Unidos. As teorias da Crioulização e da Crioulidade vêm, 

entretanto, ganhando corpo nos meios acadêmicos brasileiros e em 

simpósios promovidos por organizações internacionais científicas e 

educacionais como a UNESCO. (VIANNA, 2012, p. 105) 
  

O processo de colonização francesa nas Antilhas (Martinica, Guadalupe, Reunião e 

Guiana Francesa) iniciou-se em 1635, quando a França invadiu esses territórios 

transformando-os posteriormente em Départements d'Outre Mer. Na implantação de um 

sistema mercantil de cultivo da cana-de-açúcar, os índios Caraíbas, povos nativos da 

região, utilizados como mão de obra escrava nas plantações, foram dizimados por não se 

sujeitarem à escravidão imposta pelos franceses, tendo sido substituídos por negros de 

várias regiões da África, e/ou, também porque, segundo outras versões, a substituição do 
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negro pelo índio era mais rentável para aqueles que lucravam com o tráfico negreiro. A 

história desses povos começou a tomar um novo rumo somente a partir da década de 30 

com o movimento cultural da Negritude, cujo papel foi de extrema importância na 

construção da identidade cultural antilhana, uma vez que restituiu aos negros a dignidade 

histórica e sociocultural apagada pelo colonialismo francês (VIANNA, 2012). O 

movimento cultural da Negritude surgiu em Paris, dinamizado por Aimé Césaire, Léopold 

Sédar Senghor e Léon-Gontran Damas com o objetivo de valorizar as raízes africanas das 

Antilhas. Desde então, os negros, parte preponderante da população antilhana, começaram 

a ganhar representatividade cultural e identitária por meio das obras literárias desses 

escritores, reconhecendo-se nela. Foi, portanto, a partir desse movimento que a identidade 

negro-africana ganhou voz. 

Na década de 80, os escritores Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Jean 

Bernabé e Raphaël Confiant fundaram os movimentos culturais da Crioulização e da 

Crioulidade tomando como base os princípios da Negritude e têm, desde então, 

desenvolvido, com suas obras, um trabalho de recuperação da memória dos povos 

africanos transplantados para as Antilhas. Ambos os movimentos, que têm como ícones as 

obras Le Discours Antillais, Introduction à une poétique du divers e Poétique de la 

relation de Édouard Glissant e Éloge de la Créolité de Patrick Chamoiseau, Jean Bernabé e 

Raphaël Confiant, são extremamente relevantes para a análise do processo de 

reconstituição da identidade etnocultural antilhana por meio da reinvenção de seu 

memorial histórico. Segundo seus autores, os antilhanos definem-se como crioulos, já que 

eles não são: "Ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques, nous nous proclamons Créoles"1 

(BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1989, p. 43). Em ambos os conceitos se 

discute a constituição da identidade crioula como sinônimo de mestiçagem capaz de 

explicar a realidade etnocultural antilhana. Segundo os autores do Éloge de la Créolité, a 

língua crioula é o veículo original de seu "eu profundo" e da consciência popular de seu 

povo, uma vez que é através dela que eles "sonham, resistem e se aceitam", pois é ela "que 

irriga cada um de seus gestos" (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1989, p. 43). 

Em Por uma cultura da hibridação: conflito e diferença na dispersão e pluralização 

do sujeito canônico, Magdala França Vianna escreve que "o enredo histórico-literário 

antilhano é produzido pelo recolhimento de histórias contidas em registros culturais que 

                                                         
1 “Nem Europeus, nem Africanos, nem Asiáticos, nós nos proclamamos Crioulos.” – Tradução nossa.*  

*No que tange às traduções dos textos teóricos em francês para o português, todas as traduções descritas em 

notas de rodapé serão de Nossa Autoria.  
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permanecem dissipados, em circulação no texto oral – marca da identidade do povo 

crioulo" (VIANNA, 1995, p. 51). Nesse sentido, afirma a pesquisadora que "o trabalho do 

escritor consiste em recolher essas memórias e arquivá-las no texto escrito para que não se 

apaguem todos os vestígios dessa cultura quase em extinção" (VIANNA, 1995, p. 53). Em 

nossa Dissertação, analisamos esse processo de resgate produzido na Martinica, através das 

obras do escritor Patrick Chamoiseau, dentre as quais privilegiamos o romance Texaco 

(1992), ganhador do Prêmio Goncourt, o prêmio literário de mais alto grau da França. Em 

sua narrativa, o autor conta a história da construção e formação do bairro crioulo Texaco 

(nome de uma antiga empresa petrolífera desativada que ocupava o espaço apropriado pela 

comunidade crioula), na cidade de Fort-de-France, capital da Martinica.  

Na abordagem de Texaco, interessa-nos analisar o trabalho de resgate e valorização 

do fragmento negro-africano que constitui a identidade crioula nas Antilhas, uma vez que 

esta identidade foi "recalcada pela inevitabilidade do esvaziamento cultural no processo da 

colonização", segundo o pesquisador Arnaldo Rosa Vianna Neto (2006, p. 84). Nesse 

sentido, integra nossa pesquisa um estudo sobre a reconstrução da História do povo 

antilhano inscrita no processo de reinvenção da identidade através da memória coletiva, 

referenciada nas histórias dos negros desde a época da escravidão e contadas em Texaco 

pelo ex-escravo Esternome à sua filha Marie-Sophie Laborieux. 

Em nossa pesquisa pudemos constatar que a arte de contar histórias, transmitidas de 

boca em boca no relato das experiências de vida dos narradores das obras de Patrick 

Chamoiseau, está enraizada na tradição crioula. Nesse quadro, analisamos em Texaco o 

papel do narrador que se manifesta em diversas personagens, tais como: Oiseau de Cham2, 

escritor e etnógrafo, coletor de palavras, ou seja, o Marqueur de Paroles, aquele que 

                                                         
2 Oiseau de Cham significa "pássaro de Cam". O nome Cam é uma referência bíblica aos filhos de Noé: 

SEM, CAM e JAFET. Na referência bíblica, incorpora-se a etnografia e o ethos sociocultural que define os 

povos oriundos das diversas regiões geográficas referenciadas na época. Situam-se no discurso bíblico - 

Gênesis (versículos 9.18 a 11.1-9) - as referências históricas e sociológicas representadas no discurso 

religioso, sobre o repovoamento da terra pelos filhos de Noé (Sem, Cam e Jafet) após o Dilúvio, fenômeno 

referenciado historicamente. Inclui-se nessa referência o registro metafórico da construção da Torre de Babel 

como castigo à arrogância dos homens ao se julgarem tão poderosos quanto Deus / Javé na confusão das 

línguas. O fato real se localiza na dispersão histórica dos povos. No discurso bíblico insere-se o registro de 

que todas as etnias da Terra seriam descendentes de SEM, CAM e JAFET. CAM, amaldiçoado por Noé por 

ter faltado com o respeito a seu pai, teria sido o pai dos africanos. A maldição se estendia a todos os seus 

descendentes que teriam ocupado o território de Babel ou Babilônia, região onde hoje se situa o Iraque, 

aproximando-se da África pela região ao sul de Israel que faz fronteira com o Egito, ocupando 

posteriormente todo o continente africano e, ainda, a Assíria, Gaza, Sodoma e Gomorra, entre outras regiões. 

Os descendentes de JAFET, pai dos europeus, persas e indianos (indo-europeus), teriam ocupado uma região 

ao Norte, na qual se situa hoje a Rússia. SEM, pai dos semitas, teria dado origem ao povo judeu e ao povo 

árabe. Os descendentes de SEM ocuparam Messa e Sefar, no Oriente, uma região mais ampla do que a que os 

judeus ocupam atualmente. 
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recolhe, anota, registra palavras; Esternome, depositário do memorial oral crioulo; Marie-

Sophie Laborieux, filha de Esternome, narradora das histórias orais ouvidas do pai e 

anotadas por ela em Cadernos; Christ, o urbanista da Prefeitura de Fort-de-France.  

Abordamos, assim, no decorrer da Dissertação, a questão do ato de narrar e a figura 

do narrador, ao escrevermos sobre o papel da oralidade e da escrita na construção da 

identidade crioula. Nesse âmbito, destacamos a importância dos contadores de histórias no 

processo de (re)memorização e reinvenção da identidade crioula em Texaco (1992) e no 

romance Solibo Magnifique (1988), também de autoria de Patrick Chamoiseau. Para tanto, 

tomamos como referencial de nossa pesquisa a teoria de Walter Benjamin sobre a arte de 

narrar, em O narrador (1985), obra em que Benjamin destaca a simbologia da velhice e da 

morte dos contadores de história. No estudo da personagem Marie-Sophie Laborieux, 

analisamos o valor discursivo de sua narrativa para a construção e estabelecimento da 

comunidade do bairro Texaco, uma vez que a Palavra era a única arma de que a 

personagem dispunha no processo de luta entre a metrópole e o povo crioulo, 

representados respectivamente pelo urbanista Christ e pela própria narradora. É, pois, essa 

expressão oral que simboliza a força do povo crioulo da comunidade de Texaco.  

Destacamos ainda, em nossa Dissertação, a importância da Oralitura, termo 

definido por Patrick Chamoiseau para caracterizar a literatura emergente da cultura oral 

referenciada durante a escravidão nas plantações de cana-de-açúcar durante o período 

colonial. É, pois, assumindo-se como martinicano, e justificando-se pela criação de uma 

literatura local na qual se represente o modo de ser de seu povo, que Chamoiseau, dando 

voz ao povo crioulo, divulga a produção popular e sua tradição cultural, inaugurando uma 

nova concepção de literatura, cuja preocupação vai além dos paradigmas estéticos 

constituídos por culturas dominantes (VIANNA, 1995).  

Nesse sentido, abordamos também o conceito de identidade-rizoma, de Gilles 

Deleuze e Félix Guattari (1988), no qual se metaforiza a existência do rizoma, raiz 

múltipla que, em contato com outras raízes, estende-se ao infinito, opondo-se à raiz única e 

destruindo as outras ao seu redor. Chamoiseau também abordou o conceito, adaptando-o à 

natureza da cultura crioula composta de várias raízes "oriundas de diversos povos, 

gerando, dessa forma, uma mistura imperfeita, caótica e nascida do encontro doloroso 

entre os povos nas Antilhas" (VIANNA, 1995, p. 125).  

Ao tomarmos como referência analítica, no mundo contemporâneo, regiões como o 

Caribe e o Brasil, concluímos, com Patrick Chamoiseau, que as velhas identidades simples, 



18 
 

tradicionais, ou seja, a identidade de raiz única não existe mais (HALL, 2011). O que 

existe, segundo os escritores antilhanos, é a identidade posta em relação com todas as 

outras e também modificadas por todas as outras identidades, tornando-se ricas de todas as 

culturas e de todas as identidades (GLISSANT, 1996). É a partir deste conceito que se 

constrói a Poética da relação de Édouard Glissant, tema também abordado nesta 

Dissertação. A reflexão a respeito da metáfora do rizoma, ou seja, das raízes múltiplas, nos 

permite estudar a influência da cultura metropolitana, europeia e branca, na cultura da 

antiga colônia negro-africana historicamente oprimida.  

Nossa pesquisa está dividida em três capítulos, além das considerações finais e 

referências bibliográficas. Nos Pressupostos teóricos, apresentamos o referencial de 

leitura no qual se fundamenta nosso estudo sobre as trocas de experiências histórico-

culturais representadas em um imaginário coletivo elaborado pela condição colonial no 

processo de constituição da identidade crioula e o papel do escritor nesse processo. Em A 

Negritude, abordamos a diáspora negro-africana e o processo de escravidão nas Américas, 

analisando a carga semântica do termo negritude, que ganhou com Aimé Césaire, nos anos 

30, um significado positivo de retorno às raízes africanas e valorização etnocultural do 

negro. Em Crioulização e Crioulidade no processo de construção da identidade 

crioula nas Antilhas, destacamos a importância de dois movimentos culturais para a 

construção da identidade crioula antilhana, definidos como Crioulização e Crioulidade. 

Apontando as distinções entre os dois movimentos, tomamos como referencial teórico para 

definir a identidade inacabada e imprevisível do antilhano o conceito de Crioulização do 

pensador e escritor antilhano-francês Édouard Glissant3 e o de Crioulidade dos escritores 

Patrick Chamoiseau e Raphaël Confiant e do linguista Jean Bernabé. Para tanto, estudamos 

o diálogo entre os conceitos de Crioulização e Relação de Édouard Glissant e abordamos a 

Identidade-Rizoma de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Assim também estudamos o 

conceito de Crioulidade, cujos mentores inauguram, com a publicação do Manifesto Éloge 

de la Créolité4, um discurso que se contrapõe teoricamente ao de Crioulização. O capítulo 

Repertório negro-africano e identidade crioula é destinado ao estudo da estrutura 

                                                         
3 Édouard Glissant é pensador e escritor antilhano. Nascido em Bezaudin, na Martinica, em 1928, publicou, 

entre outras obras, Le discours antillais (1981), Poétique de la relation (1990) - obra agraciada com o Prêmio 

Roger Caillois em 1999, Introduction à une poétique du divers (1996), Faulkner, Mississippi (1996), Une 

nouvelle région du monde (2006). 
4 CHAMOISEAU, Patrick, en collaboration avec Raphaël Confiant et Jean Bernabé. Éloge de la Créolité. 

Paris: Gallimard / Presses Universitaires Créoles, 1989. Utilizamos nesta Dissertação a tradução Elogio da 

Crioulidade de autoria de Magdala França Vianna, realização coletiva de Patrick Chamoiseau, Jean Bernabé 

et Raphaël Confiant. Disponível em: http://www.ufrgs.br/cdrom/chamoiseau/chamoiseau.pdf. 

http://www.ufrgs.br/cdrom/chamoiseau/chamoiseau.pdf


19 
 

narrativa de Texaco na qual Chamoiseau recupera e valoriza o fragmento negro-africano 

que, preponderante na Martinica5, constitui a identidade crioula. Em Recuperação da 

memória e reinvenção identitária, estudamos a produção da história, ou das histórias da 

reconstrução da identidade crioula resgatada das lacunas do silêncio histórico e que, 

segundo Chamoiseau, continua em constante transformação. As histórias dos negros 

submetidos à escravidão e à política de assimilação cultural francesa no decorrer dos 

períodos colonial e pós-colonial são reconstituídas no romance por meio da memória oral 

e/ou da (re)memorização por reinvenção. Em Imaginário coletivo e condição colonial, 

destacamos em Texaco a figura do conteur que, valorizada nas obras do escritor, está 

inserida no romance, fazendo-nos constatar que as histórias orais só sobreviveram graças 

aos velhos contadores de histórias que mantiveram vivo o imaginário coletivo dos povos 

africanos, assim como suas condições de vida nos períodos colonial e pós-colonial. No 

capítulo Diglossia, abordamos o conflito linguístico diglóssico, decorrente da coexistência 

do francês (língua do colonizador / língua de prestígio) e a língua crioula (dos povos 

colonizados / língua estigmatizada) no processo da construção identitária. Para enfatizar 

esse conflito, Chamoiseau insere na narrativa de Texaco a figura histórica de Aimé 

Césaire, personagem caracterizado como homem culto que domina a língua francesa 

melhor que o próprio francês. A abordagem da Etnolinguística tem como proposta 

analisar as alteridades culturais e linguísticas da Martinica, com a finalidade de valorizá-las 

na execução do resgate histórico e linguístico das línguas do colonizador e do colonizado, 

em um quadro que, devido aos fenômenos de migração e miscigenação, vem submetendo o 

francês de referência a uma diversificação linguística, histórica, cultural e social. Esse 

processo provoca mutações e variações na sintaxe, no léxico e na morfologia da língua 

francesa que transcende dessa maneira o estatuto de língua do opressor, passando ao de 

"língua apropriada". Encerrando a pesquisa, com Oralitura: oralidade e escrita, 

destacamos o papel de Patrick Chamoiseau na inscrição do memorial identitário oral na 

literatura escrita, ou seja, a Oralitura, que representa o ethos de seu povo, inaugurando 

uma nova vertente literária na qual o escritor valoriza e dá voz ao repertório cultural 

crioulo martinicano. 

                                                         
5 Território localizado no Mar do Caribe que faz parte do Arquipélago das Pequenas Antilhas integrante das 

Antilhas Francesas. A Martinica foi colônia da França entre 1635 e 1946, tornando-se, após esse período, um 

Estado da União Francesa, conhecida como Departamento Insular Ultramarino (DOM – Département 

d'Outre Mer) juntamente com a Guiana Francesa e as ilhas de Guadalupe e Reunião. (VIANNA, 1995.) 
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Concluindo nossa Introdução aos estudos realizados nesta Dissertação, reiteramos 

nossa intenção de avaliar, nos próximos capítulos, esse processo de resgate histórico-

cultural, no qual destacamos o papel do escritor Patrick Chamoiseau ao assumir o desafio 

de recuperar a oralidade crioula por meio da escrita, admitindo o texto oral como "verdade 

histórica" e/ou como (re)presentação literária, lugar em que se inscreve a Oralitura como 

reinvenção identitária. É, pois, nesse âmbito que abordamos o trabalho de Patrick 

Chamoiseau no processo de (re)memorização e reinvenção da identidade crioula, uma vez 

que o escritor se propõe a "recuperar a memória oral de seu povo, escrevendo-a" 

(VIANNA, 1995, p. 13). Soma-se, a esse desafio assumido pelo escritor, o de escrever em 

francês a oralidade crioula, tornando-se, por isso, de extrema importância a abordagem do 

conceito sobre a fratura diglóssica existente na Martinica.  
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

As identidades culturais nas Antilhas carregam marcas violentas de rupturas e 

desumanização do ser, que consistiram, primeiramente, na dizimação, no genocídio dos 

índios Caraíbas e Arauaques e, em seguida, na comercialização pelo Tráfico Negreiro de 

negros oriundos de diversas etnias que foram transplantados da África para a América. Em 

sua obra prima Le discours antillais (1997), Édouard Glissant registra que as Antilhas são 

"le lieu d'une histoire faite de ruptures et dont le commencement est un arrachement brutal, 

la Traite" 6  (GLISSANT, 1997, p. 223). Devido a isso, segundo Glissant, os povos 

antilhanos viveram uma non-histoire imposée, cujo fator negativo foi o apagamento da 

memória coletiva e que, portanto, para reencontrar o tempo de sua história, cabe aos países 

antilhanos desfazer as marcas que o sistema colonial imprimiu em seus territórios e em 

suas histórias (GLISSANT, 1997). Como se lê em Glissant, "le passé, notre passé subi, qui 

n'est pas encore histoire pour nous" 7  (GLISSANT, 1997, p. 226), pois o passado de 

servidão, ainda presente, atormenta obsessivamente a história dos antilhanos. Logo, o 

papel do escritor antilhano é o de "fouiller cette mémoire, à partir de traces parfois latentes 

qu'il a repérées dans le réel"8 (1997, p. 227-228). 

Nascidos do ato colonial, os negro-africanos que chegaram por força da escravidão 

às Américas, durante um longo tempo não puderam se opor às "brusques ruptures de leur 

incessante révolte"9 (GLISSANT, 1997, p. 224-225). Ante a existência desse traumático 

passado histórico, cabe ao escritor antilhano recuperá-lo e fazer com que ele faça parte do 

presente, de uma história rasurada e apagada pelo sistema colonialista. Os escritores 

antilhanos buscam, pois, na construção de suas narrativas, executar um trabalho de 

recuperação desse memorial a partir de vestígios orais adotando um processo de 

(re)invenção identitária.  

Para a análise desse processo, abordamos o dialogismo entre séries discursivas 

históricas e literárias, elegendo como referencial teórico conceitos que, definindo os 

movimentos culturais da Negritude de Aimé Césaire, da Crioulização de Édouard Glissant 

e da Crioulidade 10  de Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant e Jean Bernabé, 

                                                         
6 "o lugar de uma história feita de rupturas, cujo começo é um arrancar brutal: o Tráfico Negreiro." 
7 "o passado, nosso passado imposto, que não é ainda história para nós." 
8 "escavar esta memória, a partir de traços por vezes ocultos que ele recuperou no real."  
9 "bruscas rupturas de sua incessante revolta."  
10 Os mentores da Crioulidade inauguram, com a publicação do Manifesto intitulado Éloge de la Créolité, 

um discurso que se contrapõe teoricamente ao de Crioulização. 
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desempenharam papéis relevantes no processo de construção da identidade crioula nas 

Antilhas, como o de Identidade-Rizoma de Gilles Deleuze e Félix Guattari, o da Relação 

de Glissant e a Oralitura de Chamoiseau. No que concerne às Antilhas, na tentativa de 

encontrarmos respostas para o tema que selecionamos, privilegiamos os textos 

Introduction à une poétique du divers e Poétique de la relation de Édouard Glissant, Éloge 

de la Créolité e Lettres créoles de Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant e Jean Bernabé, 

Discurso sobre a Negritude e Cahier d’un retour au pays natal de Aimé Césaire.  

Outro autor de extrema importância para nossa pesquisa é o escritor Frantz Fanon 

com Pele negra, máscaras brancas, por suas reflexões sobre o processo de colonização e 

assimilação cultural nas Antilhas. Nesse âmbito, tomamos ainda como referencial teórico, 

por sua importância, as reflexões do antropólogo Kabengele Munanga. Para a análise do 

texto literário e do contexto sociocultural, selecionamos como referência, entre outros, os 

conceitos de Walter Benjamin sobre o papel do Narrador e de Stuart Hall sobre Identidade 

Cultural.  

Como aporte teórico para as discussões a respeito das identidades culturais, 

destacamos ainda em nosso estudo os textos de Anthony Kwame Appiah, Arnaldo Rosa 

Vianna Neto, Carlos Moore, Darcy Ribeiro, Edward Saïd, Eneida Leal Cunha, Homi 

Bhabha, Magdala França Vianna, Pierre Rivas, Silviano Santiago, Tzvetan Todorov, 

William Rowe, Zilá Bernd, entre outros importantes teóricos e pesquisadores citados ao 

longo da Dissertação. Neste capítulo constitui-se, pois, nosso referencial de pesquisa para 

as discussões que desenvolvemos ao longo desta Dissertação. 
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1.1 A NEGRITUDE 

 

Darcy Ribeiro, em Ensaios insólitos (1979), fala das massas rurais dos países 

colonizados através do escravismo moderno que se descaracterizaram totalmente, como é o 

caso dos lavradores brasileiros e os do Caribe, descendentes de índios e africanos, 

destribalizados, segundo ele, que jamais chegaram a ser camponeses, uma vez que: 

 

Eram e são, tão-somente, uma força de trabalho rural despojada de suas 

características étnicas singulares para constituir uma mera mão-de-obra 

destinada a produzir o que seus patrões quisessem, falando a língua do 

amo e comendo o que eles lhes destinassem. Sua função era produzir 

mercadorias; primeiro açúcar, depois ouro e logo café, quer dizer, 

produzir o que não comiam, com o fim de gerar lucros para seus 

senhores. Jamais puderam existir para si próprios, organizados como 

uma comunidade humana, cujo fim seja reproduzir-se a si mesma e se 

desenvolver. Eles eram e são tão-somente um carvão humano, uma força 

energética pré-industrial que se queimava e se queima nas fazendas dos 

engenhos e nas minas a serviço do mercado mundial. (RIBEIRO, 1979, 

p. 186) 

 

É sabido que, mesmo hoje, os negros ainda são vítimas de racismo cotidianamente, 

e suas culturas e religiões são estigmatizadas, depredadas e inferiorizadas devido à 

imposição do modelo e das crenças do homem branco eurocêntrico. No romance Texaco, 

Patrick Chamoiseau relata vários exemplos de racismo e preconceitos sofridos por Marie-

Sophie Laborieux, neta e filha de escravos, ao longo de sua vida, como se lê neste 

fragmento: 

 

Après madame Latisse (quittée un jour en rage car elle voulut m'affubler 

de gants blancs pour servir le manger, comme si étant plus noire j'étais 

plus malpropre qu'elle), je fis le ménage chez une madame Labonne et 

un monsieur Labonne. Ces personnes me nourrissaient de ti-nains cuits 

de la veille, ou de restes du même genre, mais jamais du manger mijoté 

le jour même. Ils me faisaient dormir dans une cagna graisseuse par-

derrière la cuisine, sur un lit de soldat frétillant de punaises. Le soir, ces 

personnes s'agenouillaient devant un crucifix comme pour prier la vierge 

mais priaient autre chose, qui afflolait la flamme d'une inquiétante 

bougie... alors, jésus-marie-joseph!... je ramassai mon corps. 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 272) 

 

O humanismo dos escritores pós-coloniais caracteriza-se pela preocupação com o 

sofrimento humano, com as vítimas do Estado pós-colonial, com as minorias, de acordo 

com o escritor Anthony Kwame Appiah. Em seu texto O pós-colonial e o pós-moderno 
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(1997), Appiah diz que, na literatura, se "havemos de nos identificar com alguém, será com 

'la négraille' – a negrada, que não tem nacionalidade" (APPIAH, 1997, p. 213). Segundo 

Appiah, um escritor negro estaria engajado, querendo ou não, com a questão da 

africanidade, portanto, o importante seria enxergar esta questão como sinônimo de 

negritude.  

  A marca do pós-colonialismo seria, desse modo, uma tentativa de recuperação da 

dignidade do ser humano, característica que se perdeu durante a colonização. Podemos 

pensar na questão de que tanto os colonizados quanto os colonizadores, durante o período 

colonial, perderam o humano do ser, desumanizaram-se. Os primeiros porque foram 

escravizados e tratados pior do que animais e os colonizadores porque foram os 

responsáveis pela escravidão e pelo genocídio desses povos. Se pensarmos nas histórias 

sobre a colonização, podemos constatar que o que conhecemos são as versões do branco 

colonizador, as visões do Ocidente, do modelo eurocêntrico. Por isso, em seu discurso 

literário, Chamoiseau faz o percurso contrário, que é o de construir uma recuperação 

histórica do negro, que até então não havia sido representado, ou muito pouco, na história 

oficial e na literatura das Antilhas.  

A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental, de acordo com o 

escritor e pesquisador Silviano Santiago, "vem da destruição sistemática dos conceitos de 

unidade e de pureza" (SANTIAGO, 1978, p. 18), pois eles "perdem o contorno exato do 

seu significado, perdem seu sinal de superioridade cultural, à medida que o trabalho de 

contaminação dos latino-americanos se afirma" (SANTIAGO, 1978, p. 18). Santiago 

enfatiza que: 

 

A América Latina institui, definitivamente, o seu lugar no mapa da 

civilização ocidental graças ao movimento de desvio da norma, ativo e 

destruidor, que transfigura os elementos feitos e imutáveis que os 

europeus exportavam para o Novo Mundo. Em virtude do fato de que a 

América Latina não pode mais fechar suas portas à invasão estrangeira, 

não pode tampouco reencontrar sua condição de "paraíso", de isolamento 

e de inocência. (SANTIAGO, 1978, p. 18)  

 

Diante disso, o renascimento colonialista, segundo Santiago, engendra uma nova 

sociedade, a dos mestiços, e a noção de unidade é "contaminada em favor de uma mistura 

sutil e complexa entre o elemento europeu e o elemento autóctone" em uma espécie de 

"abertura do único caminho possível que poderia levar à descolonização" (SANTIAGO, 

1978, p. 17). Diante dessa realidade, o elemento híbrido reina em um movimento de 
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oposição, que começa a afetar definitivamente não só a correção do código religioso, mas 

também a do código linguístico, uma vez que estes elementos "perdem o seu estatuto de 

pureza e pouco a pouco se deixam enriquecer por novas aquisições, por miúdas 

metamorfoses, [...], que transformam a integridade do Livro Santo e do Dicionário e da 

Gramática europeus" (SANTIAGO, 1978, p. 18).  

 Retomando Darcy Ribeiro, o antropólogo faz uma reflexão sobre os desastres que 

a Revolução Mercantil do século XVI provocou em toda a Terra, na medida que "desfez o 

mundo cultural múltiplo de então para refazê-lo em um mundo só, no sentido de incorporar 

um humanismo baseado em um único sistema econômico interativo e interdependente, 

fundado numa mesma força de trabalho distribuída por todos os continentes" (RIBEIRO, 

1979, p. 179-180). A criação e o funcionamento desse sistema se viabilizam, segundo 

Darcy Ribeiro, pela destruição das bases das civilizações autônomas que viviam e 

floresciam fora da Europa. Como consequência da imposição da hegemonia das 

nacionalidades europeias, "a humanidade viu suas caras étnicas – encarnadas em mais de 

dez mil povos – reduzirem-se a menos de duas mil. [...] Nunca o fenômeno humano foi tão 

severamente empobrecido e degradado" (RIBEIRO, 1979, p. 179), pois lhe parecia que 

"todas as faces do humano seriam apagadas para só deixar florescer as brancas, européias e 

cristãs" (RIBEIRO, 1979, p. 180).  

De acordo com o antropólogo Kabengele Munanga, em seu livro Negritude – Uso e 

sentidos (1986), o termo negritude não teria nascido se não fossem a escravidão e a 

colonização dos povos negros da África (MUNANGA, 1986). Seu conceito reúne diversas 

definições, tanto na área cultural, como na biológica, na política, entre outras, e essas 

interpretações estariam relacionadas "à evolução e à dinâmica da realidade colonial e do 

mundo negro no tempo e no espaço" (MUNANGA, 1986, p. 5). A princípio, o valor 

semântico do termo era pejorativo, referindo-se ao negro como inferior ao branco. Dessa 

forma, "pelas diferenças biológicas entre povos negros e brancos, tentou-se explicar as 

culturais e concluir-se por uma diminuição intelectual e moral dos primeiros" 

(MUNANGA, 1986, p. 5). Assim, o negro torna-se, desde então, sinônimo de ser primitivo 

e inferior, segundo Munanga.  

A pesquisadora Zilá Bernd, em Negritude e literatura na América Latina (1987), 

afirma que este vocábulo é um neologismo surgido na França e pode nos remeter, entre 

outras, à ideia de raça negra. De acordo com ela, a palavra negritude é registrada no Brasil 

pela primeira vez em 1975, no Novo dicionário da língua portuguesa, de Aurélio Buarque 
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de Holanda Ferreira. Nele, a negritude está definida como: "(1) estado ou condição de 

pessoas de raça negra; (2) ideologia característica da fase de conscientização dos povos 

negros africanos sobre a opressão colonialista, a qual busca reencontrar a subjetividade 

negra, observada objetivamente na fase pré-colonial e perdida pela dominação da cultura 

ocidental" (BERND, 1987, p. 27). Ainda segundo Bernd, se o termo com "n" minúsculo 

também foi definido como uma "característica de uma fase de conscientização", a 

negritude pode se referir, portanto, a uma "tomada de consciência de uma situação de 

discriminação e a consequente reação pela busca de uma identidade negra" (BERND, 

1987, p. 27). Por isso, pode-se dizer que "houve negritude desde que os primeiros escravos 

se rebelaram e deram início aos movimentos conhecidos por marronage11, no Caribe, 

cimarronage, na América Hispânica, e quilombismo, no Brasil, iniciados poucos anos após 

a chegada dos primeiros negros na América" (BERND, 1987, p. 27). 

Retomando Munanga, para compreendermos melhor as circunstâncias históricas 

em que a Negritude nasce, é necessário considerarmos a situação colonial, que expressa 

uma relação de forças entre o colonizador e o colonizado. O antropólogo diz que: 

 

Na situação colonial africana, a dominação é imposta por uma minoria 

estrangeira, em nome de uma superioridade étnica e cultural 

dogmaticamente afirmada, a uma maioria autóctone 12 . [...] A 

necessidade de manter a dominação por suas vantagens econômicas e 

psicossociais leva os defensores da situação colonial a recorrerem não 

apenas à força bruta, mas a outros recursos. (MUNANGA, 1986, p. 10)  

 

Devido a isso, segundo Munanga, temendo a ruptura da ordem e do equilíbrio 

estabelecidos em seu favor, a sociedade colonial não somente pilha a maioria negra (cujos 

objetos de arte contribuíram para o enriquecimento dos grandes museus metropolitanos, 

como o Musée de l'Homme, de Paris, o British Museum, de Londres, entre outros), como 

também a explora "utilizando-se de mecanismos repressivos diretos (força bruta) e 

indiretos (preconceitos raciais e outros estereótipos)" (MUNANGA, 1986, p. 10). Do 

século XV ao XVII, os traços físicos, denunciando a cor da pele, o cabelo, a forma do nariz 

                                                         
11 O termo marron, derivado do espanhol simarron (um macaco que se esconde nas matas de onde só sai, 

furtivamente, em busca de comida), designa o escravo que foge e se refugia nos morros. O termo marronage 

corresponde à idéia de resistência, inclusive no sentido cultural. Entretanto, à tradição do grande marron, que 

faz parte da galeria de heróis legendários martinicanos, Chamoiseau acrescenta um outro tipo de oposição ao 

sistema, indireta e astuciosa, através de pequenas estratégias quotidianas, a pequena marronage. 

(NORONHA, Jovita. Revista Brasileira do Caribe, Goiânia, Vol. VI no. 12. Jan-Jun 2006, p. 485-509 – p. 

503) 
12 Abrange os autóctones, habitualmente chamados indígenas ou nativos, na linguagem do administrador 

colonial. (MUNANGA, 1986, p. 11) 
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e dos lábios, dominavam os escritos ocidentais sobre a África. A partir dessa imagem, era 

preciso "mostrar todos os males do negro por um caminho: a Ciência" (MUNANGA, 1986, 

p. 14), de modo que a miscigenação do homem branco com o negro era considerada a 

degeneração da raça branca.  

No livro Nós e os Outros: a reflexão francesa sobre a diversidade humana (1993), 

Tzvetan Todorov aborda questões sobre raça e racismo, em que ele destaca questões 

referentes à unidade e à diversidade da espécie humana.  A reflexão tomou, durante os 

séculos passados, "a forma de uma doutrina das raças" (TODOROV, 1993, p. 107), uma 

ideologia, de uma doutrina referente às raças humanas. Segundo Todorov, a palavra 

racismo designa dois domínios muito diferentes da realidade: primeiro, um comportamento 

feito de ódio e desprezo em relação às pessoas com características físicas bem definidas e 

diferentes das do homem branco e ocidental, grupo no qual ele mesmo se inclui. Diante 

disso, Todorov afirma que "racismo é um comportamento antigo e de extensão 

provavelmente universal; o racialismo é um movimento de idéias sobre as raças nascido na 

Europa ocidental, que vai de meados do século XVIII a meados do século XX" 

(TODOROV, 1993, p. 107). Ainda de acordo com Todorov, o racialismo "é uma doutrina 

de psicologia coletiva e por natureza é hostil à ideologia individualista" (TODOROV, 

1993, p. 110), cujas proposições, que constituem o ideal racialista, são, entre outras, a 

existência das raças, dos grupamentos humanos com características físicas comuns, e que 

são assimiladas às espécies animais e à hierarquia universal dos valores. O racialista, 

segundo Todorov:  

 

[...] não se contenta em afirmar que as raças são diferentes; também crê 

que umas são superiores às outras, o que implica uma hierarquia única de 

valores, de um padrão de avaliação com o qual faz julgamentos 

universais. É coisa de espantar, porque o racialista que dispõe desse 

padrão único é o mesmo que renunciou à unidade do gênero humano. Na 

maior parte dos casos essa escala de valores é de origem etnocêntrica: é 

muito raro que a etnia à qual pertença o autor racialista não se encontre 

no ápice de sua hierarquia. (TODOROV, 1993, p. 110) 

 

Todorov também afirma que quando todas essas teorias transformam-se em 

"constatações de fato", o racialista tira deles um julgamento moral e um ideal político, a 

fim de justificar os meios. Nesse momento, "o racialismo se junta ao racismo", segundo 

Todorov, ou seja, "a teoria dá lugar a uma prática", pois se entende que a "submissão das 

raças inferiores, ou mesmo sua eliminação, pode ser justificada pelo saber acumulado a 
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respeito das raças" (TODOROV, 1993, p. 110). Citando um exemplo, Todorov fala que 

Arthur de Gobineau, escritor e filósofo francês do século XIX, mesmo não tendo defendido 

a escravidão, e tampouco tenha recomendado o extermínio das raças inferiores, sua obra 

contribuiu "para o fortalecimento dessas causas – porque teve a ingenuidade de crer que se 

poderia apaixonar pelo que via como sendo a verdade, sem se preocupar com os efeitos 

políticos e morais dessa paixão" (TODOROV, 1993, p. 141). Sua obra adquiriu grande 

sucesso junto aos nazistas, através da teoria racista do arianismo, ideologia da raça pura e 

branca, que viram em Gobineau justificativas para o extermínio de povos (judeus, 

poloneses, ciganos etc.) em campos de concentração. Segundo Todorov, Gobineau 

defendia que "o comportamento dos homens é inteiramente dependente da raça a que 

pertencem e se transmite pelo sangue; a vontade do indivíduo nada pode fazer" 

(TODOROV, 1993, p. 137), por isso, as sociedades "impõem às populações seus modos de 

existência". Para Gobineau, "só a raça branca soube impor seu modo de vida às outras" 

(TODOROV, 1993, p. 149). A mistura de raças era inevitável para Gobineau, que a 

considerava como uma degradação: "toda degradação é o efeito de uma mistura de 

sangues" (TODOROV, 1993, p. 149). Ainda em relação a Gobineau, Todorov diz que o 

racialista afirma ser uma "infelicidade que as misturas não se interrompam" (p. 344), pois a 

mistura "leva as sociedades ao nada que não pode ser remediado" (p. 345); a vida de uma 

raça é feita de "uma série infinita de misturas e, em consequência, de aviltamentos" 

(TODOROV, 1993, p. 149). 

Em relação à escravidão, de acordo com Todorov, podem-se ver as consequências 

das teorias racialistas nas declarações do Conde de Buffon (século XVIII), anterior a 

Gobineau, pois ele afirmava que os negros "são seres inferiores, e afinal de contas é 

normal que sejam submetidos e reduzidos à escravidão" (TODOROV, 1993, p. 117). 

Todorov diz que: 

 

Buffon começa sua exposição sobre esse tema retomando uma tipologia 

dos escravos, segundo sua capacidade de trabalho, bem como segundo o 

odor mais ou menos forte que desprendem ao transpirar; não se segue 

nenhum julgamento de valor. Depois, como ele mesmo diz, tem pena de 

sua sorte: não porque são escravos, mas porque, além do mais, seus 

senhores não os tratam bem, privam-nos de alimento e espancam-nos; 

estes excessos poderiam ser evitados. Nunca se coloca a questão de 

suprimir a escravidão em si. (TODOROV, 1993, p. 117)  
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As teorias racialistas dividiram a humanidade em três raças: branca, amarela e 

negra (TODOROV, 1993). As teorias tendem a valorizar, através da hierarquização, uma 

suposta superioridade do branco em relação ao negro, colocando este não somente como 

ser inferior ao branco, mas também de maneira desumanizada, comparando-o a animais. 

Atualmente, as teorias racialistas não são aceitas, mas marcaram uma época. Na execução 

desta Dissertação utilizamos o termo etnia ao invés de raça, uma vez que este termo não 

caracteriza o referencial conceitual em questão. 

Filósofos renomados, como Emmanuel Kant e Friedrich Hegel, entre outros, 

também apresentaram, em seus escritos, uma visão eurocêntrica e racista em relação aos 

negros. No livro Filosofia da História (edição 1999), podemos constatar que Friedrich 

Hegel tratou os negros de forma pejorativa, para concluir que não trataria mais da África, 

pois a mesma "não faz parte da história mundial; não tem nenhum movimento ou 

desenvolvimento para mostrar" (HEGEL, 1999, p. 88). Dessa forma, o continente africano 

teria sido eliminado por ele da "história universal", e a condição de seres humanos também 

foi retirada dos povos que lá habitam. O negro, segundo Hegel, representa "o selvagem e 

indomável" (HEGEL, 1999, p. 83), desse modo, para realmente compreendê-lo, "devemos 

nos livrar de toda moralidade e de tudo o que chamamos sentimento", pois nele "nada 

evoca a idéia do caráter humano" (HEGEL, 1999, p. 86), uma vez que, entre os negros, os 

sentimentos morais são totalmente fracos e inexistentes (HEGEL, 1999). Segundo Édouard 

Glissant, o filósofo alemão Hegel rejeitou os povos africanos na história (e os ameríndios, 

na pré-história) para reservar aos europeus a História (GLISSANT, 1997, p. 227). 

No século XIX, os dicionários e enciclopédias são unânimes em apresentar o negro 

como sinônimo de humanidade de terceira (MUNANGA, 1986). Munanga afirma que o 

racismo científico foi institucionalizado em Paris em 1859, com a fundação da Sociedade 

de Antropologia, e que todos os teóricos passaram a relacionar aspectos físicos aos 

culturais. De acordo com Darcy Ribeiro: 

 

A antropologia por demasiado tempo não foi mais do que uma doutrina 

racista sobre a superioridade do homem branco, europeu e cristão, a 

destinação civilizatória que pesava sobre seus ombros como um encargo 

histórico e sagrado. Nem foi menos do que um continuado esforço de 

erudição para comprovar e demonstrar que a mistura racial, a 

mestiçagem, conduzia a um produto híbrido inferior, produzindo uma 

espécie de gente-mula, atrasada e incapaz de promover o progresso. Os 

antropólogos, coitados, por mais de um século estiveram muito 

preocupados com isso, e nós, brasileiros, comemos e bebemos essas 

tolices deles durante décadas [...]. (RIBEIRO, 1979, p. 12) 
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Ainda segundo Darcy Ribeiro, as doutrinas concernentes às desigualdades das raças 

e à inferioridade dos mestiços, com as quais a Antropologia europeia começou sua carreira 

no passado, refletindo-os e fundamentando-os em nome da ciência, contribuíram "para 

alienar gerações de intelectuais de países com grandes contingentes índios e negros que, 

tomando-as como ciência certa, se incapacitaram para compreender seus próprios povos" 

(RIBEIRO, 1979, p. 173), de modo que eles foram incapazes de "admitir a capacidade dos 

mesmos para superar as situações de atraso em que se encontravam" (RIBEIRO, 1979, p. 

173). Entretanto, Ribeiro afirma que foi a própria Antropologia "que nos livrou dessas 

doutrinas", uma vez que ela as substituiu "por avaliações mais objetivas e explicativas das 

causas do atraso e da pobreza, delas excluindo a raça e a etnia" (RIBEIRO, 1979, p. 173). 

Desse modo, Ribeiro enfatiza que os antropólogos devem tomar como premissa básica do 

código ético "o princípio de não admitir jamais que os resultados de nossos estudos sejam 

utilizados, sem nosso protesto e denúncia, para prejudicar os grupos étnicos estudados por 

eles" (RIBEIRO, 1979, p. 173). Por isso, atualmente as responsabilidades desses 

profissionais frente à opinião pública consistem na denúncia dos atentados contra os 

grupos indígenas e outras populações oprimidas, devolver a essas populações "parte do 

conhecimento que deles alcançamos, que lhes possa ser útil em seus esforços para sair da 

situação dramática em que se encontram" (RIBEIRO, 1979, p. 174) e de incluir na 

temática de seus estudos "os problemas de sobrevivência, libertação e florescimento" 

(RIBEIRO, 1979, p. 174) dessas populações. 

O antropólogo Kabengele Munanga diz que a desvalorização e a alienação do 

negro estendem-se a tudo aquilo que o referencia, como o continente, os países, as 

instituições, o corpo, a mente, a língua, de modo que todas as qualidades humanas são 

retiradas do negro, uma por uma. Considerando que a África é constituída por vários povos 

e etnias diferentes, os negros foram tratados como um só povo, homogêneo, dotado de uma 

mesma língua e de uma mesma cultura: "Eles são isso, todos os mesmos" (MUNANGA, 

1986, p. 21). Além desse afogamento no coletivo anônimo, o negro foi colocado à margem 

da história, da qual nunca é o sujeito e sempre o objeto, por isso ele acaba perdendo o 

hábito de qualquer participação ativa na sociedade, até mesmo o ato de reclamar, afirma 

Munanga (1986).  

Ante tal contexto, a saída para o negro colonizado estaria nas tentativas de 

assimilação dos valores culturais do branco, adotando, como uma das metas, o 
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embranquecimento como tentativa de "assemelhar-se tanto quanto possível ao branco, 

para, na sequência, reclamar dele o reconhecimento de fato e de direito" (MUNANGA, 

1986, p. 27). Os martinicanos, de acordo com Glissant, eram "un peuple de descendance 

africaine pour qui le mot 'africain' ou le mot 'nègre' représentaient généralement une 

insulte" 13  (GLISSANT, 1997, p. 23). Para o negro, ter a cor da escravidão era viver 

estigmatizado. Em Texaco, Esternome diz a Marie-Sophie:  

 

Marie-Sophie, faut pas croire, y'avait l'affaire de la couleur mais y'avait 

aussi l'affaire de la manière et des beaux-airs. Avec la manière et les 

beaux-airs on te voyait mulâtre, si bien que les mulâtres étaient parfois 

tout noirs. [...] C'est compliqué mais voici le vrai fil: les meilleurs 

beaux-airs c'était d'avoir la peau sans couleur d'esclavage. Et quelle 

couleur de peau avait l'esclavage? [...] Pas la mienne en tout cas. 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 95)  

 

Durante o processo de assimilação cultural, ao mesmo tempo em que essa négraille 

affranchie vestia-se com roupas ordinárias e chamativas, incorporando o modelo francês 

da metrópole, ela "se vivait comme autant de zombis à civiliser sous d'éclatantes hardes et 

à humaniser d'une éclaircie de peau de toute la descendance" (CHAMOISEAU, 1992, p. 

94). No entanto, adotando  esse comportamento, isso não "les empêchait pas dans le même 

ballant, au fond même de leur être, de haïr cette peau blanche et les façons mulâtres, cette 

langue, cet En-ville" (CHAMOISEAU, 1992, p. 95). Ao tentar assemelhar-se ao branco, 

"subjacente ao amor pelo colonizador, há um complexo de sentimentos que vão desde a 

vergonha ao ódio de si mesmo", de acordo com Munanga, ao enfatizar que: 

 

O embranquecimento do negro realizar-se-á principalmente pela 

assimilação dos valores culturais do branco. Assim, o negro vai vestir-se 

como europeu e consumirá alimentação estrangeira, tão cara em relação 

a seu salário. O rompimento das fronteiras de assimilação acontecerá 

pelo domínio da língua colonizadora. Por isso, todo povo colonizado 

sempre admirou as línguas invasoras, que achava mais ricas do que a 

sua. (MUNANGA, 1986, p. 27) 

 

 

Frantz Fanon em Os condenados da Terra (1979), descreve a cidade do colonizado 

como "um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados" (FANON, 1979, p. 29), 

constituída de negros e de árabes, uma cidade "faminta, faminta de pão, de carne, de 

                                                         
13 "um povo de descendência africana para quem a palavra 'africano' ou a palavra 'negro' representavam 

geralmente um insulto"  
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sapatos, de carvão, de luz" (FANON, 1979, p. 29). O olhar do colonizado para a cidade do 

colono, de acordo com Fanon, é um "olhar de luxúria, um olhar de inveja. Sonhos de 

posse. Todas as modalidades de posse: sentar-se à mesa do colono, deitar-se no leito do 

colono, com a mulher deste, se possível" (FANON, 1979, p. 29). Em Texaco, alguns 

negros e mulatos de Saint-Pierre e Fort-de-France andavam como os colonos, vestiam-se 

e alisavam seus cabelos como eles. O fragmento de Texaco seguinte reafirma o 

pensamento de Fanon sobre a situação dos negros e mulatos nas Cidades: 

 

La plupart des mulâtres et des nègres affranchis s’étaient garés en ville. 

Ils fuyaient les champs d’habitation, hostiles à toute semence qui ne soit 

pas békée. L’En-ville par contre était offert aux vents du monde. Dire En-

ville en ce temps-là, c’était dire: Saint-Pierre. [...] Les gros-mulâtres 

tenaient boutiques, négoces et ateliers bourrés d’esclaves. Certains de ces 

mulâtres revenaient des milices où ils avaient servi comme batteurs de 

grosses caisses ou chair des premières lignes. D’autres, d’une espéciale 

catégorie, le cou planté raide dans des jabots craquants, ne fréquentaient 

les casinos qu’à l’ombre des nuits sans lune. Ils revenaient tous d’un 

séjour merveilleux en cette bonne terre de France où la bestiole esclave 

redevenait humaine. (CHAMOISEAU, 1992, p. 90-91) 

 

 Outra maneira de embranquecer-se, como propõe Munanga (1986, p. 28), é o 

erotismo afetivo, que seriam as relações sexuais entre mulheres negras ou mestiças com os 

homens brancos, e vice-versa. Em Texaco, Chamoiseau trata desta questão no fragmento 

em que Esternome conta a Marie-Sophie que, na cidade de Saint-Pierre, ele: 

 

[...] apprit à titrer chaque personne selon son degré de blancheur ou la 

déveine de sa noirceur. [...] Tout un chacun rêvait de se blanchir: les 

békés en se cherchant une chair-France à sang bleu pouvant dissoudre 

leur passé de flibuste roturière; les mulâtres en guignant plus mulâtre 

qu'eux ou même quelque béké déchu; enfin, la négraille affranchie, 

comme mon cher Esternome.  (CHAMOISEAU, 1992, p. 94)  

 

Mesmo com todo o esforço para tornar-se branco, o negro não deixou de ser 

comparado a animais selvagens, a "macaquinhos imitando homens" (MUNANGA, 1986, 

p. 30). A completa integração do negro naquele momento na sociedade não foi possível, 

uma vez que a forma desumana com que o colono tratou o negro criou, na verdade, sua 

"desestabilidade cultural, moral e psíquica, deixando-o sem raízes, para melhor dominá-lo 

e explorá-lo" (MUNANGA, 1986, p. 31).  
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Diante desse contexto histórico, a situação dos negros clamava por uma ruptura. 

Por isso, era preciso entender que a solução não consistia em mudar de cor, mas aceitar a 

sua própria, assumindo-se negro, a fim de quebrar as barreiras sociais para a restituição do 

que lhe fora negado outrora: o de ser tratado como ser humano. Dessa maneira, a palavra 

negritude, polissêmica pois reúne diversas definições nas áreas cultural, biológica, 

psicológica, entre outras, ganha um novo valor semântico, e positivo, que remeteria o 

negro a uma volta às origens, fundamentada "principalmente no postulado da identidade 

cultural de todos os africanos negros" (MUNANGA, 1986, p. 35). Césaire utiliza o termo, 

pertencente à língua francesa, pela primeira vez em seu poema Cahier d’un retour au pays 

natal, publicado pela revista Volontés em 1939, ao dizer que: 

 

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’oeil 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 patience14 

(CÉSAIRE, 2012, p. 135) 

 

A essa retomada de si mesmo, a negação do embranquecimento, a aceitação da 

herança sócio-cultural que deixaria de ser considerada inferior, "a esse retorno chamamos 

negritude" (MUNANGA, 1986, p. 6). De acordo com Zilá Bernd: 

 

[...] a Negritude, com "N" maiúsculo, representou um momento pontual 

na trajetória de construção de uma identidade negra, dando-se a 

conhecer ao mundo como um movimento que pretendia reverter o 

sentido da palavra negro (nègre, em francês, tem um sentido pejorativo, 

pois há a palavra noir, considerada menos agressiva) dando-lhe um 

sentido positivo. (BERND, 1987, p. 28) 

 

Tendo como fundadores os líderes estudantis Aimé Césaire, Léon-Gontran 

Damas 15  e Léopold Sédar Senghor 16 , radicados em Paris, o movimento cultural da 

                                                         
14 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) 
15 Léon-Gontran Damas nasceu na Guiana Francesa em 1912 e viveu nos Estados Unidos na última década 

de sua vida. Morreu em Washington, em 1978. 
16 Léopold Sédar Senghor nasceu no Senegal em 1906, onde foi Presidente de 1960 a 1980. Morreu em 2001, 

na França. 
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Negritude surgiu por volta de 1934, e representou, segundo Bernd, "uma recusa global 

contra o que Césaire chamou de 'atmosfera de assimilação onde o negro tinha vergonha de 

si próprio'" (BERND, 1987, p. 28). Ao partirem para a França e terem acesso às 

universidades de lá, vários estudantes negros oriundos dos países colonizados (Antilhas e 

África) iniciaram um processo de mobilização cultural. Dessa forma, eles constataram que 

a civilização ocidental não era um modelo universal e absoluto, como o que se aprendia 

nas escolas da colônia, de modo que o mito da civilização ocidental começou a se desfazer. 

Uma consciência racial foi despertada neles, e, através dela, eles reencontraram a memória 

do passado africano, e, como consequência, a disposição para lutar a favor do resgate da 

identidade cultural esvanecida do povo negro (MUNANGA, 1986).  

Édouard Glissant também defende essa ideia, uma vez que, de acordo com ele : 

"C'est en France [...] que les Antillais émigrés se découvrent différents, prennent 

conscience de leur antillanité"17 (GLISSANT, 1997, p. 52). Logo, estando na França é que 

os antilhanos perceberam que não eram franceses, mesmo tendo se assimilado à cultura 

francesa. Assim, eles se assumiram como crioulos, pois descobriram suas diferenças e 

tomaram consciência de sua antilhanidade, de modo que voltaram a si mesmos. Os 

contatos entre estudantes negros de diversas procedências "abriram-lhes os olhos sobre a 

sorte reservada a seu povo em toda a parte. Assim, chegaram rapidamente a uma 

consciência racial (não-racista)" (MUNANGA, 1986, p. 6).  

Em Diálogos interculturais (2005), Pierre Rivas define Paris como a capital 

literária da América Latina, "é a praça onde tudo circula, o ponto de encontro entre norte e 

sul, leste e oeste" (RIVAS, 2005, p. 119) e sua história a constitui como um meio cultural 

homogêneo e constante, em um desejo de irradiação universalista (RIVAS, 2005): 

 

O seu prestígio era grande sobre as elites crioulas, cuja corrente 

modernizadora, tanto na Espanha como em Portugal, reclamava, ela 

própria, o modelo francês; daí a tentação dessas jovens nações de 

beberem diretamente da fonte francesa. Como as revoluções nacionais se 

faziam contra a península e sobre o modelo francês de ruptura violenta, 

do "Novo Mundo", do início absoluto, impunha-se a homologia 

francesa. Cortar o cordão umbilical ibérico devia conduzir à elaboração 

de uma nova filiação, adotiva, para a construção da identidade nacional. 

(RIVAS, 2005, p. 119) 

 

                                                         
17  "É na França que os Antilhanos emigrados descobrem suas diferenças, tomam consciência de sua 

antilhanidade" 
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Assim as fontes do imaginário latino-americano, segundo Rivas, estão em Paris, 

pois uma viagem ritualística a esta cidade "é uma peregrinação às fontes" (2005, p. 120), 

em busca do mito original. Essa peregrinação também é, de acordo com Rivas, uma "prova 

da diferença e a descoberta da alteridade" (RIVAS, 2005, p. 120). Ainda de acordo com 

Rivas, o mito da identidade latina (ou francofônica) explode diante da consciência da 

especificidade, pois é "no exílio, e pelo exílio, que o escritor latino-americano (mas 

também o quebequense, o africano) redescobre o rosto de sua pátria, a vontade de assumi-

la e ilustrá-la. Tal é a função do exílio: um enraizamento no ethos nacional" (RIVAS, 

2005, p. 120). Por isso, a peregrinação europeia às fontes, que acontece desde o 

Romantismo, "longe de ser uma traição ao ethos nacional, faz surgir a descoberta da 

essência e dos contornos de seu destino definitivamente descentrado" (RIVAS, 2005, p. 

120). De acordo com Rivas: 

 

É na Europa – em Paris – que o escritor da periferia (latino ou norte-

americano, antilhano ou negro-africano, etc) descobre, como uma 

iluminação, o rosto de sua pátria e o destino de seu povo. A prova 

européia não é esquecimento de suas raízes, mas descoberta de seu 

enraizamento e vontade de assumi-lo, de ilustrá-lo e de defendê-lo 

(negritude, telurismo, de Césaire a Astúrias, do Quebec ao Brasil 

modernista, de Carpentier e Borges). (RIVAS, 2005, p. 273)  

 

Darcy Ribeiro abre uma nova perspectiva para a questão do ocidentalismo europeu, 

refletida nos últimos anos e que ele expõe em seu ensaio intitulado Etnicidade, indigenato 

e campesinato (1979). De acordo com o antropólogo, entre as descobertas dos últimos 

anos, é que "as potencialidades de aceleração histórica geradas pelo cruzamento de 

revoluções tecnológicas com revoluções sociais, tendem a compor um novo mundo cuja 

característica principal não será a uniformidade, mas a multiplicidade" (RIBEIRO, 1979, p. 

185). Segundo o antropólogo: 

 

Mais Europa existirá no além-mar, nas áreas que ela invadiu, dominou e 

europeizou. Esta, porém, será uma europeidade não ocidental, tão 

mesclada no plano racial e tão refeita no cultural que os europeus 

propriamente não se reconhecerão nela. Muito mais gente, entretanto, 

existirá fora desta esfera, realizando suas potencialidades a partir de 

múltiplas matrizes linguísticas e culturais. (RIBEIRO, 1979, p. 185)  

 

Outra descoberta, segundo o antropólogo, vem dos movimentos de afirmação de 

singularidades étnicas orgulhosas de si mesmas (RIBEIRO, 1979). Quando pensávamos, 
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olhando para trás, que muitos povos estivessem condenados a desaparecer, obrigados a 

adotar a cultura e os modos de vida que lhes foram impostos, percebe-se, porém, que "de 

repente estes povos começaram a reafirmar sua identidade étnica, orgulhosos dela e a 

reivindicar o comando autônomo do seu destino" (RIBEIRO, 1979, p. 185).  

Chamoiseau descreve em Texaco como os negros e mulatos foram ganhando, 

pouco a pouco, visibilidade entre os brancos, uma vez que eles também começaram a ler os 

livros vindos da França, a dominar a língua francesa, a fazer parte da política local e a 

ocupar cargos na administração: os "békés et blancs-france, coeur pris d'une vieille 

surprise, les avaient vus surgir sans prophétie ni prévision" (CHAMOISEAU, 1992, p. 93). 

É nesse contexto, pois, que surgem, em Texaco, as primeiras referências aos estudantes e 

intelectuais que liam os livros vindos da França e que foram estudar na metrópole. 

Utilizando-se do recurso literário da intertextualidade, Chamoiseau cita o texto De la 

situation des gens de couleur libres aux Antilles françaises (Da situação das pessoas de 

cor livres nas Antilhas francesas), de Gabriel-Jacques Laisné de Villévêque (político 

francês – 1766-1851), traduzido por Cyrille Charles Auguste Bissette 18 , que faz uma 

alusão aos Movimentos de luta nas Antilhas, como a Negritude, de Aimé Césaire, e 

também à Crioulidade (de Bernabé, Chamoiseau e Confiant), cujos escritores estariam 

engajados em valorizar e editar uma literatura que refletisse a identidade do povo 

antilhano. Em uma das reuniões promovidas pelos negros e mulatos cultos de Texaco, em 

que o rum era a bebida oferecida, e que faz parte da cultura do povo antilhano, Bissette 

apresentou-lhes o texto de trinta páginas impressas em Paris. Este texto-gênese, segundo a 

personagem: "Renfermait des choses terribles que craignaient les planteurs, les blancs-

france, les rois, les militaires et le reste du monde" (CHAMOISEAU, 1992, p. 97). Dessa 

forma, é a partir desse fragmento de texto que Chamoiseau nos chama a atenção para o fato 

de que a voz dos negros e mulatos levantara-se pela primeira vez, e ela exigia a igualdade 

com os brancos. Através da personagem Esternome, o autor enfatiza que:  

 

La voix des mulâtres s´était élevée là-dedans pour la toute premiére fois, 

réclamant l´égalité avec les blancs, chantant la liberté universelle. Depuis, 

du fin fond des galères, dessous les pendaisons ou au mitan des fers, dans 

les îles anglaises ou du haut des tribunes de la bonne terre de France, elle 

ne s’était jamais plus arrêtée" (CHAMOISEAU, 1992, p. 97).  

 

                                                         
18 Cyrille Bissette, político martinicano nascido em 1795 em Port-Royal (onde atualmente situa-se Fort-de-

France), foi  um dos grandes abolicionistas antilhanos engajados na França. Eleito deputado na Martinica, 

exerceu o cargo de 1849 a 1851. Morreu em 1858, em Paris. 
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Sendo assim, a história das comunidades negro-africanas, apagada pela história 

oficial, começou a ser valorizada pelos escritores antilhanos em suas obras literárias, e, 

com o resgate de suas raízes africanas, foi restituindo a eles a dignidade perdida com a 

colonização francesa. Primeiramente, através do Movimento Cultural da Negritude, de 

Aimé Césaire, um dos mais revolucionários conceitos de luta social contra o racismo 

surgidos no Mundo Negro contemporâneo, segundo Carlos Moore 19 . De acordo com 

Moore, a Negritude é "o conceito que mais positivou as relações raciais no século XX" 

(MOORE, 2010, p. 7), cristalizando-se como movimento político e estético específico na 

década dos anos 30.  

Aimé Césaire afirma em seu Discurso sobre a Negritude que a Negritude "não é 

essencialmente de natureza biológica; [...] ela é uma das formas históricas da condição 

humana" (CÉSAIRE / MOORE, 2010, p. 108). Ainda de acordo com Césaire, ela seria 

"uma maneira de viver a história dentro da história" (CÉSAIRE / MOORE, 2010, p. 109), 

por isso, os escritores antilhanos devem, através de suas obras, resgatar e escrever a 

História de uma comunidade cuja experiência parece "singular, com suas deportações de 

populações, seus deslocamentos de homens de um continente a outro, suas lembranças 

distantes, seus restos de culturas assassinadas" (CÉSAIRE / MOORE, 2010, p. 109). 

Segundo Kabengele Munanga: 

 

A negritude nasce de um sentimento de frustração dos intelectuais 

negros por não terem encontrado no humanismo ocidental todas as 

dimensões de sua personalidade. [...] ela é uma reação, uma defesa do 

perfil cultural do negro. Representa um protesto contra a atitude do 

europeu em querer ignorar outra realidade que não a dele, uma recusa de 

assimilação colonial, uma rejeição política, um conjunto de valores do 

mundo negro que devem ser reencontrados, defendidos e mesmo 

repensados. (MUNANGA, 1986, p. 56) 

 

 Entretanto, há críticas em relação ao movimento cultural da Negritude, pois, na 

época em que surgiu, foi considerado um movimento unidimensional, que acabava 

reproduzindo a mesma problemática racista, de valorização da etnia negra. Contudo, 

considera-se também que ele foi necessário em um momento no qual o negro não tinha 

representatividade nenhuma, e que, por isso, constituiu-se como referência para a 

                                                         
19 Carlos Moore é cientista político e etnólogo graduado na Universidade de Paris-7, França. Desde 2002 é 

chefe de Pesquisa Sênior (honorário) na Escola de Estudos de Pós-Graduação e Pesquisa da University of the 

West Indies (UWI), Kingston (Jamaica). Foi o organizador do livro Discurso sobre a Negritude, publicado 

em 2010, pela Editora Nandyala, Belo Horizonte, com a íntegra do discurso feito por Aimé Césaire, em 

Miami, nos Estados Unidos, em 1987. 
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construção da identidade do homem multidimensional crioulo. Para o antropólogo 

Kabengele Munanga, a Negritude era uma reação, uma resposta racial negra a uma 

agressão branca de mesmo teor (MUNANGA, 1986, p. 6). Édouard Glissant justifica o 

Movimento da Negritude nas Antilhas ao afirmar em seu discurso que: 

 

L'assomption universelle de la souffrance nègre dans la théorie (ou 

la poétique) antillaise de la Négritude représente aussi un aspect 

sublimé du Détour. La nécessité historique de revendiquer pour les 

peuples métissés des petites Antilles la "part africaine" de leur 

être, si longtemps méprisée, refoulée, niée par l’idéologie en place, 

suffit à elle seule pour justifier le mouvement antillais de la 

Négritude. (GLISSANT, 1997, p. 54)  

 

O Détour – Desvio – é um conceito “definido pela negação”, desde o princípio, em 

oposição ao de Retour (ambos conceitos de Édouard Glissant), segundo Alcione Corrêa 

Alves, em artigo intitulado Desvio (Détour), de 2010. Portanto uma vantagem decisiva, o 

Détour de Glissant “ao contrário de localizar as origens em um território mítico, essa busca 

[identitária] passa a caracterizar e se definir pela construção de um espaço legitimamente 

antilhano, o que permite pensar [...] em uma resistência à dominação do colonizador” 

(ALVES, 2010, p. 130). O Retorno (Retour) segundo os estudos que Alves fez das teorias 

de Glissant, se traduz “na busca de uma volta a uma cultura da qual as comunidades 

africanas foram desapropriadas involuntariamente, mediante processos escravagistas” 

(ALVES, 2010, p. 131). A pulsão do Desvio teria lugar, segundo Alves, em um contexto 

cujo legado identitário africano é impossível de ser resgatado. Retomaremos os temas do 

Détour e Retour mais adiante nesta Dissertação, quando exemplificaremos as pulsões nas 

narrativas de Chamoiseau. 

Apesar de Édouard Glissant ter defendido a Negritude de Césaire, ele também a 

considera generalizante, ou seja, voltada para uma homogeneidade da África que nunca 

existiu, uma vez que aquele continente é também heterogêneo, constituído por uma 

diversidade de povos de etnias diversas, com culturas e línguas diversas, além do fato de 

que lá existem países que não sofreram o processo da escravidão europeia. Segundo 

Glissant, a Negritude é também generalizante porque estaria voltada para um être universal 

africano e não ao étant da Crioulização (GLISSANT, 1997, p. 56), conceito definido por 

ele para representar a cultura e a identidade antilhana que é múltipla e compósita. Ainda 

segundo Glissant, é importante que se faça um retorno, mas "non pas retour au rêve 

d'origine, à l'Un immobile de l'Être, mais un retour au point d'intrication" (GLISSANT, 
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1997, p. 56), um retorno ao étant, uma vez que a identidade antilhana está em constante 

transformação, devido à relação com os diferentes povos migrantes e suas diferentes 

culturas. Em seu livro, Poética da relação (2011), Glissant afirma que os escritores 

antilhanos não propõem "o ser, nem modelos de humanidade" (GLISSANT, 2011, p. 89), 

portanto, o que os move não é apenas a definição de suas identidades, "mas também a sua 

relação com todo o possível: as transformações mútuas que esse jogo de relações gera" 

(GLISSANT, 2011, p. 89). Ainda de acordo com o pensador antilhano, "as crioulizações 

introduzem a Relação não para universalizar" (GLISSANT, 2011, p. 89), diferentemente 

da Crioulidade, uma vez que esta "regressaria às negritudes, às francidades, às latinidades, 

todas elas generalizantes – mais ou menos inocentemente" (GLISSANT, 2011, p. 89). 

A Negritude está representada em Texaco. Como característica da metaficção 

historiográfica, Chamoiseau também insere, em suas narrativas, personagens não-fictícias, 

como Cyrille Bissette (já citado acima) e o próprio Aimé Césaire que, durante anos, foi 

prefeito de Fort-de-France. Além de Texaco, Césaire é representado também em 

Chronique des septs misères (1986) e em outros romances de Chamoiseau. Na narrativa de 

Marie-Sophie, de Texaco, revela-se a importância que Aimé Césaire, a partir de seu 

pensamento anticolonialista, conquistou não só entre Glissant e Chamoiseau, entre outros 

escritores, mas também entre o povo da Martinica. Césaire é retratado como um ídolo dos 

martinicanos, um homem simples que tinha boa convivência com seu povo e que traçava 

novos caminhos que se diferenciavam daqueles impostos pela escravidão e pelo 

colonialismo, como podemos ler neste fragmento da narrativa de Marie-Sophie: 

 

Mais Césaire, noir comme nous-mêmes nous ramena dans la politique. Il 

vint vers nous, comme Sévère, au Quartier des Misérables, à Trenelle, à 

Rive-Droite, au Morne Abélard, à Sainte-Thérèse. Il n'avait pas peur 

d'avancer dans la boue et, de le voir venir, nous exaltait. Nous nous 

précipitions afin de le porter au-dessus des eaux sales, lui éviter qu'il ne 

tache ses chaussures. Il nous porta l'espoir d'être autre chose. De voir ce 

petit-nègre, si haut, si puissant, avec tant de savoirs, tant de paroles, nous 

renvoyait une image enthousiasmante de nous-mêmes. Nous avions 

désormais le sentiment que nous pouvions nous en sortir et conquérir 

l'En-ville. Quand il nous demanda de voter pour lui, nous votâmes 

comme un seul homme et nous le mîmes à la mairie, d'où jamais, et 

jusqu'à ce que que je sois morte, et mes os en trompette, nul ne pourra 

jamais jamais le décrocher. (CHAMOISEAU, 1992, p. 320) 

 

Aimé Césaire defende que a Negritude faz referência a "uma soma de experiências 

vividas que terminaram por definir e caracterizar uma das formas de humanismo criado 
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pela história; é uma das formas históricas da condição humana" (CÉSAIRE / MOORE, 

2010, p. 108). As revoltas contra aquilo que ele chamaria de "reducionismo europeu", 

reivindicações de liberdade, de direitos, organizadas pelos negros, uma vez que eles se 

apropriaram da cultura e da língua francesa, foram se tornando cada vez mais numerosas e 

frequentes. Estava iniciado "um empreendimento de reabilitação dos nossos valores por 

nós mesmos, de aprofundamento sobre o nosso passado por nós mesmos, do re-

enraizamento de nós mesmos em uma história, uma geografia, uma cultura" (CÉSAIRE / 

MOORE, 2010, p. 110). A Negritude foi de extrema importância na época, pois ela gerou 

um impulso de fé e de esperança que levantou todo um continente, de acordo com Césaire. 

O essencial, segundo suas palavras, é que a "África virou a página do colonialismo e que, 

ao virá-la, ela contribuiu para inaugurar uma nova era para a humanidade inteira" 

(CÉSAIRE / MOORE, 2010, p. 111). A Negritude, para Césaire, significa a consciência de 

ser negro, o reconhecimento que implica a aceitação de seu destino de negro, de sua 

história, de sua cultura, uma vez que ela é afirmação de uma identidade e de uma 

fidelidade a um conjunto de valores negros (CÉSAIRE / MOORE, 2010). 

Carlos Moore afirma que Aimé Césaire não somente nunca reivindicou para si 

qualquer tipo de paternidade em relação à Negritude, como também disse que “no Haiti a 

Negritude se pôs em pé pela primeira vez" (CÉSAIRE / MOORE, 2010, p. 7) e que, por 

isso, a Revolução do Haiti (1791-1804) representava, para Césaire, um momento definidor, 

uma vez que ela "assentou as próprias bases da Negritude" (CÉSAIRE / MOORE, 2010, p. 

7). Portanto, o Haiti produziu a primeira Revolução radical de essência antirracista, 

anticolonialista e antiimperialista, segundo Moore. Sobre o marco zero da Negritude, Zilá 

Bernd diz que: 

 

Na verdade, a ação do herói da libertação haitiana, em 1804 – Toussaint 

Louverture –, e do herói do Quilombo dos Palmares – Zumbi – pode ser 

tomada como marco zero da negritude e não foi sem razão que Aimé 

Césaire, por volta de 1930, afirmou que o Haiti "foi o país onde a 

negritude ergueu-se pela primeira vez", pois estas rebeliões de escravos 

e suas tentativas de se organizarem social e politicamente representaram 

o início de uma luta por uma vida autônoma, longe da vigilância 

implacável do colonizador. (BERND, 1987, p. 27-28) 

 

Após a Negritude, outros movimentos culturais surgiram adaptando-se à realidade 

crioula das Antilhas: a Crioulização e a Crioulidade.  
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1.2 CRIOULIZAÇÃO E CRIOULIDADE NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

IDENTITÁRIA DO POVO CRIOULO 

 

Em seu texto O entrelugar do discurso latino-americano (1978), Silviano 

Santiago afirma que a imposição brutal de uma ideologia aos povos indígenas ocasionou a 

vitória do branco no Novo Mundo. Nesta ideologia, segundo Santiago, "dois sistemas 

principais contribuíram para a propagação da cultura ocidental entre nós: o código 

linguístico e o código religioso" (1978, p. 18). Isso significa que, na álgebra do 

conquistador, de acordo com Santiago, "a unidade é a única medida que conta. Um só 

Deus, um só Rei, uma só Língua: o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, a verdadeira 

Língua" (1978, p. 16). Desse modo, "evitar o bilinguismo significa evitar o pluralismo 

religioso e significa também impor o poder colonialista" (SANTIAGO, 1978, p. 16). 

Diante disso, devido ao processo colonialista de conversão, a "América transforma-se em 

cópia" (SANTIAGO, 1978, p. 16) do modelo eurocêntrico que lhe fora imposto pelos 

conquistadores. Ainda de acordo com Santiago, o fenômeno da duplicação e o 

esquecimento da origem se estabelecem "como a única regra válida de civilização" (1978, 

p. 16), uma vez que os traços identitários originais foram apagados pelos conquistadores. 

A imposição religiosa e linguística eurocêntrica pode também ser estendida aos negro-

africanos que chegaram ao continente americano, como bem defendeu Édouard Glissant. 

Em A identidade cultural na pós-modernidade (2011), Stuart Hall defende a tese 

de que a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 

Desse modo, o viés principal a ser abordado nas questões em torno da questão identitária 

seria a constituição de um sujeito híbrido, aquele que "assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um 'eu' coerente" 

(HALL, 2011, p. 13), uma vez que "as identidades culturais do mundo contemporâneo são 

ao mesmo tempo múltiplas e complexas" (HALL, 2011, p. 13). Para Hall, as identidades 

teriam a ver "com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da 

cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no que nos tornamos" 

(HALL, 2011, p. 13). Devido a isso, nas questões em torno da identidade, de acordo com 

Hall, o sujeito ideal seria aquele que não estaria mais voltado apenas para o Uno, mas 

posto em relação com o Outro. Ainda segundo Hall, o sujeito pós-moderno, desde então, 

se concebe a partir de processos socioculturais, onde ele se fragmenta e se recompõe, 

resultando em identidades variáveis, sem uma identidade fixa, formada e transformada em 
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um processo contínuo em relação às formas pelas quais somos interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam (HALL, 2011). Assim, o conceito de identidade cultural de Hall 

relaciona-se ao de Crioulização, de Édouard Glissant. O pensador antilhano enfatiza, em 

seu livro Introduction à une poétique du divers (1996), que, na história do Caribe, 

identifica-se:  

 

[...] une rencontre d'éléments culturels venus d'horizons absolument 

divers et qui réellement se créolisent, qui réellement 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 20 . 

(GLISSANT, 1996, p. 15) 

 

De acordo com Glissant (1996), como já relatamos, o ser humano vive em 

perpétuo processo de transformação, definido por ele como o étant resultante do choque de 

culturas ao qual chamou de Caos-Mundo (Chaos-Monde). O Chaos-Monde de Glissant 

define-se, pois, como: 

 

[...] 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 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 21 . 

(GLISSANT, 1995, p. 82)  

 

O caótico, para Glissant, é belo. Segundo Arnaldo Rosa Vianna Neto, em 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. Do caos 

universal, que originou essa generalização do ser, engendra-se uma dinâmica construtora 

do ser em movimento contínuo, do ser sendo, emergindo da sensibilidade difratada das 

                                                         
20 "[...] um encontro de elementos culturais vindos de horizontes absolutamente diversos e que realmente se 

crioulizam, realmente se imbricam e se confundem um no outro para dar nascimento a algo absolutamente 

imprevisível, absolutamente novo, que é a realidade crioula." GLISSANT, Édouard. Introdução a uma 

poética da diversidade. Tradução de Enilce Albergaria Rocha. Juiz de Fora: UFJF, 2005 
21 "[...] o choque, o entrelaçamento, as repulsas, 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 é um simples 

melting-pot, pela qual a totalidade-mundo se encontra hoje realizada."  
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humanidades. Segundo Glissant, isso é o que existe de mais apaixonante no mundo atual, 

na poética do mundo atual, estar na situação-limite de reconstituição dos universos 

caóticos (VIANNA NETO, 269-270). 

Em seu livro Le discours antillais (1997), Édouard Glissant escreve que, no 

Caribe, antes da chegada de Colombo, havia um movimento de comunicação entre os 

povos ameríndios, do continente para as ilhas e vice-versa, do Norte e do Sul. Contudo, a 

partir da colonização, esses povos foram exterminados pelos colonizadores europeus, de 

modo que essa relação entre eles foi rompida, assim como suas histórias de genocídios 

também foram apagadas da História (com H maiúsculo), imposta fortemente pelo Ocidente 

como verdade absoluta, como forma hierarquizada. Segundo Glissant, "L'Histoire est un 

fantasme fortement opératoire de l'Occident, contemporain précisément du temps où il était 

seul à 'faire' l'histoire du monde"22 (GLISSANT, 1997, p. 227), de modo que esses povos 

foram denominados como os sans histoires (sem histórias), uma vez que suas histórias não 

foram contadas nem reconhecidas oficialmente. Ou, quando contadas, o negro, conforme já 

relatamos anteriormente, foi sempre retratado por muitos filósofos, cientistas e pensadores 

como um ser inferiorizado em relação ao branco (GLISSANT, 1997). 

Baseando-nos, ainda, nos estudos de Glissant, constatamos que o pensador 

antilhano dividiu a América em três partes: a Meso-América, formada pelos ameríndios, 

povos que já habitavam o continente antes da chegada dos colonizadores; a Euro-América, 

constituída pelos colonizadores europeus, que, ao tomarem os territórios, instituíram e 

impuseram suas crenças e seus costumes; e a Neo-América, a da Crioulização 

(GLISSANT, 1996). Esta terceira é constituída pelo Caribe, pelo Nordeste do Brasil, pelas 

Guianas e por Curaçao, pelo sul dos Estados Unidos, pela região costeira da Venezuela e 

da Colômbia e por uma grande parte da América Central e do México. Toda a Neo-

América, ainda segundo Glissant, viveu a experiência real da Crioulização por meio da 

escravidão, da opressão e do desapossamento perpetrados pelos diversos sistemas 

escravocratas, gerando, assim, uma verdadeira conversão do "ser" (GLISSANT, 1996). 

Essa conversão se deve à imposição dos colonos europeus de suas culturas como modelos 

a serem mimetizados em todo território colonizado.  

Ao teorizar sobre a Crioulização, Glissant defende a tese da inserção e 

valorização do Outro para explicar a identidade crioula, que é, de fato, uma identidade 

                                                         
22 “A História é uma fantasia fortemente operatória do Ocidente, contemporâneo precisamente do tempo 

onde ele era o único a ‘fazer’ a história do mundo.” 
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construída de povos e etnias de culturas diferentes que se relacionam e se transformam em 

seres inacabados e complexos. A Crioulização, portanto, exige que os elementos 

heterogêneos postos em relação uns com os outros se intervalorizem, sem que haja a 

diminuição ou a degradação do ser (GLISSANT, 1996). Entretanto: 

 

Dans des pays de créolisation comme la Caraïbe ou le Brésil, où des 

éléments culturels ont été mis en présence par le mode de peuplement 

qu'a été la traite des Africains, les constituants culturels africains et noirs 

ont été couramment infériorisés. La créolisation se pratique quand même 

dans ces conditions-là, mais en laissant un résidu amer, incontrôlable.23 

(GLISSANT, 1996, p. 17-18) 

 

De todos os migrantes que chegaram ao continente americano, o negro-africano é 

denominado por Glissant de "migrante nu", transportado à força da África para as 

Américas para o trabalho servil da escravidão e que constituiu, portanto, a base do 

povoamento dessa "espécie de circularidade fundamental" (GLISSANT, 1996, p. 13) que é 

o Caribe, "le lieu du premier débarquement des esclaves traités, des Africains traités" 24 

(GLISSANT, 1996, p. 12). Logo, o que caracteriza a Neo-América é uma cultura feita de 

vestígios, de resquícios da cultura que os nativos e os negros não puderam conservar 

integralmente, como suas línguas, suas religiões, suas expressões artísticas e culturais. 

Ainda segundo Glissant: 

 

[...] les Africains, eux, arrivent dépouillés de tout, de toutes possibilités, 

et même dépouillés de leur langue. Car l'antre du bateau négrier est 

l'endroit et le moment où les langues africaines disparaissent, [...]. L'être 

se retrouvait dépouillé de toutes sortes d'éléments de sa vie quotidienne, 

et surtout de sa langue.25 (GLISSANT, 1996, p. 16) 

 

Pessoas que falavam a mesma língua (GLISSANT, 1996) nunca foram colocadas 

juntas nem nos navios negreiros nem nas plantações de cana-de-açúcar, constituindo-se, 

                                                         
23  "Nas regiões de crioulização, como o Caribe ou o Brasil, onde elementos culturais foram postos em 

presença pelo modo de povoamento feito a partir do tráfico dos Africanos, os constituintes culturais africanos 

e negros foram frequentemente inferiorizados. Mesmo nessas condições, a crioulização acontece, embora 

deixando um resíduo amargo, incontrolável." 
24 "o lugar do primeiro desembarque dos escravos, dos Africanos escravizados.” 
25 "[...] os Africanos chegam despojados de tudo, de todas as possibilidades, despojados até mesmo de sua 

língua, pois o antro do navio negreiro é o lugar e o momento onde as línguas africanas desaparecem, [...]. O 

ser se sentia despojado de todas as espécies de elementos constituintes de sua vida cotidiana, e sobretudo de 

sua língua."  
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assim, uma espécie de Babel26, cuja finalidade era a de que esses povos não pudessem se 

comunicar uns com os outros, para que não se organizassem e não se rebelassem. 

Transportados como animais, homens e mulheres foram jogados nos navios negreiros, 

onde sofreram humilhações físicas e emocionais, como fome, sede, frio, além de terem que 

suportar o cheiro de cadáveres dos que não sobreviviam às condições desumanas a que 

foram submetidos. Em Poética da relação (2011), Glissant descreve a situação sofrida 

pelos negros nos navios negreiros: 

 

A primeira treva foi o ser arrancado à terra quotidiana, aos deuses 

protetores, à comunidade tutelar. Mas isso ainda não é nada. O exílio 

suporta-se, mesmo quando sidera. A segunda noite foi de torturas, de 

degenerescência do ser, provocada por tantos incríveis sofrimentos. 

Imaginem duzentas pessoas amontoadas em um espaço que mal poderia 

conter um terço delas. Imaginem o vómito, a carne viva, os piolhos 

pululantes, os mortos jacentes, os agonizantes apodrecendo. Imaginem, 

se forem capazes, a embriaguez vermelha das subidas ao convés, a 

rampa que é preciso subir, o sol negro no horizonte, a vertigem, esse 

deslumbramento do céu colado às ondas. Vinte, trinta milhões de 

deportados durante dois séculos ou mais. A degradação, mais sempiterna 

que um apocalipse. Mas isso ainda não é nada. (GLISSANT, 2011, p. 

17)  

 

Desse modo, esses povos encontravam-se desprovidos de todas as espécies de 

elementos de suas vidas cotidianas e, sobretudo, de suas línguas. Transplantados para as 

Américas em fins do século XVI, provenientes de diferentes regiões da África, falando 

línguas diferentes, foram obrigados ao trabalho nas fazendas, como registra Zilá Bernd:  "a 

distribuição se fazia de tal modo que, em um mesmo ambiente de trabalho, encontravam-se 

negros com línguas, culturas, tradições e religiões diversas, o que os obrigava a adotar a 

língua do branco" (BERND, 2002, p. 46). A isso se segue, portanto, um processo de 

desculturação que, de acordo com a pesquisadora, é representado pela perda dos traços 

mais elementares da cultura de origem, como o próprio nome dos escravos, substituído por 

nomes cristãos. Para Bernd:  

 

O verdadeiro objetivo desta substituição, que era o de destruir a cultura 

africana para melhor subjugar seu povo, era mascarado pela ideologia 

cristã de salvar as almas pelo batismo, dando aos "infiéis" os nomes dos 

                                                         
26 O termo Babel, de origem hebraica, significa confundir. A história da Torre de Babel é uma passagem 

bíblica, relatada no capítulo onze do livro de Gênesis, cuja autoria é atribuída pela tradição ao profeta 

Moisés, que faz referência à comunicação entre os povos. 
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santos da Igreja. [...] Em poucas gerações acentuam-se os processos de 

desculturação e consequente aculturação do negro ao novo meio, o que 

acarreta a perda progressiva de sua identidade. Talvez este seja o 

elemento mais dramático da história do negro na diáspora: a perda, no 

contato com o branco, de suas raízes culturais sem a contrapartida do 

ganho de uma consciência nacional, dada sua permanência na condição 

de escravo até o séc. XIX. (BERND, 2002, p. 46)  

 

No entanto, os povos africanos deportados e "desenraizados" de seus territórios e 

transplantados para as Américas se reconstituíram em um povo crioulo, que, sobre essa 

nova terra, fez algo imprevisível a partir do poder da memória, da recuperação dos únicos 

vestígios que lhes restaram – a criação da língua crioula (GLISSANT, 1996). De acordo 

com Glissant, a língua crioula é uma língua compósita, nascida do contato de elementos 

linguísticos absolutamente heterogêneos que, provenientes de diferentes culturas, se 

relacionaram uns com os outros. Glissant afirma que: 

 

Les créoles francophones de la Caraïbe sont nés de la mise en contact de 

parlers bretons et normands du XVIIe siècle avec une syntaxe dont on ne 

sait pas bien ce qu'elle est, mais dont on croit pressentir qu'elle est une 

espèce de synthèse des syntaxes des langues de l'Afrique noire 

subsaharienne de l'Ouest. 27 (GLISSANT, 1996, p. 20) 

 

A língua crioula é, pois, originária de um constante processo de crioulização 

cultural nas Américas, historicamente situado nos períodos da colonização e da pós-

colonização resultante das diásporas africanas em contato com o francês colonizador, além 

de outras interferências culturais. O crioulo é, portanto, uma língua compósita e híbrida, 

caracterizada pela inclusão do Outro, pois ela é o resultado da mescla não só de diversas 

línguas dos povos africanos com a dos békés (linhagem de colonos franceses), mas 

também com as de outros elementos linguísticos heterogêneos, oriundos de diferentes 

culturas, postos em relação uns com os outros. Pierre Achard, em La Sociologie du 

Langage (1993) emprega o termo créole para designar “des langues dont la représentation 

sociale est qu’elles sont issues d’un contact entre une langue européenne et des locuteurs 

se les appropriant de façon ‘imparfaite’” (ACHARD, 1993, p. 45). Achard, a partir de seu 

artigo, visa explicar a origem das línguas créoles e suas transformações linguísticas, 

baseando-se nos estudos so best-seller L’Homme de parole de C. Hagège. Retornaremos ao 

tema da língua crioula no capítulo terceiro, em Etnolinguística. 

                                                         
27 "Os crioulos francófonos do Caribe nasceram da relação de falantes bretões e normandos do século XVII 

com uma sintaxe que não se sabe bem o que é, mas pressentimos que seja uma espécie de síntese de sintaxes 

das línguas da África negra subsaariana do Oeste". 
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No contexto atual das literaturas, Glissant é enfático ao dizer que os escritores 

antilhanos devem escrever em presença de todas as línguas do mundo, e que, nesse sentido, 

as línguas crioula e francesa são solidárias uma em relação a outra. Isso significa que o 

imaginário do homem antilhano francês necessita tanto da língua crioula quanto da língua 

francesa. Ainda segundo Glissant, o multilinguismo estaria relacionado ao desejo de 

aceitação e compreensão da língua de seu vizinho (GLISSANT, 1996). 

Considerando-se filhos de Aimé Césaire, os escritores Jean Bernabé, Patrick 

Chamoiseau e Raphaël Confiant publicaram, em 1989, em Fort-de-France, o Manifesto 

Éloge de la Créolité para divulgar a Crioulidade, movimento cultural onde eles recusam a 

pretensão ocidental à universalidade, autoproclamando-se crioulos, nem europeus, nem 

africanos e tampouco asiáticos. A Crioulidade nasce no ambiente das plantações de cana 

de açúcar, com o contributo de diferentes culturas oriundas de movimentos migratórios. 

Tendo visto sempre o mundo através do filtro dos valores ocidentais, os escritores dizem 

que "notre fondement s'est trouvé 'exotisé' par la vision française que nous avons dû 

adopter"28 (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1989, p. 14), o que causou uma 

verdadeira assimilação cultural entre os martinicanos. De acordo com eles, esse 

comportamento também determinou uma escrita para o Outro, uma escrita emprestada, 

ancorada nos valores franceses (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1989), 

caracterizada pela mimetização de textos da metrópole. Desse modo, os escritores 

enfatizam a não existência, até então, de uma literatura antilhana, mas sim uma pré-

literatura. De acordo com Magdala França Vianna, o Manifesto Éloge de la Créolité é uma 

poética da Crioulidade que tem na definição da identidade crioula seu principal objetivo. 

Segundo Vianna, o Manifesto é: 

 

[...] a (re)invenção de uma civilização emergente do colonialismo como 

expressão de uma nova dimensão do ser que antecipa pela diversidade 

transracial e transcultural o pensamento que deve reger as relações 

humanas nas sociedades futuras do terceiro milênio. É a aceitação da 

solidariedade coletiva e da diferenciação individual a partir da 

transversalidade como chave para a reconquista da confiança da 

humanidade em seus próprios projetos, na produção de seus próprios 

pensamentos. (VIANNA, 2012, p. 31) 

 

                                                         
28 "Nosso fundamento encontrou-se exotizado pela visão francesa que tivemos de adotar" (apud Magdala 

França Vianna, Elogio da Crioulidade. (Tradução de Éloge de la Créolité) 
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A política de assimilação cultural imposta aos martinicanos gerou neles um 

sentimento de inferioridade, que os fizeram renegar sua realidade por muito tempo. Por 

isso, os escritores da Crioulidade enfatizam, primeiramente, a importância da aceitação de 

si como ser crioulo, que os conduzirá a uma visão interior e à libertação dos valores 

ocidentais. O Movimento se define "como fundamento do ser crioulo, vetor estético de sua 

consciência e do mundo, orientado para a reorganização do objeto estético crioulo sem a 

mediação do Outro europeu como terapia para a recuperação do trauma identitário", 

conforme escreve Arnaldo Rosa Vianna Neto em Poética do caos: a conquista de Babel 

(2011, p. 262). Segundo Chamoiseau, Confiant e Bernabé, é preciso revalorizar a visão 

interior, as profundezas do ser, ou seja: 

 

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. [...] Vale dizer: uma liberdade. 

Mas, tentando em vão exercê-la, percebemos que não podia haver 

visão interior sem uma prévia aceitação de si.29 (VIANNA, 1989, 

p. 24) 

 

 

Com o intuito de assumirem sua identidade, que lhes foi negada, os três escritores 

antilhanos apropriaram-se do conceito da Negritude para adaptá-lo à realidade crioula, 

assumindo-se como crioulos e valorizando também a língua crioula para se expressarem na 

literatura. De acordo com eles, em um mundo totalmente racista, automutilado por 

"chirurgies coloniales” 30  (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1989, p. 17), 

Césaire reconstruiu a África mãe, a África matriarcal, a civilização negra. Em relação à 

Crioulidade, a "Négritude césairienne a engendré l'adéquation de la société créole, à une 

plus juste conscience d'elle-même"31 (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1989, p. 

17). Devido a isso, eles consideram a Negritude como um "baptême, l'acte primal de notre 

dignité restitué” 32  (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1989, p. 18). A 

Crioulidade emerge do ambiente das plantações, que, juntamente com os navios negreiros, 

constitui a verdadeira Gênese dos povos do Caribe, pois foi nesses ambientes que os povos 

                                                         
29 Magdala França Vianna, Elogio da Crioulidade. (Tradução de Éloge de la Créolité)  
30 “cirurgias coloniais” 
31 “Negritude cesairiana engendrou a adequação da sociedade crioula a uma consciência mais justa dela 

mesma.” 
32 “batismo, o ato primordial de nossa dignidade restituída” 
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de diversas etnias africanas foram colocados em contato uns com os outros, e tiveram que 

deixar para trás, em seu velho continente (a África), suas culturas, suas línguas e religiões. 

O movimento cultural da Crioulidade emerge, pois, como uma reação contra a 

deterioração progressiva da humanidade, conforme escreve Arnaldo Rosa Vianna Neto em 

Négritude: a fetichização da diferença e o entre-lugar da subjetividade pós-colonial: "uma 

pauperização definitiva da subjetividade pela padronização dos comportamentos e da 

existência até a regressão total a um estado de barbárie inexorável" (VIANNA NETO, 

2006, p. 35).  

Em Texaco, Patrick Chamoiseau reconstrói a história de seu povo, relatando que a 

liberdade foi conquistada através de muita luta e resistência. O escritor registra a saga do 

povo crioulo desde a época da escravidão nas fazendas de cana-de-açúcar até a conquista 

de um espaço nas cidades de Saint-Pierre, completamente destruída pela erupção da 

montanha Pelée, e Fort-de-France, atual capital da Martinica, através de Esternome, 

personagem central do romance que, ao longo da narrativa, e após sua libertação da 

condição de escravo, exerce diversas atividades na área de construção como serralheiro, 

pedreiro, marceneiro, entre outras, elaborando-se assim a metáfora para a edificação e a 

construção das cidades.  

Zilá Bernd em Enraizamento e errância: duas faces da questão identitária 

(2002), diz que no processo de desculturação os nomes dos escravos eram substituídos por 

nomes cristãos. Chamoiseau não nomeia as personagens escravas, uma vez que todas elas 

são retratadas no romance como: "le papa de mon papa, la maman de mon papa" etc. No 

caso de Esternome, Marie-Sophie narra que seu pai “lui-même ne fut certain de s´appeler 

comme ça qu’à l’heure où le Béké le désigna ainsi.” (CHAMOISEAU, 1992, p. 67). E para 

Esternome, a ausência do nome não lhe incomodava: Qu´est-ce que le nom, Marie-Sophie, 

qu´est-ce que le nom?” (CHAMOISEAU, 1992, p. 67). A personagem só recebeu o nome 

de Esternome quando ganhou de seu dono (o béké – primeira linhagem de colonos) a 

"liberdade de savana", por ter-lhe salvo a vida. No fragmento seguinte, Marie-Sophie 

descreve a liberdade de savana: 

 

Liberté de savane était la plus facile des manières de libérer un nègre. 

On le déclarait libre sans acte notarié, sans taxe aucune, sans obligée 

d’une pension d’aliment. Il lui fit remettre quelques jours plus tard une 

feuille que mon papa conserva toute sa vie et qu’un jour je pus lire, 

brouillée par la pitié. Le Béké y avait fait écrire: Je donne et lègue au 

nommé Esternome qui m’a sauvé la vie, liberté de savane et le boire et le 

manger tant que je serai vivant. Je prie ma femme, mes fils, mon géreur, 
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et le lecteur de quelque qualité qu’il soit, de ne point l’inquiéter ni exiger 

de service de sa part. Et pour signer il avait de sa main apposé une la-

croix. (CHAMOISEAU, 1992, p. 66)  

 

Com o passar do tempo, o próprio Esternome acreditou que a "liberté ne se donne 

pas, ne doit pas se donner", uma vez que "la liberté donnée ne libère pas ton âme" 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 110), pois ele viveu na pele todas as dificuldades que um ex-

escravo estava condenado a viver naquele momento: liberto do dono, mas sem um lugar 

para ir. Desse modo, cabia aos próprios ex-escravos a conquista de seus espaços e próprios 

meios de sobrevivências, seja nas montanhas, seja nas cidades. As marcas de ferro e dos 

açoites em seus corpos, produzidas durante o período de escravidão, além de toda 

humilhação psicológica por terem sido tratados como animais, parecem não ter 

desaparecido após a abolição da escravatura, uma vez que elas ainda podiam ser sentidas 

em suas próprias peles devido às discriminações e aos preconceitos enraizados e 

perpetuados. Tratava-se, portanto, de uma falsa liberdade, porque a abolição da escravatura 

não possibilitou aos ex-escravos as mínimas condições de subsistência a fim de que eles 

pudessem viver e reconstruir suas vidas. 

Édouard Glissant é bem crítico em relação ao movimento da Crioulidade, pois 

este, segundo ele, está mais relacionado à questão da raça, do fenótipo, da miscigenação e 

na valorização apenas da língua crioula. Segundo Glissant, face à tentativa de definir a 

Crioulidade como sinônimo de mestiçagem, Chamoiseau e os escritores da Crioulidade 

pecam ao fazê-lo, uma vez que a identidade crioula é indefinível, pois ela está em perpétua 

transformação, que se define como o étant (termo já explicado anteriormente nesta 

Dissertação), causado pela relação com os movimentos migratórios nas Antilhas. É uma 

identidade que se transforma pelo choque de culturas que interagem umas com as outras, 

por isso ela é compósita, como um caleidoscópio, devido à imprevisibilidade do resultado 

não somente da mistura de povos e etnias, mas também em relação ao ethos sócio-cultural. 

Portanto, a identidade crioula é imprevisível, fruto da mistura de elementos culturais 

díspares. Ainda segundo Glissant, a Crioulidade se concentra no território antilhano, 

restrita somente às ilhas da Martinica e Guadalupe, já a Crioulização é mais abrangente, e, 

segundo Glissant, se aplica à situação mundial, uma vez que ela "abrir-se-ia a um campo 

etnocultural alargado, das Antilhas ao Oceano Índico" (GLISSANT, 2011, p. 89). Segundo 

Glissant, o processo de hierarquização é reducionista, uma vez que ele elege a cultura 

eurocêntrica – referente ao "nós", de Todorov, que representa o Ocidente – como modelo 
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absoluto, reduzindo as culturas dos "Outros", dos demais povos existentes em todo o 

mundo. Portanto, "C'est ce procès de hiérarchisation que nous nions dans la conscience 

commençante de notre histoire" 33  (GLISSANT, 1997, p. 227). É contra esse modelo 

eurocêntrico que os escritores antilhanos vão se opor, ao criarem uma literatura que 

valoriza todas as culturas sem a depreciação de nenhuma, que é multicultural e compósita. 

Em Entrevista a Magdala França Vianna, em 1995, em Fort-de-France, 

Chamoiseau disse que ao constatar que a sociedade antilhana faz parte de uma identidade 

compósita, no Brasil ou no Caribe,  

 

[...] somos obrigados a pensar de maneira complexa. As velhas 

identidades simples, tradicionais – a identidade raiz única – não funciona 

mais. O que funciona agora é a identidade posta em relação com todas as 

outras identidades e modificada por todas as outras identidades. Nós 

somos enormemente ricos de todas as culturas, de todas as línguas, de 

todas as identidades e é isso que constrói a Relação. E a palavra-chave é 

esta Poética do Diverso, esta Poética da Relação, é o imaginário da 

Diversidade. (CHAMOISEAU, Entrevista. Fort-de-France. In: 

VIANNA, 1995, p. 37-38) 

 

Chamoiseau aborda, em Texaco, essa questão da coletividade e da identidade 

compósita antilhana nos dois fragmentos seguintes: 

 

Ce qu'ils vécurent là (mon papa ne le sut qu'une fois dans les terres 

libres), des lots de bougres l'avaient vécu aussi. Eux étaient au nord, 

d'autres au sud, ou encore au mitan du pays. Si bien que pour me 

divulguer cette odyssée voilée, mon Esternome utilisa souvent le terme 

de noutéka, noutéka, noutéka. C'était une sorte de nous magique. À son 

sens, il chargeait un destin d'à-plusieurs dessinant ce nous-mêmes qui le 

bourrelait sur ses années dernières. (CHAMOISEAU, 1992, p. 160-161) 

 

Oh! Sophie ma doudoune, tu dis "l'Histoire", mais ça ne veut rien dire, il 

y a tellement de vies et tellement de destins, tellement de tracées pour 

faire notre seul chemin. Toi tu dis l'Histoire, moi je dis les histoires. 

Celle que tu crois tige-maîtresse de notre manioc n'est qu'une tige parmi 

charge d'autres... (CHAMOISEAU, 1992, p. 117) 

 

No primeiro fragmento, Marie-Sophie conta que Esternome compreendeu, mas só depois 

de algum tempo quando ele já vivia em terras livres, a existência de outros povos cujas 

culturas também foram importantes na constituição da identidade de seu povo. Essa 

passagem refere-se tanto aos povos ameríndios (Caraíbas e Arawaks), que já viviam há 

                                                         
33 "É esse processo de hierarquização que nós negamos na consciência inicial de nossa história." 
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séculos no Caribe, quanto aos demais povos (franceses, indianos, libaneses, chineses etc) 

que chegaram depois à Martinica através dos movimentos migratórios, e que, assim como 

os negro-africanos, também se crioulizaram, imbricando-se com todas as demais culturas. 

No segundo, Esternome diz a Marie-Sophie que a História (com H maiúsculo, contada 

oficialmente, a história eurocêntrica) que ela acreditava ser o "tige-maîtresse de notre 

manioc", ou seja, a raiz única de sua história é, na verdade, apenas uma das histórias entre 

as outras, enfatizando, pois, que a identidade de seu povo é rizomática, composta de várias 

raízes. Para Esternome, o que existe são várias histórias, levando-se em conta que há 

muitas vidas e muitos destinos, de modo que se deve considerar que há também muitas 

trilhas para fazer o seu próprio caminho. 

No processo da (re)memorização identitária do repertório negro-africano através 

da reinventividade, Chamoiseau destaca na narrativa de Texaco elementos extremamente 

simbólicos, como raízes (inhame ou mandioca), seiva, árvores (tamarineiro), graviola, 

entre outros, utilizando-os como metáforas de escavação da memória coletiva e de 

enraizamento ou desenraizamento das singularidades culturais desse povo no novo 

continente, no novo país, como se fosse uma espécie de Mito Fundador. A metáfora criada 

em torno do termo manioc (mandioca) retoma e enfatiza a questão da identidade-rizoma, 

conceito desenvolvido a partir de uma oposição à identidade-raiz, única, que Chamoiseau e 

Glissant tomaram por empréstimo dos escritores Gilles Deleuze e Félix Guattari, do livro 

Mille plateaux: capitalisme et schizophrénie 2, edição de 1980, a fim de adaptá-lo à cultura 

crioula. O rizoma corresponde, pois, às diversas raízes dos povos que se espalharam pela 

Martinica como tentáculos vivos. A identidade-rizoma se articula com a Poética da 

relação, pensamento de Édouard Glissant, pela abertura para a pluralidade de línguas e 

culturas. O que importa, pois, aos antilhanos é, conforme ensina Glissant, uma identidade 

posta em relação com as outras e que, por isso, modificada por outras identidades, os torna 

ricos de todas as culturas e de todas as identidades. Assim, como em uma metáfora 

literária, o bairro Texaco, como dizia Marie-Sophie, "bourgeonnait dans tout ça..." 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 161), ou seja, Texaco estava nascendo a partir de todas essas 

histórias, propiciando, dessa forma, o nascimento do "nós mágico" (noutéka), tão sonhado 

por Glissant (1997). Esternome, o pai de Marie-Sophie carregava, portanto, o nous coletivo 

do qual esses povos também faziam parte, de modo que ignorá-los seria novamente apagá-

los da História, como fizeram os colonizadores. 
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Em relação à América, Deleuze e Guattari afirmam que o continente não está 

isento "da dominação das árvores e de uma busca das raízes", que se reflete até mesmo na 

literatura "na busca de uma identidade nacional" (DELEUZE, GUATTARI, 2011, p. 40). 

Constituído de raízes múltiplas, o rizoma se conecta com as outras raízes, alastrando-se 

pelos platôs sem que exista um começo ou um fim, em oposição à raiz única que se impõe 

e destrói todas as outras ao seu redor. Por isso, no que concerne à Martinica, pode-se dizer 

que a natureza da cultura crioula, tal qual o rizoma, é constituída de várias raízes "oriundas 

de diversos povos, gerando, dessa forma, uma mistura imperfeita, caótica e nascida do 

encontro doloroso entre os povos nas Antilhas" (VIANNA, 1995, p. 74). Na memória dos 

escravos – composta de genocídios na África e nas Américas, pelo exílio coletivo forçado, 

pela deportação mercantil e escravocrata, pelas violências e humilhações – questiona-se o 

discurso da origem perdida e de alienação (a identidade destruída) pela política 

assimilacionista francesa. Neste questionamento antropológico, identitário e memorial, 

Glissant faz referência ao processo de encontro e separação que se abre para uma Poética 

da Relação. Com o rizoma, a circulação e a troca, caracterizadas pela hibridização de 

elementos heterogêneos, produzem um resultado imprevisível (GLISSANT, 1996), pois 

esse processo de interação resulta do choque de referenciais diversos e de práticas culturais 

distintas. Nesse choque há perdas e ganhos e transformações as mais variadas em relação 

aos ethoï culturais, uma vez que o rizoma "se metamorfoseia, mudando de natureza" 

(DELEUZE, GUATTARI, 2011, p. 48). As redes tecidas, as alianças inéditas e os 

encontros aleatórios supõem a multiplicidade e a horizontalidade.  

Desse ponto de vista, para Glissant, assim como para Deleuze e Guattari, a 

mestiçagem, regrada e fundada sobre o universalismo abstrato, tende a fazer desaparecer a 

étrangeté do mundo. É também por isso que Glissant prefere o termo Crioulização ao de 

Crioulidade para alcançar um processo que foge a todo modelo. Em Césaire, Perse, 

Glissant. Les liaisons magnétiques, Patrick Chamoiseau escreve:  

 

Qu'est-ce que Glissant appelle Créolisation? C'est la mise en 

contact accélérée et massive de peuples, de langues, de cultures, 

de races, de conceptions du monde [...]. Cette mise en contact se 

fera selon des dynamiques qui relèvent du choc et de la 
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déflagration un continu tissé de discontinuités34. (CHAMOISEAU, 

2013, p. 18) 

 

Ou seja, é da interação massiva entre povos de línguas e culturas diferentes, oriundos de 

horizontes absolutamente diversos, que, através do choque cultural entre eles, se 

transformam dando origem a uma identidade inacabada, compósita e multifacetada como a 

do antilhano. Desse choque cultural, esses elementos heterogêneos se imbricam, se 

crioulizam, originando algo novo e imprevisível, que é a realidade crioula (GLISSANT, 

2005), em um contínuo tecido de descontinuidades, em um processo de transformação. 

Nesse sentido, a diversidade africana (em termos de deuses, de línguas, de 

tradições etc) encontra a diversidade dos Ameríndios das ilhas caribenhas (Caraíbas, 

Arawaks, entre outros), ou seja, a dos povos do continente e a dos colonos europeus 

provenientes de várias regiões da França, mas também da Espanha, de Portugal, da 

Inglaterra, entre outros países. A Crioulização designa uma hibridação imprevisível, não 

biológica, mas cultural, seguindo o referencial conceitual do rizoma de Deleuze e Guattari. 

O nomadismo, desde então, caracteriza também esse desdobramento múltiplo e 

diversificado, portanto, a horizontalidade e a hibridização vêm desordenar a polaridade e o 

centralismo cultural. A relação archipélique, de acordo com Glissant, não é simplesmente 

geográfica e espacial, mas também engloba o imaginário e o ethos cultural desses povos 

(GLISSANT, 1996). 

Em Introduction à une poétique du divers (1996), Glissant afirma que o Caribe foi 

o local do primeiro desembarque dos Africanos traficados. Foi naquelas ilhas que os 

negros oriundos de diversas regiões da África, dotados de suas línguas e suas culturas, 

desembarcaram, através do Tráfico Negreiro, para depois serem enviados a toda a 

América, "soit vers l'Amérique du Nord, soit vers le Brésil, soit vers les îles de la région" 35 

(GLISSANT, 1996, p. 12). 

Segundo Eneida Leal Cunha, em seu livro Estampas do imaginário (2006), a 

tradição da historiografia literária em circunstâncias pós-coloniais, "sempre operou 

ambiguamente, a um só tempo dissociando e articulando os termos narrativa e 

nacionalidade" (CUNHA, 2006, p. 178). Para a autora, construir a identidade nacional 

naquele momento, no Brasil e na América Latina, significava "escrevê-la, inventá-la, 

                                                         
34 "O que Glissant chama de Crioulização? É o contato acelerado e massivo de povos, de línguas, de culturas, 

de raças, de concepções de mundo [...]. Essa relação se fará segundo dinâmicas que decorrem do choque e da 

deflagração um contínuo tecido de descontinuidades."  
35 "seja para a América do Norte, seja para o Brasil, seja para as ilhas da região" 
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apagando ou recalcando algo que existia – a violência dos processos coloniais e do sistema 

escravista, a multidão de negros que povoavam o país" (CUNHA, 2006, p. 180). Ainda 

segundo a autora, quando se reexaminam as narrativas dos séculos XVIII e XIX, que 

constroem e instituem a nacionalidade, "percebe-se que, para fabricar a etnicidade fictícia, 

[...], o trabalho essencial constituiu-se na exclusão radical de determinada força do país – 

os negros – enquanto cultura e enquanto corpo" (CUNHA, 2006, p. 181).  

As línguas de todos esses povos, inclusive a dos franceses colonizadores, devem 

também ser valorizadas, pois, segundo Glissant (1996), no contexto atual das literaturas, os 

escritores antilhanos devem escrever em presença de todas as línguas do mundo, e que, 

nesse sentido, as línguas crioula e francesa são solidárias uma em relação à outra. 

Significa, pois, que o imaginário do homem antilhano necessita tanto da língua crioula 

quanto da língua francesa. Por isso, o multilinguismo estaria relacionado ao desejo de 

aceitação e de compreensão da língua do outro (GLISSANT, 1996).  

O processo de colonização da Martinica, como já dissemos, iniciou-se em 1635, 

com a implantação da cultura da cana-de-açúcar pelo mercantilismo francês, utilizando-se 

inicialmente a mão de obra dos índios Caraíbas e Arauaques, povos nativos da região. 

Dizimados por não terem se submetido à escravidão imposta pelos franceses, eles foram 

substituídos pelo trabalho servil dos negros trazidos à força de várias regiões da África, 

através da mercantilização da mão de obra pelo Tráfico Negreiro. Mesmo após a abolição 

da escravatura em 1848, esses povos encontraram-se, segundo Glissant, completamente 

prisioneiros de um double carcan, que se traduz pela impossibilidade de produzir para e 

por eles mesmos, uma vez que continuaram a não ser donos das terras que cultivavam, e 

pela impotência para afirmar sua própria natureza (GLISSANT, 1997). Como as terras 

continuavam concentradas nas mãos dos brancos dominantes, os negros continuavam a 

trabalhar para os senhores de engenho. 

É nesse contexto que estudamos, em Texaco, o resgate histórico-cultural de povos 

oriundos de diversas regiões da África. Como as memórias dos negros africanos foram 

completamente apagadas e recalcadas no processo da colonização, Chamoiseau 

desenvolve, na trama narrativa de seu romance, um trabalho de recuperação dessas 

memórias, escavando-as metaforicamente como um arqueólogo, a "toque de martelo e 

pincel", e, na busca de sua recomposição, adota, como recurso etnográfico, a reinvenção 

identitária.  
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2. REPERTÓRIO NEGRO-AFRICANO E IDENTIDADE CRIOULA 

 

 
"o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que 

as pessoas não estão sempre iguais, ainda não 

foram terminadas - mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam." (G. Rosa) 

 

 

 Este capítulo é destinado ao estudo da estrutura narrativa de Texaco, na qual 

Chamoiseau recupera e valoriza o fragmento negro-africano que constitui a identidade 

crioula. Contudo, antes de abordarmos o romance, apontaremos algumas discussões acerca 

do conceito de identidade e como ela está vinculada com a alteridade e a memória. 

Stuart Hall, em seu ensaio intitulado Quem precisa da identidade (2000), aponta 

novas discussões sobre as concepções de identidade, e enfatiza a necessidade de vinculá-

las aos processos de globalização, que coincidem com a modernidade, e os processos de 

migração forçada, visto que esses processos “têm perturbado o caráter relativamente 

‘estabelecido’ de muitas populações e culturas” (HALL, 2000, p. 108). A concepção de 

identidade defendida por Hall aceita que: 

 

as identidades não são nunca unificadas; que elas são, na modernidade 

tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas não são, nunca, 

singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas 

e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão 

sujeitas a uma historização radical, estando constantemente em processo 

de mudança e transformação. (HALL, 2000, p. 108) 

  

Desse modo, as identidades estão vinculadas “muito mais com as questões ‘quem nós 

podemos nos tornar’, ‘como nós temos sido representados’ e ‘como essa representação 

afeta a forma como nós podemos representar a nós próprios’” (HALL, 2000, p. 109). 

Portanto, elas têm a ver não somente com a invenção da tradição, mas também com a 

própria tradição, segundo Hall. A concepção de identidade de Hall dialoga com a questão 

defendida pelo antropólogo Joël Candau, em seu ensaio Memória e identidade (2011), uma 

vez que ele a trata como um estado construído socialmente “de certa maneira sempre 

acontecendo no quadro de uma relação dialógica com o Outro” (CANDAU, 2011, p. 9). A 

questão da identidade, de acordo com Homi K. Bhabha: 

 

nunca é a afirmação de uma identidade pré-dada, [...] é sempre a 

produção de uma imagem de identidade e a transformação do sujeito ao 
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assumir aquela imagem. A demanda da identificação – isto é, ser para um 

Outro – implica a representação do sujeito na ordem diferenciadora da 

alteridade.  (BHABHA, 2013, p. 84) 

 

Diante dessa premissa, a pós-modernidade revelou a alteridade como elemento 

constituinte do sujeito pós-moderno, uma vez que o indivíduo passou a ser moldado a 

partir da diferença, em um processo de aproximação e distanciamento, em que há perdas e 

ganhos, devido ao choque entre as culturas, e que, por isso, já não se pode mais pensar em 

identidades consolidadas e estáveis. Ainda de acordo com Hall: 

 

[...] as identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela. 

Isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas 

por meio da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, com 

precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado de seu 

exterior constitutivo, que o significado “positivo” de qualquer termo – e, 

assim, sua “identidade” – pode ser construído. (HALL, 2000, p. 110) 

  

Significa que a globalização interfere nos processos de construção identitária, produzindo 

identidades abertas, desprovidas dos referentes tradicionais de tempo e espaço. A 

globalização provoca uma hibridização das identidades, uma vez que elas se constituem à 

maneira de um mosaico cultural.  

Segundo o antropólogo Néstor Garcia Canclini, as identidades hoje são 

“processos de negociação, na medida em que são híbridas, dúcteis e multiculturais” 

(CANCLINI, 2006, p. 138), portanto, elas não são fechadas, mas sim abertas e flexíveis. 

Para Canclini, a identidade, pensada dentro do panorama social pós-moderno, é “realmente 

algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconsciente, e não algo inato, 

existente na consciência no momento do nascimento” (CANCLINI, 2006, p. 129). Desse 

modo, as concepções de identidade defendidas por Hall, Canclini e Candau aproximam-se 

do étant, o sendo, do movimento de Crioulização de Édouard Glissant, pois a identidade 

estaria inserida em um processo permanente de construção à medida que se molda através 

do contato estabelecido com a alteridade. Para Glissant, os escritores antilhanos não 

propõem o ser “nem modelos de humanidade. O que nos move não é apenas a definição de 

nossas identidades, mas também a sua relação com todo o possível: as transformações 

mútuas que esse jogo de relações gera” (GLISSANT, 2011, p. 89). Ou seja, a identidade 

está sempre em processo, sempre sendo formada. Assim como Hall, Canclini observa, 

ainda, que “a identidade é uma construção que se narra” (2006, p. 129), por isso o processo 
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de formação das identidades é discursivo, uma vez que as identidades “são construídas 

dentro e não fora do discurso” (HALL, 2000, p. 109). 

De acordo com Homi K. Bhabha, em sua obra O local da cultura (2013), a 

“representação da diferença não deve ser lida apressadamente como o reflexo de traços 

culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da tradição” (BHABHA, 

2013, p. 21), pois essa articulação social tende a ser uma negociação complexa, em 

andamento, que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais emergentes de 

momentos de transformação histórica (BHABHA, 2013). Bhabha defende que: 

 
O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 

passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de 

focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 

articulação de diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o 

terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou 

coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos 

inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia 

da sociedade. (BHABHA, 2013, p. 20) 

 

 

Segundo Bhabha, os “’limites’ epistemológicos daquelas ideias etnocêntricas são também 

as fronteiras enunciativas de uma gama de outras vozes e histórias dissonantes – mulheres, 

colonizados, grupos minoritários” (BHABHA, 2013, p. 24). Isso se deve ao fato de que “a 

demografia do novo internacionalismo é a história da migração pós-colonial, as narrativas 

da diáspora cultural e política, os grandes deslocamentos sociais de comunidades 

camponesas e aborígenes, as poéticas do exílio”, (BHABHA, 2013, p. 24). Diante disso, os 

conceitos de culturas nacionais homogêneas estão em profundo processo de redefinição, 

que o faz pensar que “do lado de cá da psicose do fervor patriótico, há uma evidência 

esmagadora de uma noção mais transnacional e translacional do hibridismo das 

comunidades imaginadas” (BHABHA, 2013, p. 25). Bhabha enfatiza, ainda, que: 

 

Cada vez mais, as culturas “nacionais” estão sendo produzidas a partir da 

perspectiva de minorias destituídas. O efeito mais significativo desse 

processo não é a proliferação de “histórias alternativas dos excluídos”, 

que produziriam, segundo alguns, uma anarquia pluralista. O que meus 

exemplos mostram é uma base alterada para o estabelecimento de 

conexões internacionais. [...] As grandes narrativas conectivas do 

capitalismo e da classe dirigem os mecanismos de reprodução social, mas 

não fornecem, em si próprios, uma estrutura fundamental para aqueles 

modos de identificação cultural e afeto político que se formam em torno 

de questões de sexualidade, raça, feminismo, o mundo de refugiados ou 

migrantes [...]. O testemunho de meus exemplos representa uma revisão 
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racial do próprio conceito de comunidade humana. O que seria esse 

espaço geopolítico, como realidade local ou transnacional, é o que se 

interroga e se reinaugura. (BHABHA, 2013, p. 26-27) 

 

Ainda de acordo com Bhabha, a luta contra a opressão colonial tem o papel de mudar a 

direção da história ocidental e contestar sua ideia historicista de tempo como um todo 

progressivo e ordenado (BHABHA, 2013). No texto pós-colonial, segundo o professor, “o 

problema da identidade retorna como um questionamento persistente do enquadramento, 

do espaço da representação, onde a imagem – pessoa desaparecida, olho invisível, 

estereótipo oriental – é confrontada por sua diferença, seu Outro” (BHABHA, 2013, p. 79). 

   Diante dessas premissas, a memória está diretamente associada à identidade, de 

modo que “a memória é a identidade em ação” (CANDAU, 2011, p. 10), pois é possível 

verificar que o processo de construção de identidade está diretamente inserido em um 

memorial no qual a reconstituição de um passado deve ser feita. A memória seria um dos 

pilares para a construção da identidade, uma vez que é através do retorno ao passado que 

se constrói a narrativa. Desse modo, o ato de rememorar é um trabalho empreendido para 

revisitar o passado, revisando-o. As identidades, segundo Hall, “parecem invocar uma 

origem que residiria em um passado histórico com o qual elas continuariam a manter uma 

certa correspondência” (HALL, 2000, p. 109), e que, em razão disso, elas teriam a ver 

“com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura” para a 

“produção daquilo no qual nos tornamos” (HALL, 2000, p. 109). Segundo Hall, as 

identidades surgem da “narrativização do eu, mas a natureza necessariamente ficcional 

desse processo não diminui sua eficácia discursiva, material ou política” (HALL, 2000, p. 

109), portanto, a produção discursiva seria o ponto crucial da relação entre memória e 

identidade. A identidade, pois, ganha existência no momento em que ganha forma por 

meio da linguagem.  

No que concerce às Antilhas, o tempo histórico antilhano foi estabilizado no nada, 

segundo Glissant, ou seja, a partir de uma não-história imposta pelo colonizador, de modo 

que cabe ao escritor contribuir para restabelecer sua cronologia atormentada (GLISSANT, 

1997). Segundo Glissant, é (re)inventando o passado das Antilhas que se escapa dos 

traumas e rejeições inconscientes a que os povos de lá foram submetidos. Desse modo, a 

tarefa do escritor é a de explorar o que os aflige e o revelar de maneira contínua no 

presente. Escavando a memória histórica, como faz Patrick Chamoiseau em suas obras, é 

que se pode recuperá-la de modo a revelar a vivacidade fecunda de uma dialética 
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reiniciada entre natureza e cultura antilhanas. Desse modo, a memória “onde cresce a 

história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o 

futuro” (LE GOFF, 1990, p. 477). Sendo assim, o escritor deve “trabalhar de forma a que a 

memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.” (LE GOFF, 

1990, p. 477).  

Caracterizada pela heterogeneidade ethoetnocultural, a identidade dos antilhanos 

tem sido marcada pela busca de uma identidade crioula, uma vez que ela resulta do choque 

entre diversas culturas de diferentes povos que chegaram às Américas através dos 

movimentos migratórios durante os períodos colonial e pós-colonial, como afirma Glissant 

em suas obras, para explicar o conceito de Crioulização. A realidade crioula é fruto desse 

processo, de choque e troca entre as culturas díspares que se imbricaram durante séculos 

no Caribe. Chamoiseau registra, na narrativa de Texaco, a constituição dessa identidade 

inacabada e multifacetada da Martinica, destacando, como preponderante no complexo 

mosaico ethoetnocultural, o repertório negro-africano constituinte da identidade crioula, 

que se caracteriza pela mescla de povos migrantes vindos de outros continentes e dos 

índios Caraíbas e Arauaques (Arawaks). A Crioulização de Glissant exige, ainda, que os 

elementos heterogêneos postos em relação uns com os outros se intervalorizem, sem que 

haja a diminuição ou a degradação do ser (GLISSANT, 1996), uma vez que "as 

crioulizações introduzem a Relação não para universalizar" (GLISSANT, 2011, p. 89). 

Face às discussões sobre os conceitos de alteridade, identidade e memória, a partir 

da obra Texaco de Patrick Chamoiseau, procuramos analisar, em nossa pesquisa, a 

complexidade etnocultural que se estabelece no território ultramarino da Martinica. Antes 

de passarmos à análise da estrutura narrativa do romance, apontando de que maneira o 

autor recupera as histórias das comunidades negras, apresentaremos o autor e alguns de 

seus principais romances. 

Patrick Chamoiseau é hoje um dos escritores antilhanos mais prestigiados. 

Nascido em Fort-de-France, capital da Martinica, no dia 3 de dezembro de 1953, 

Chamoiseau fez seus estudos de Direito e Economia em Paris, França. Tendo sua ilha natal 

como pano de fundo de suas obras, sua produção literária abrange, além de romances, 

contos, ensaios e textos para o teatro. Escritor de obras que refletem seu interesse pela 

cultura crioula, Chamoiseau cria personagens principais inspiradas nas próprias figuras 

populares da Martinica, que sempre estiveram à margem da sociedade martinicana, com 

suas histórias individuais e coletivas, que contribuem, assim, para a reconstrução da 



61 
 

História da região. Devido a isso, sua literatura é um espaço de reescrita de um passado 

histórico cujo intuito é o de valorizar as práticas culturais guardadas em uma memória há 

muito tempo recalcada, durante o período colonial, e que até hoje vive ameaçada de 

apagamento. Através de diferentes alter egos (Oiseau de Cham, Chamzibié, Marqueur de 

Paroles), Chamoiseau apresenta-se em seus primeiros romances como um etnógrafo, 

aquele que coleta histórias que ainda sobrevivem por meio da tradição oral e as transcreve 

em livros. 

Juntamente com Jean Bernabé e Raphaël Confiant, Chamoiseau foi um dos 

mentores do Éloge de la Créolité (Elogio da Crioulidade), além de outros ensaios teóricos, 

dentre os quais: Lettres créoles: Tracées antillaises et continentales de la littérature (1991) 

e Écrire en pays dominé (1997). Neles, o autor faz duras críticas sobre a exploração 

colonial implementada pela França na Martinica, abordando especialmente questões 

referentes à cultura e à língua crioulas. Dentre os romances, destacamos, nesta Dissertação, 

Chronique des sept misères, Solibo Magnifique, Texaco e L’esclave vieil homme et le 

molosse que nos servirão de exemplos para as temáticas sugeridas no escopo desta 

Dissertação. 

Publicado em 1986, época em que o movimento da Crioulidade ganhava corpo e 

retomava as tradições populares, no sentido de valorizar não só a cultura, mas também a 

língua crioula, Chronique des sept misères é o primeiro romance de Chamoiseu. O 

romance relata a vida dos djobeurs36 e sua relação com as marchandes, trabalhadores dos 

mercados de Fort-de-France, e o branco, dono de terras e das fazendas. Constituído por 

diferentes narrativas, o romance nos permite, ainda, conhecer e compreender as relações do 

povo crioulo com a metrópole francesa.  

Solibo Magnifique é o segundo romance do autor. Publicado em 1988, nesta obra 

Chamoiseau problematiza a questão linguística na Martinica, marcada pelo conflito 

diglóssico devido à coexistência das línguas francesa e crioula no território ultramarino. 

Esse é um dos romances em que Chamoiseau se assume como etnógrafo, conforme 

descrito acima, e dispensa, portanto, o título de escritor, como vemos no seguinte 

fragmento: “Non, pas écrivain: marqueur de paroles, ça change tout, inspectère, l’écrivain 

                                                         
36 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) – Fragmento extraído do romance 

Chronique des sept misères (1986), em que explica o significado do termo djobeur.  
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est d’un autre monde, il rumine, élabore ou prospecte, le marqueur refuse une agonie: celle 

de l’oraliture, il recueille et transmet” (CHAMOISEAU, 1988, p. 159). 

Não obstante tenha escrito todas essas grandes obras, é somente em 1992 que 

Chamoiseau ganha visibilidade na literatura antilhana, tornando-se um dos escritores mais 

prestigiados, com a publicação, em 1992, de sua obra prima Texaco, vencedora do 

Goncourt – o prêmio literário mais importante da França. Objeto de nossa pesquisa, a 

história de Texaco é contada pela protagonista e narradora Marie-Sophie Laborieux – filha 

do escravo Esternome Laborieux – que faz um resgate histórico desde a época da 

escravidão, a vida nas fazendas de cana-de-açúcar, passando pela erupção de um vulcão na 

Montagne Pelée, causando a destruição da cidade de Saint-Pierre, até a conquista das 

cidades. Trata-se, pois, da desestruturação do mundo agrícola após a abolição da 

escravidão, e a transição para o desenvolvimento urbano, seguido de um processo de 

ocupação de terrenos por uma população desprovida e inadaptada às normas de economia 

urbana. Os lugares ocupados tornam-se os bairros populares, entre eles o bairro Texaco. As 

pessoas, fincando suas raízes, vão construindo casas cada vez mais sólidas, com materiais 

de construção mais resistentes, o que nos leva a pensar que a utilização destes recursos 

possa significar os movimentos de resistência dos povos da Martinica para conquistar um 

espaço nas cidades. Podemos observar na estrutura da narrativa que Chamoiseau faz uma 

cronologia ao intitular os capítulos como: Temps de paille (1823?-1902), Temps de bois-

caisse (1903-1945), Temps de fibrocement (1946-1960) e Temps béton (1961-1980). 

O autor retrata em sua obra, pois, o processo de criação e da construção de um 

novo espaço crioulo. Sua trama narrativa, inscreve-se na luta pelo processo de 

territorialização do l’En-ville – a Cidade, em crioulo – que “désigne ainsi non pas une 

géographie urbaine bien repérable, mais essentiellement un contenu, donc, une sorte de 

projet. Et ce projet, ici, était d’exister” (CHAMOISEAU, 1992, p. 492), em um lugar 

múltiplo, multicultural, caótico e complexo e que sempre se transforma, construído no 

mosaico da cultura crioula. Surgem, desde então, vários conflitos entre os moradores e 

entre os que detêm o poder, entre eles, a decisão de derrubar o bairro Texaco, construído 

através de muita luta e resistência do povo crioulo, comandado por Marie-Sophie. De um 

lado, encontra-se Christ, o urbanista enviado pela prefeitura, representando o poder, o lado 

rico de Fort-de-France, no outro, Marie-Sophie e o povo crioulo, que representa o lado 

pobre da cidade, dos bairros insalubres da cidade e que, por isso, precisam ser removidos.  
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A memória é a única herança deixada pelo pai Esternome à sua filha Marie-

Sophie, a protagonista e narradora principal do romance. Paul Ricoeur, em sua obra A 

memória, a história e o esquecimento (2007), afirma que não temos “outro recurso a 

respeito da referência ao passado, senão a própria memória” (2007, p. 40). Memória esta 

que a ajudaria a convencer Christ a se sensibilizar sobre a importância do bairro crioulo e 

não o destruísse, conforme recomendação da prefeitura da cidade. Marie-Sophie conta em 

sua narrativa que « En vérité, le Christ de Texaco n’était pas encore Christ. Il y venait au 

nom de la mairie, et pour rénover Texaco. Dans le langage de sa science cela voulait dire : 

le raser » (CHAMOISEAU, 1992, p. 33). Foi a própria protagonista quem apelidou o 

urbanista de Christ, visto que ele passaria do status de “l’ange destructeur qui était venu ce 

matin-là se familiariser avec les lieux de ses futurs exploits” (CHAMOISEAU, 1992, p. 

40) ao de salvador, uma vez que ele assumiria a tarefa de proteger o bairro crioulo. Christ 

se manifesta, no romance, através de Notas escritas ao Marqueur de Paroles. Em uma 

delas, Christ escreve: 

 

Rayer Texaco comme on me le demandait, reviendrai à amputer la ville 

d’une part de son futur et, surtout, de cette richesse irremplaçable que 

demeure la mémoire. La ville créole qui possède si peu de monuments, 

devient monument par le soin porté à ses lieux de mémoire Le 

monument, là comme dans toute l’Amérique, ne s’érige pas monumental: 

il irradie. (CHAMOISEAU, 1992, p. 431) 

 

Nesse fragmento, ao analisarmos o termo rayer no sentido de effacer, sinônimo, 

podemos interpretar a iniciativa pela prefeitura de destruição do bairro como uma nova 

tentativa de apagamento da história do povo crioulo, uma vez que Texaco representa, mais 

do que nunca, a identidade crioula, construída através da resistência de um povo que 

sempre esteve à margem, invisível, não somente na história oficial da Martinica, como 

também nas Cidades. Como bem frisou o urbanista Christ, acabar com Texaco equivaleria 

a amputar a cidade de uma parte de seu futuro e, sobretudo, dessa riqueza insubstituível 

que é a memória, monumento que irradia, não só na Martinica, mas também em toda 

América, construída através dos vestígios de memória de povos que vieram de outros 

continentes. Os lugares de memória são, pois, monumentos históricos daquela cidade, e 

devem ser, portanto, preservados. 

Uma vez que Marie-Sophie Laborieux, a “ancêtre fondatrice de ce Quartier, 

vieille femme” (CHAMOISEAU, 1992, p. 39), entende a súbita desapropriação de Texaco 
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a ser realizada pela prefeitura de Fort-de-France, que está em trabalhos de revitalização da 

cidade, ela decide, por meio do próprio discurso, conscientizar o urbanista da condição sua 

e coletiva de todos que habitam aquele lugar. Assim, Marie-Sophie inicia seu Sermão, não 

do monte, mas em volta de uma mesa regada a rum – bebida típica da Martinica, destilada 

da cana-de-açúcar que, portanto, significa uma das expressões culturais do povo crioulo, e 

o primeiro passo tomado pela narradora para entender o Texaco do presente, foi esmiuçar 

suas memórias e recontar toda a história que a levou até a batalha final travada por ela 

mesma com Christ. Desde então, a protagonista inicia a narrativa da história de Texaco 

voltando a seus ancestrais, e resgata todo o passado de seu pai, Esternome, um escravo 

que, após conseguir a alforria do senhor de engenho, parte das plantações para a Cidade de 

Saint-Pierre, em busca de novas perspectivas. Enquanto narra, Marie-Sophie apropria-se 

de recordações, das histórias de luta de Esternome e de seus antepassados, para articular 

historicamente o seu passado, de modo que são suas próprias memórias do passado que 

darão significado às lutas do presente. “Passado e os mitos do passado” de seu povo que, 

segundo o escritor Kwame Anthony Appiah, “não são coisas que eles possam ignorar” 

(APPIAH, 1997, p. 115).  

Assim, misturando o real e o ficcional, as línguas francesa e a crioula, ela conta ao 

urbanista as histórias das pessoas que permaneciam invisíveis, até então, na História oficial 

da Martinica. Respirando profundamente, ela diz que : "c’était moi, autour de cette table et 

d’un pauvre rhum vieux, avec pour seule arme la persuasion de ma parole, qui devrais 

mener seule – à mon âge – la décisive bataille pour la survie de Texaco" (CHAMOISEAU, 

1992, p. 41). Portanto, é usando a palavra como única arma de persuasão – já deixando 

clara a importância da oralidade na narrativa – que Marie-Sophie tenta sensibilizar Christ, 

contando-lhe as histórias das pessoas que viviam no bairro, reconstruindo a memória 

individual e coletiva de seu povo, a partir das histórias recebidas como herança de 

Esternome. Nesse processo de rememoração histórica, Marie-Sophie reconhece que: 

 

La sève du feuillage ne s’élucide qu’au secret des racines. Pour 

comprendre Texaco et l’élan de nos pères vers l’En-ville, il nous 

faudra remonter loin dans la lignée de ma propre famille car mom 

intelligence de la mémoire collective n’est que ma propre 

memóire. Et cette dernière n’est aujourd’hui fidèle, qu’exercée sur 

l’histoire seule de mes vieilles chairs. (CHAMOISEAU, 1992, p. 

48) 
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Nesse fragmento, é por meio da metáfora “la sève du feuillage ne s’élucide qu’au secret 

des racines”, que se compreende que, para conhecermos a gênese da folhagem, é preciso 

desvelar o segrego de suas raízes. Desse modo, a metáfora literária sugere que é na 

tentativa de elucidar suas origens, é que podemos entender a complexidade do ser crioulo, 

uma vez que sua identidade é completamente imprevisível, inacabada, uma vez que está 

em constante transformação pela relação com o Outro.  

O ato de contar uma história também é uma estratégia de resistência e combate 

contra o apagamento dos traços culturais do povo crioulo. Marie-Sophie, na narrativa, 

sempre enfatiza que sua memória, devido à sua idade já avançada, já não corresponde mais 

fielmente à realidade e, que portanto, seria pouco confiável, como no fragmento acima 

citado e reescrito “Et cette dernière n’est aujourd’hui fidèle” e neste outro: “femme d’un 

âge que je prefère taire, non par souci de coquetterie (à mon âge!) mais par respect d’une 

précision que ma mémoire ne respecte plus” (CHAMOISEAU, 1992, p. 39). A pretensão 

de ser fiel ao passado está vinculada à memória, segundo Paul Ricoeur (2007). Desse 

ponto de vista, isso se deve às deficiências procedentes do esquecimento que, segundo 

Ricoeur: 

 

não devem ser tratadas de imediato como formas patológicas, como 

disfunções, mas como o avesso de sombra da região iluminada da 

memória, que nos liga ao que se passou antes que o transformássemos em 

memória. Se podemos acusar a memória de se mostrar pouco confiável, é 

precisamente porque ela é o nosso único recurso para significar o caráter 

passado daquilo de que declaramos nos lembrar. (RICOEUR, 2007, p. 

40) 

 

Significa que, de acordo com Ricoeur, “não temos nada melhor que a memória para 

significar que algo aconteceu, ocorreu, se passou antes que declarássemos nos lembrar 

dela” (RICOEUR, 2007, p. 40). Para a escritora Beatriz Sarlo, em sua obra Tempo Passado 

(2007), já que uma volta ao passado pode estar cercada de tensões e conflitos, “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). 

O Sermão de Marie-Sophie está dividido em duas Tábuas: “Autour de Saint 

Pierre” e “Autour de Fort-de-France”. Na primeira, Marie-Sophie narra o período da 

escravidão, a vida de seus avós paternos, o nascimento de Esternome – o filho da 

escravidão – e como ele era tratado pelo béké, como foi o processo de formação de sua 
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identidade, uma vez que ele viveu em um “entre-dois”, pois, mesmo sendo escravo, 

também foi tratado com alguns privilégios que o diferenciava dos demais escravos. A 

narrativa conta, ainda, o momento em que ele partiu, assim como outros escravos e 

mulatos, da Casa-Grande em direção às cidades, a fim de escapar da noite escravista e 

colonial. De geração em geração, negros e mulatos abandonam as fazendas, os campos e os 

morros e se lançam à conquista das cidades. Marie-Sophie narra também o momento em 

que Esternome chega a Saint-Pierre até o êxodo em massa da população para Fort-de-

France após a erupção da Montanha Pelée, uma montanha vulcânica da Martinica. Em 

Saint-Pierre, a primeira capital da Martinica, a convivência com o Outro (migrantes 

oriundos de vários lugares do mundo) é uma constante na vida de Esternome, uma vez que 

a cidade era o principal centro econômico da região, no período colonial. Logo, o diálogo 

com pessoas de diversas culturas e diversos lugares, do mundo todo, é inevitável e marca o 

meio social da cidade. Marie-Sophie conta que: 

 

La plupart des mulâtres et des nègres affranchis s’étaient garés en ville. Ils 

fuyaient les champs d’habitation, hostiles à toute semence qui ne soit pas 

békée. L’En-ville par contre était offert aux vents du monde. Un côté pour 

envolées nouvelles. Dire En-ville en ce temps-là, c’était dire: Saint Pierre. 

On y trouvait rencontre des marins hollandais, portugais, espagnols ou 

anglais, des voyageurs en goguette, des abbés savants en mission de 

chronique, des militaires, des blancs de France, des produits neufs, des 

vins, des machines nouvelles, des idées sans épines. Saint-Pierre, c’était 

bel horizon pour qui savait y faire mais aussi pour qui n’avait aucun talent. 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 89) 

 

Desse modo, descrevendo esse ambiente plural e heterogêneo de Saint-Pierre, e 

dos contatos estabelecidos entre todas essas pessoas oriundas de vários países, com 

pensamentos, ideias e experiências diferentes, Chamoiseau mostra que a Crioulização de 

Glissant está mais presente do que nunca em suas narrativas, uma vez que ela é 

responsável pelo processo de construção identitária das Antilhas. Como vimos no primeiro 

capítulo desta Dissertação, Glissant afirma que, no processo de Crioulização, “as culturas 

do mundo colocadas em contato umas com as outras de maneira fulminante e 

absolutamente consciente transformam-se, permutando entre si” (GLISSANT, 2005, p. 

18). Entretanto, o que Glissant propõe, como parte desse processo, é que nenhuma dessas 

culturas se sobreponha à outra. Porém, infelizmente o respeito mútuo ainda não acontece, 

no caso do Caribe, onde a cultura etnocêntrica é imposta às demais. No que concerne à 

Martinica, a França oprime a cultura crioula, impondo sua cultura, seus costumes, sua 
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religião e, sobretudo, sua língua. Percebe-se, em diversos fragmentos da narrativa, a 

disparidade de valores entre os indivíduos envolvidos nesse processo em que todos 

habitam o mesmo espaço da cidade. Negros e mulatos exercem pequenos trabalhos, que 

envolvem a força física, como jardinagem, marcenaria, pedreiro, ou até mesmo, quando 

não encontram trabalho, pequenos furtos, que os ajudariam a sobreviver no meio da selva 

que era a cidade, mesmo após a abolição da escravatura, como nas palavras de Esternome 

para sua filha, registradas nos Cadernos de Marie-Sophie: 

 

Marie-Sophie, ô ma douce, imagine la rue centrale, ses magasins semés en 

graines, ses auvents en fer-blanc de bon service contre les pluies. Là, une 

touffée de marchandes balançait à-moué à moi à-moué. Elles vendaient 

tout ce que nèg libres ou en chiens sous les chaînes, pouvaient faire, 

jardiner, cueillir, voler. Il fallait vendre à gauche pour tenir dans cette vie. 

Alors imagine. (CHAMOISEAU, 1992, p. 103) 

 
 
A cidade era a Casa-Grande, disse uma vez a personagem Bonbon a Esternome: “La 

Grand-case des Grand-cases. Même mystère. Même puissance” (CHAMOISEAU, 1992, p. 

107). A cidade pertencia aos bekés, aos homens brancos, colonizadores, e os negros faziam 

o que podiam a fim de sobreviver. Marie-Sophie conclui: 

 
Mais, Esternome mon papa comprit que ceux-là (ces nèg vendeurs, ces 

femmes-nèg à paniers, ceux du port, ceux qui babillaient à la Roxelane 

auprès des toiles célestes, qui musiquaient en casino et dansaient toute la 

nuit, qui contribandaient la contrebande, ou bien qui comme An-Afarel 

vouaient à leur travail une sorte de culte sacré) n’avaient que peu de 

chances. L’En-ville était la part des békés-magasins et blancs-france à 

bateaux. Les mulâtres (en vérité, mon Esternome disait “milâtes”, alors tu 

vas le prendre comme ça maintenant) y mouvementaient raides afin 

d’élargir leur faille. Mais, c’était déjà clair, malgré leurs grands discours et 

leurs tapes sur l’épaule, les milâtes pour l’instant, à l’instar des lucioles, 

n’apposaient la lumière qu’aux ambitions de leur seule âme. 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 103) 

 
 
Saint-Pierre oferece uma falsa ideia de liberdade e oportunidade de crescimento, 

aparentando ser o ambiente propício para qualquer um que deseja viver longe das 

plantações. A abolição da escravidão não deu aos negros nenhuma condição moral e 

tampouco financeira, de modo que o povo crioulo teve de inventar meios de sobrevivência. 

Na segunda Tábua é que Marie-Sophie prossegue a obra de conquista e funda o 

bairro Texaco. Nesta parte da narrativa, a narradora fala sobre a chegada do pai em Fort-

de-France, após a destruição de Saint-Pierre, sobre sua mãe Idoménée e o seu nascimento, 
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conta a morte do pai, o encontro com o Marqueur de Paroles, a aparição de Aimé Césaire 

na cidade e sua recepção pelo povo da Martinica, como já fora abordado no Capítulo 

primeiro desta Dissertação, narra a dialética entre a oralidade e a escrita, apontando as 

dificuldades de escrever o crioulo em língua francesa, e revela o nome secreto. A narrativa 

começa com um depoimento de Esternome à Marie-Sophie, que o escreveu no seu 

Caderno 10, e que está arquivado na Biblioteca Schoelcher, juntamente com os demais 

cadernos. Nele, Esternome diz: 

 

Nous avions couru de Saint-Pierre. Certains l’avaient quitté au seul son 

d’estomac de l’énorme Soufrière. [...] Echappées de Saint-Pierre. Nous 

étions allés loin. Nous avions raciné tout au long de la Trace. [...] Sur les 

hauts de la côte aimée de Caraïbes, les mairies nous casèrent. A Fond-

Lahaye, on nous leva un camp de feuilles sèches et d’abris provisoires. 

Nous nous y entassâmes durant des temps sans temps, jusqu’à prendre 

disparaître – raciner dans l’endroit ou partir au destin. Saint-Pierre en 

s’échauffant avait éclaboussé le pays de nos âmes. Et Fort-de-France nous 

reçut comme on reçoit une vague. (CHAMOISEAU, 1992, p. 207-208) 

 

 

  Esternome fixou-se em Fort-de-France e conheceu Idoménée Lapidaille, mãe de 

Marie-Sophie, uma mulher cega que, sem olhos “écoutait comme seuls savent écouter les 

aveugles” (CHAMOISEAU, 1992, p. 217). Apenas após a morte de seus pais é que Marie-

Sophie compreende que o seu destino esteve todo esse tempo atrelado ao do pai: o de 

conquistar a Cidade, a l’En-ville. Não lhe foi dado nenhum direito de escolha, uma vez que 

ela seria expulsa de casa pela personagem Lonyon, que havia assumido compromisso 

apenas com Esternome em vida. Surge, neste momento, o início da luta pelo seu território 

crioulo, por Texaco: 

 
La mort de mon Esternome ne désarma nullement ce chien-fer de Lonyon. 

On ne vit pas son ombre à l’arrière du cercueil. Le lendemain, il vint 

manifester qu’il n’avait avec moi aucune sorte de contrat, mais avec le 

défunt Esternome, qui donc l’avait emporté au fond du cimetière. Si dans 

les jours prochains je n’avais pas galopé, il allait sans contrecoeur 

rameuter les gendarmes. Nouée à ma solitude, je ne répondis rien. La 

dernière boule de terre sur le cercueil de mon papa avait creusé un abîme 

derrière moi. Echouée dans Fort-de-France comme lui l’avait été dans 

l’antan de Saint-Pierre, je devais, au bout de ses échecs, sans autre choix 

possible, tenter à mon tour de pénétrer l’En-ville. (CHAMOISEAU, 1992, 

p. 258) 
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As impressões da protagonista pela l’En-ville, expressas em sua narrativa, denunciam o 

desejo pela permanência do pensamento do colonizador, visto que é nítida a ideia de 

superioridade dos békés em relação aos negros, afirmando, o tempo todo, o domínio que 

eles ainda exerciam. Em contrapartida, podemos notar a resistência de Marie-Sophie contra 

os abusos da colonização, justificando-se pelas múltiplas investidas no sentido de 

compreender sua identidade cultural crioula, ao mesmo tempo em que conquista Texaco.  

 

 

 

 

 

2.1 RECUPERAÇÃO DA MEMÓRIA E REINVENÇÃO IDENTITÁRIA  

 

   Este tópico é destinado ao estudo da produção da história, ou das histórias, da 

reconstrução da identidade crioula resgatada das lacunas do silêncio histórico e que, 

segundo Chamoiseau, continua em constante transformação. As questões sobre a memória 

coletiva dos povos africanos são evocadas no livro por meio das personagens que, a todo 

tempo, interrogam o memorial histórico apagado e a inscrição rasurada de suas 

identidades, como no seguinte diálogo entre Esternome e Idoménée: 

 

Alors, Idoménée disait : Mais c’est quoi la mémoire ? 

C’est la colle, c’est l’esprit, c’est la sève, et ça reste. Sans mémoires, pas 

d’En-ville, pas de Quartiers, pas de Grand-case. 

Combien de mémoires, demandait-elle. 

Toutes les mémoires, répondait-il. Même celles que transportent le vent 

et les silences la nuit. Il faut parler, raconter, raconter les histoires et vivre 

les légendes. C’est pourquoi. (CHAMOISEAU, 1992, p. 228)  

 

Nesse fragmento, Esternome enfatiza a importância de contar as histórias de seus 

antepassados como uma das maneiras de manter vivas, na memória – que é a seiva, o 

espírito –, toda a trajetória de vida que seu povo traçou ao longo da travessia pelo Oceano 

Atlântico, desde a saída do continente – a África – até a chegada no novo mundo. Seria 

uma forma de reviver tudo o que os negros sofreram nas caladas das noites após 

enfrentarem dias penosos de trabalhos pesados, repletos de humilhações. Para ele, sem 

memória, sem uma volta ao passado de seus ancestrais, para resgatar as histórias de luta e 

de resistência de seu povo, durante e após a escravidão, não tem como conquistar um lugar 

nas cidades. 
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De acordo com Appiah, os escritores africanos, não obstante tenham sido 

formados na Europa ou em escolas e universidades dominadas pela cultura europeia, “não 

têm seu interesse voltado para a descoberta de um eu que seja objeto de uma viagem 

interior de descobrimento” (1997, p. 114), mas sim para um papel público, um “nós” 

coletivo. Ou seja, os escritores “buscam desenvolver suas culturas em direções que lhes 

confiram um papel” (APPIAH, 1997, p. 115). Logo, o papel coletivo dos escritores 

africanos é o de dar voz ao povo africano por meio de suas narrativas, no sentido de 

restituir um passado histórico que lhes fora recalcado, apagado, e que os colocaram à 

margem. Ainda segundo Appiah: 

 

É que a relação dos escritores africanos com o passado africano é uma 

trama de ambigüidades delicadas. Se eles aprenderam a não o desprezar 

nem tentar ignorá-lo – e há muitas testemunhas da dificuldade dessa 

descolonização da mente –, ainda estão por aprender a assimilá-lo e 

transcendê-lo. Eles cresceram em famílias para quem o passado, quando 

não está presente, ao menos não se encontra muito abaixo da superfície. 

(APPIAH, 1997, p. 115) 

 

Ao analisar as obras de Glissant, a pesquisadora Diva Barbaro Damato diz que o 

escritor antilhano propõe uma reflexão “sobre o que pode ser considerado como o passado 

da Martinica”, constituída dentro do sistema colonial, visto que o antilhano tem de seu 

passado apenas “fragmentos, vestígios, pulsões, angústias, sentimento de perda”. Por isso, 

não se trata da busca de um “proustiano passado perdido”, de acordo com a autora, mas de 

um passado antilhano que precisa ser “inventado”. (DAMATO, 1997, p. 242). Em Le 

Discours Antillais (1997), Édouard Glissant afirma que o tempo poético ou romanesco dos 

escritores antilhanos não expressa uma harmonia que, por exemplo, Proust reconstituiu, 

uma vez que “Beaucoup d’entre nous n’ont jamais fréquenté leur temps historique ; nous 

l’avons seulement éprouvé.”37  (GLISSANT, 1997, p. 344). De acordo com Glissant: 

 

C’est le cas des communautés antillaises qui accèdent seulement 

aujourd’hui à une mémoire collective. Notre quête de la dimension 

temporelle ne sera donc ni harmonieuse ni linéaire. Elle cheminera dans 

une polyphonie de chocs dramatiques, au niveau du conscient comme de 

l’inconscient, entre des données, des “temps” disparates, discontinus, 

dont le lié n’est pas évident. L’harmonie majestueuse ne prévaut pas ici, 

mais (tant que pour nous l’histoire à faire n’aura pas rencontré le passé 

                                                         
37 “Muitos dentre nós nunca frequentaram seu tempo histórico; nós apenas o provamos” 
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jusqu’ici méconnu) la recherche inquiète et souvent chaotique. 38 

(GLISSANT, 1997, p. 344-345) 

 

Édouard Glissant afirma, em Introduction à une poétique du divers (1995), que a 

Plantação é considerada a segunda matriz (a primeira é o navio negreiro) e que, portanto, 

seria a gênese de seu povo, uma vez que as questões ontológicas dos negros se 

modificaram a partir do momento em que eles mudaram de estatuto: passaram a ser 

escravos. O sistema de Plantações estendeu-se pelo sul dos Estados Unidos, pelas 

Caraíbas, pelas costas caribenhas da América Latina e pelo nordeste do Brasil. Cobriu 

países, no oceano Índico, por exemplo, “países que entram no que Patrick Chamoiseau e 

Raphaël Confiant chamam o ‘território da crioulidade’” (GLISSANT, 2011, p. 67). A 

Plantação é, segundo Glissant, uma organização social em pirâmide, cuja base era 

composta pela massa de escravos, e o topo, pelos fazendeiros, colonos (ou békés, como 

eram chamados nas Antilhas), “confinada a um lugar fechado, funcionando aparentemente 

em autarcia, mas efetivamente em dependência, e cujo modo técnico de produção é não 

evolutivo porque baseado numa estrutura escravagista” (GLISSANT, 2011, p. 67). Um 

lugar que segrega usos e costumes, mas que, para Glissant, “é um dos lugares focais onde 

foram elaborados alguns dos modos atuais da Relação. Nesse universo de dominação e de 

opressão, de desumanização surda ou declarada, as humanidades obstinaram-se 

tenazmente” (GLISSANT, 2011, p. 69). Sobre a chegada dos negros nas Plantações, a 

pesquisadora Diva Barbaro Damato diz em seu livro Edouard Glissant: poética e política 

(1995) que: 

  

Ao chegar à plantação, são colocados geralmente sob a proteção de um 

ancien ou do capataz que vai procurar adaptá-los o mais depressa 

possível à nova vida. O recém-chegado desconhece tudo: as roupas, a 

comida, a moradia, os instrumentos de trabalho, a língua, as doenças, o 

tipo de trabalho que se espera dele. Um dos maiores problemas para 

capatazes e escravos era a alimentação: os africanos acostumados com a 

caça recusavam a alimentação à base de cereais (arroz, milho). O número 

de mortos é muito grande e os senhores temem perder o capital investido. 

(DAMATO, 1995, p. 48) 

 

                                                         
38 É o caso das comunidades antilhanas que acedem somente hoje a uma memória coletiva. Nossa busca da 

dimensão temporal não será, pois, nem harmoniosa nem linear. Ela caminhará em uma polifonia de choques 

dramáticos, tanto ao nível do consciente como do inconsciente, entre dados e “tempos” disparatados, 

descontínuos, cuja ligação não é evidente. A harmonia majestosa não prevalece aqui, mas (enquanto para nós 

a história a ser feita não tiver reencontrado o passado até aqui desconhecido) a busca inquieta e quase sempre 

caótica. 
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   Damato relata que a história da Martinica, assim como a de toda a América, "tem 

sido contada a partir da chegada dos europeus, a partir do ‘Descobrimento’” (DAMATO, 

1995, p. 35), ou seja, com a chegada de Cristóvão Colombo em 1502, data que ele próprio 

relatou em seu diário. Antes disso, a Martinica era a Juanakaera dos Caraíbas39 – cerca de 

mil a dois mil deles – que teriam exterminados os Arawaks, “um povo de pescadores, daí 

terem se instalado na costa Atlântica, cujas águas rasas facilitavam a pesca com rede e com 

cesto” (DAMATO, 1995, p. 37). À medida que a colonização foi se estendendo, segundo 

Damato, “os Caraíbas foram tachados de antropófagos [...] e preguiçosos, já que 

desconheciam totalmente a idéia de acumulação de riquezas, trabalhando exclusivamente 

para seu sustento diário” (DAMATO, 1995, p. 37), mesmo tendo ensinado aos europeus 

hábitos de alimentação, moradia e farmacopeia. Os Caraíbas eram muito bem estruturados 

socialmente e não se submeteram aos recém-chegados; por isso, o sistema de plantação 

implantado pelos franceses precisava de colaboradores mais dóceis (DAMATO, 1995). 

Neste momento, o negro-africano surge na história da escravidão nas Antilhas. De acordo 

com Damato: 

 

A chegada dos primeiros africanos não resolveu a situação, pois os índios 

começaram a proteger os escravos que fugiam, [...]. Os franceses 

decidiram então exterminá-los. [...] É bastante provável que em 1658 

tenham sido massacrados num mesmo dia e numa mesma hora 

previamente combinados, não só na Martinica como talvez em outras ilhas 

(com exceção da Dominica onde os sobreviventes puderam se refugiar). 

Os últimos índios resistentes, ao perceberem a derrota inevitável, teriam se 

lançado dos penhascos num suicídio coletivo. [...] Em 1692 são 

recenseados 160 índios em toda a Martinica que, por estarem 

provavelmente ligados a famílias de grandes proprietários, teriam sido 

protegidos do extermínio. (DAMATO, 1995, p. 39) 

 

Ainda segundo Damato, com as dificuldades de relacionamento com os Caraíbas, 

"estabeleceu-se uma operação triangular (Antilhas – Europa – África) e o tráfico negreiro 

organizou-se" (DAMATO, 1995, p. 44). Os africanos foram trazidos, sobretudo, de Angola 

e Cabo Verde, e depois de toda a costa ocidental da África, ao sul do rio Senegal 

(DAMATO, 1995). 

                                                         
39 Caraíbas: originários da América do Sul, de tradição guerreira e suposta ferocidade, teriam massacrado – 

por volta do século X da nossa era – todos os homens da pacífica tribo Arawak (os Tainos das Grandes 

Antilhas, segundo Devèze) instalados na região desde os primeiros séculos da era cristã. Como os Caraíbas 

eram polígamos, tomaram como esposas as mulheres Arawaks que desempenhavam na sua própria tribo de 

origem um papel especialmente importante. Essa união impediu que houvesse uma ruptura na passagem de 

uma civilização para outra. (DAMATO, 1995, p. 36) 
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   No romance L’esclave vieil homme et le molosse (1997), Chamoiseau, em um 

misto de história e ficção, recria o ambiente da escravidão inserindo-se como narrador, 

para relatar histórias sobre esse período na Martinica. Em sua narrativa, o narrador diz que:  

 

Les bateaux négriers des seconds temps ont ramené des nègres d’Afrique 

destinés aux esclavages des champs-de-cannes. Seulement, ils ont vendu 

aux planteurs-békés, nullement des hommes, mais de lentes processions de 

chairs défaites, maquillées d’huile et de vinaigre. [...] Désignons cette 

horreur : pièce de ces misères si souvent illustrées, mais le déshumain 

grandiose qui oeuvre l’existant comme densité inerte, indescriptible. 

(CHAMOISEAU, 1997, p. 21-22) 

 

As histórias da escravidão são pouco exploradas na literatura, segundo o narrador desse 

romance de Chamoiseau: 

 

Les histoires d’esclavage ne nous passionnent guère. Peu de littérature se 

tient à ce propos. Pourtant, ici, terres amères des sucres, nous nous 

sentons submergés par ce noeud de mémoires qui nos âcre d’oublis et de 

présences hurlantes. À chaque fois, quand elle veut se construire, notre 

parole se tourne de ce côté-là, comme dans l’axe d’une source dont le 

jaillissement encore irrésolu manque à cette soif qui nous habite, 

irrémédiable. [...] Seules de proliférantes mémoires pourraient en suivre 

les emmêlements. Ici, soucieux de ma parole, je ne saurais aller qu’en un 

rythme léger flottant sur leurs musiques. (CHAMOISEAU, 1997, p. 18) 

 

No prefácio de Texaco, Glissant escreveu : “Gibier... tu n’es qu’un nèg-bouk : 

c’est de là qu’il faut parler !” (CHAMOISEAU, 1992, p. 11). A memória histórica nesses 

países onde a história desde sempre foi um combate sem testemunhas, de acordo com 

Glissant, arma a coletividade para uma decisão nova que nos permite ultrapassar as 

rejeições dessa estruturação imposta (GLISSANT, 2005). Devido a isso, na abordagem de 

Texaco, interessa-nos analisar o resgate e valorização do fragmento negro-africano, que 

constitui a identidade crioula nas Antilhas, uma vez que esta identidade foi “recalcada pela 

inevitabilidade do esvaziamento cultural no processo da colonização”, segundo o 

pesquisador Arnaldo Rosa Vianna Neto (2006, p. 84). A valorização, sobretudo, da língua 

crioula é uma constante nas obras dos escritores antilhanos.  

Não há dúvidas de que os negros sofreram humilhações e foram tratados como 

bichos. Passaram fome, sofreram com doenças, muitos foram lançados ao mar para não 

contaminar os demais. Para esses povos, “L’océan c’est notre nouveau pays”40, segundo 

                                                         
40 O oceano é o nosso novo país. 
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Glissant (1997), foi nele que todo o processo de depossessão e de apagamento histórico se 

iniciou. Segundo Damato: 

 

Os horrores da travessia só podem ser contados pela ficção. Os 

comandantes dos navios negreiros mantinham diários de bordo mas 

evidentemente eles apenas recenseavam os mortos e feridos e narravam as 

rebeliões e outros problemas de viagem. Do que o africano acorrentado 

sentia e percebia não há documentos, exceto os relatos transmitidos 

oralmente de geração em geração. (DAMATO, 1995, p. 47) 
 

Evidentemente, para o colono, o escravo possuía um valor quantitativo, visto que ele era 

tratado como mercadoria, e não como ser humano. O lucro com o comércio de escravos era 

o que contava, de modo que perder escravos durante o trajeto pelo Oceano Atlântido, 

significava perda financeira. Até mesmo o tratamento que o branco colonizador dava às 

mães grávidas, levando-as para morar nas fazendas e tirando-as, portanto, das plantações 

de cana-de-açúcar para que elas não exercessem tarefas pesadas que pudessem 

comprometer a gravidez, é uma forma de violência, porque isso era feito apenas para que 

elas não perdessem o filho da escravidão. No romance Texaco, o béké comemora a 

gravidez daquela que lhe daria o escravo Esternome, sem que nada lhe custasse, exceto 

comida e moradia, uma vez que ele a levou para a Casa-Grande: 

 

Le Béké dansa de contentement autour de son ventre. Il lui fit donner du 

lait de vache bretonne, de la tortue salée, une viande rouge d’Irlande et 

des tranches de fromage. Il lui interdit rivière et cases à nègres où les 

engrossés ne trouvaient pas leur terme. Sous la galerie, il lui posa une 

paillasse qu’elle quittait afin d’aider aux affaires du jardin et pour coudre 

à l’étage. Elle passait de longs moments sur l’établi de couturière installé 

par la Dame en face d’une fenêtre. (CHAMOISEAU, 1992, p. 57) 
 

Além dos abortos provocados, muitas mulheres se suicidavam durante a travessia 

pelo Atlântico e também na chegada às Américas, pois elas não suportavam a dor de saber 

que seus filhos teriam o mesmo destino que elas, após o nascimento. O suicídio era uma 

das formas de protesto contra a escravidão, segundo Diva Damato, cuja intenção era “a 

vingança suprema contra o senhor da plantação, o último recurso para escapar ao seu 

domínio” (DAMATO, 1995, p. 50). Nem mesmo os homens, pais das crianças, suportavam 

tal destino. Em Texaco, “l’homme qui mourrait au cachot”, como era chamado o pai de 

Esternome por Marie-Sophie, ao saber da gravidez de sua mulher, uma lavadeira da Casa-

Grande onde ele vivia, quis lhe dar um chá abortivo, depois tentou bater em seu ventre 

para que ela não tivesse o bebê: 
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L’annonce de cette maternité fut un malheur pour l’homme qui mourrait 

au cachot. Il en devint dur comme le bois des campêches. Il en devint 

rêche comme une falaise marine. Aigri comme une chique sur du sel, il 

l’injuria presque avant de lui crier Pas d’enfants d’esclavage!... Ceci pour 

dire en passant qu’aucun homme quand c’est un homme n’est jamais 

vraiment bon. Il voulut lui faire avaler un vieux thé. Il voulut un autre jour 

lui tapoter le ventre. [...]. Il en resta estébécoué, transi par tant de rage et 

par si tant d’amour. (CHAMOISEAU, 1992, p. 57) 
 

Analisando, ainda, os estudos de Diva Damato, contatamos que a pesquisadora afirma que 

Glissant “cita muitas vezes o aborto voluntário e a asfixia dos recém-nascidos como uma 

forma de as mulheres subtraírem seus filhos da escravidão” (DAMATO, 1995, p. 51), 

portanto, não gerar filhos também era um ato de resistência contra a escravidão. Em 

Texaco, Marie-Sophie conta que, após as investidas de seu avô contra a gravidez da 

lavadeira, mãe de Esternome, ele acabou cedendo: “l’homme qui mourrait au cachot 

tolérait son bébé. Alors, tout alla bien: elle mena une grossesse de fougère sous la pluie. 

Brisant dix années de résistance obscure, mon père fut le premier négrillon à naître sur 

cette habitation” (CHAMOISEAU, 1992, p. 58-59). O parto de Esternome foi bem 

sucedido, pois, além de a mulher não ter morrido após dar à luz à criança, esta nasceu 

saudável, considerado, segundo Marie-Sophie, um “heureux-bonheur car en ces temps 

malades, mille négresses étaient mortes d’un négrillon rentré refusant de sortir au prétexte 

facile que les temps du dehors n’étaient pas le bon temps” (CHAMOISEAU, 1992, p. 59). 

A pulsão de retorno à África é também um tema recorrente na literatura antilhana, 

e na de Chamoiseau, não seria diferente. Os estudos dos textos de Glissant nos revelam que 

a pulsão de volta à África está condicionada a povos transplantados, cuja marca do 

traumatismo causada pela viagem no navio negreiro ocasionou a perda da antiga ordem de 

valores. De acordo com o escritor antilhano, “Le Retour est l’obsession de l’Un: il ne faut 

pas changer l’être. Revenir, c’est consacrer la permanence, la non-relation”41 (GLISSANT, 

1997, p. 44). Segundo Eurídice Figueiredo, em Construção de identidades pós-coloniais 

na literatura antilhana (1998), algumas sociedades filantrópicas americanas criaram a 

Libéria, a fim de reassentar os negros libertos que quiseram voltar para a África. A Libéria, 

de acordo com a pesquisadora, foi proclamada em 1847 como a primeira república 

independente da África. Nela: 

 

                                                         
41 O retorno é a obsessão do Uno: não é preciso mudar o ser. Retornar é consagrar a permanência, a não-

relação 
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[...] os escravos libertos vindos dos Estados Unidos terminaram 

constituindo uma espécie de oligarquia (os congos) mais endinheirada e 

instruída, que se fixou na costa e deslocou os nativos. Boa parte dos 

problemas que afligem hoje a Libéria têm a sua origem nos freemen 

chegados dos Estados Unidos. O golpe de estado do sargento Samuel 

Doe, um nativo da etnia krahn, pôs fim, em 1980, a mais de 100 anos de 

domínio dos congos, mas inaugurou uma era de violência política que 

deu a um freeman, Charles Taylor, oportunidade para desencadear uma 

rebelião em 1989, que provocou a atual guerra civil. (FIGUEIREDO, 

1998, p. 121) 
 

De acordo com Glissant, “Les Américains blancs auront cru au siècle dernier 

exorciser le problème noir par le financement du retour des Nègres en Afrique et par la 

création de l’État du Liberia.” (GLISSANT, 1997, p. 44). Considerada uma barbárie pelo 

pensador antilhano, a pulsão do retorno afetou as primeiras gerações de africanos que 

chegaram às Américas. Para o pensador antilhano, esse retorno é uma violência no jogo da 

relação, posto que essas pessoas, “aidés et poussés par la philanthopie calculatrice de leurs 

maîtres” (GLISSANT, 1997, p. 45), que voltaram para a África não eram mais africanos, 

por isso, esse movimento de retorno “n’est pas satisfaisant” (1997, p. 45). Isso se deve ao 

fato de que, uma vez transplantados para o novo continente, essas populações, após a 

primeira geração, passam a adotar a nova terra como sendo a sua própria, fincando raízes, 

mudando hábitos e incorporando outros valores culturais. Com a finalidade de exorcizar 

uma volta impossível, segundo Glissant, o antilhano tende a praticar o Desvio: 

 

Le détour est le recours ultime d’une population dont la domination par 

un Autre est occultée: il faut chercher ailleurs le principe de domination, 

qui n’est pas évident dans le pays même: parce que le mode de 

domination (l’assimilation) est le meilleur des camouflages, parce que la 

matérialité de la domination [...] n’est pas directement visible. Le Détour 

est la parallaxe de cette recherche.42 (GLISSANT, 1997, p. 48) 

 

Há várias passagens nos romances de Chamoiseau que resgatam o tema do retour 

– o retorno – à África. Em Texaco, um dos momentos em que a mãe de Esternome, a 

“grand-manman branchisseuse”, “une négresse rouge” que “avait échappé aux horreurs de 

la canne en travaillant à la Grand-case” (CHAMOISEAU, 1992, p. 54) aparece no romance 

é quando ela conhece o pai de Esternome, o velho escravo prestes a morrer na masmorra. 

                                                         
42 O desvio é o recurso último de uma população cuja dominação por um Outro é ocultada: é preciso ir 

buscar em outro lugar o princípio da dominação, que não é evidente no próprio país: porque o modo de 

dominação (a assimilação) é a melhor camuflagem, porque a materialidade da dominação [...] não é 

diretamente visível. O Desvio é a paralaxe dessa busca. 
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Nesse momento, os dois conversavam sobre “l’eau, des pêches à l’habitant, des pensées du 

lapia au creux des grands bassins” e outros assuntos pertinentes ao mundo que eles 

conheciam, lá na África, antes de chegarem às Américas. Surge então a seguinte situação: 

“Il lui dévoila surtout son plaisir de mémoire pour une terre impossible qu’il murmurait 

Afrique. S’il lui communiqua son dégoût de la mer, il lui enseigna son émerveille sacrée 

pour le moindre frisson couru dans la nature” (CHAMOISEAU, 1992, p. 55-56). O pai de 

Esternome demonstrou seu desgosto pelo mar, totalmente justificável, devido à situação 

desumana vivida por ele e por seus antepassados nos navios negreiros, durante a travessia 

pelo Oceano Atlântico. O que ele guardava de bom em sua memória, era a África, a terra 

que ficou para trás e para a qual jamais retornaria. 

Em Chronique des sept misères (1986), a personagem criada pelo autor que detém 

a memória ancestral dos escravos africanos transplantados da África para as Antilhas, no 

período colonial, é o escravo Afoukal, o guardião da jarra de tesouro do senhor de 

engenho. É ele quem transmite a Pipi – o mestre dos djobeurs – o papel de contador de 

histórias, o conteur, que exprime a realidade de seu povo; é aquele ser capaz de recuperar 

e/ou reinventar a memória tradicional, através da oralidade. Por ter conhecido e vivido os 

traumas da escravidão, Afoukal torna-se testemunha viva de suas próprias experiências 

vivenciadas durante essa época, e, portanto, estará apto a fazer o seu próprio relato a Pipi. 

Neste romance, Chamoiseau aborda a questão do retorno ao continente africano através do 

diálogo entre as personagens Pipi (um ser crioulizado) e Afoukal (um negro, ex-escravo), 

como destacamos neste fragmento: 

 
- On va partir en Afrique 

- n’aie pas peur on va repartir en Afrique 

- Quoi? Quel Afrique?, s’exclamait le zombi 

    - Où sont les sentiers ? Les tracées de retour ?  

  (CHAMOISEAU, 1986, p. 213) 

 

 

No diálogo, Pipi demonstra a Afoukal seu desejo de retornar àquela que, para ele, seria sua 

terra natal. Entretanto, é Afoukal quem tenta lhe mostrar que aquela África a qual ele se 

referia já não existia mais e que les sentiers e les souvenirs de chemin, ou seja, as 

memórias em relação ao continente e as histórias que os negros escravizados vivenciaram 

dentro dos navios negreiros ficaram enterradas no fundo do Oceano Atlântico, uma vez 

que, durante a travessia, os mortos foram jogados ao mar devido às doenças, de modo que 

o Oceano se transformou em um cemitério. No oceano, os africanos tiveram de deixar, 
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ainda, suas crenças, culturas e línguas. Uma vez que a América para os crioulos nascidos 

nesse continente, como Pipi, por exemplo, ainda era considerada a terra do outro, a do 

conquistador europeu, era necessário que eles se enraizassem nesse solo, fincando suas 

raízes e ancorando, assim, suas singularidades culturais.  

 A dominação francesa no território ultramarino da Martinica foi, segundo Glissant, 

uma das mais eficazes na história da colonização. Além de instaurar a política de 

assimilação cultural fazendo com que a população seguisse o modelo francês como o único 

caminho de ascensão social, o colonizador despersonificou a Martinica e suas práticas 

culturais. Glissant afirma que: 

 

[...] 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 ou 

non de l’homme martiniquais dans sa terre.43 (GLISSANT, 1997, p. 201) 

 

O grande desafio, portanto, seria encontrar esse caminho, o de se assumirem como crioulos 

pertencentes a essa terra – a América – fincando suas raízes. Em sua narrativa, 

Chamoiseau representa esse processo de fincar a singularidade crioula no solo americano 

através da metáfora literária das raízes, de tubérculos, dos inhames e batatas: “j’ai vancu 

les ignames, les choux, les batates, les tubércules. Alors, ne viens pas me dire des bêtises” 

(CHAMOISEAU, 1986, p. 215). No romance, a lembrança é a riqueza do povo crioulo, 

que compõe o grande tesouro contido na jarra de ouro, guardada por Afoukal. As 

memórias resgatadas dos negro-africanos através das palavras de Afoukal transmitidas a 

Pipi são misturadas às outras histórias, de outros povos nascidos e descendentes de outras 

migrações, que se misturaram formando, desde então, o ser crioulo. 

Kabengele Munanga enfatiza que o rompimento das fronteiras da assimilação 

acontecerá pelo domínio da língua colonizadora, e que, por isso, “todo povo colonizado 

sempre admirou as línguas invasoras, que achava mais ricas do que a sua” (MUNANGA, 

1986, p. 27).  

                                                         
43 [...] 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. 
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No início do romance Texaco lemos a epígrafe de um escritor haitiano, Ti-

Cirique44, personagem criada por Chamoiseau para representar o negro culto que, tendo 

assimilado a cultura e a língua francesa, defende a questão do Universal e do Humanismo 

difundidos pela França, que era considerada o berço da civilização. A epígrafe é dirigida 

ao Marqueur de Paroles, o Oiseau de Cham e diz: 

 

À écrire, l'on m'eût vu le crayon noble, pointant moult élégantes, de 

dignes messieurs, l'olympe du sentiment; l'on m'eût vu Universel, élevé à 

l'oxygène des horizons, exaltant d'un français plus français que celui des 

Français, les profondeurs du pourquoi de l'homme, de la mort, de 

l'amour et de Dieu; mais nullement comme tu le fais, encossé dans les 

nègreries de ta Créolité ou dans le fibrociment décrépi des murs de 

Texaco. Oiseau de Cham, excuse-moi, mais tu manques d'Humanisme – 

et surtout de grandeur. (CHAMOISEAU, 1992, p. 19) 

 

Na epígrafe, registra-se que Ti-Cirique se sente envergonhado porque Oiseau de Cham, 

personagem inserida no romance para escrever o texto oral crioulo narrado por Marie-

Sophie, estaria incrustado nas "nègreries de ta Créolité" (CHAMOISEAU, 1992, p. 19), e 

que isso não correspondia ao modelo Universal imposto pelo colonizador francês. As 

nègreries estão relacionadas ao negro-africano que constitui o ser crioulo. Quando Ti-

Cirique diz a Oiseau de Cham "excuse-moi, mais tu manques d'Humanisme" 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 19), o autor está sinalizando que a literatura pós-colonial está 

muito presente na constituição do discurso literário antilhano, porque, na metáfora literária, 

inscreve-se a preocupação com o humanismo.  

Em Texaco, além de Ti-Cirique, Chamoiseau cria outros personagens que 

representam a adesão à assimilação cultural, como Alcibiade, um antilhano que alega que o 

Colonialismo “suscita de par le monde plus d’avantages que de réels inconvénients” 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 314). Em seu discurso, Alcibiade diz que: “Aux souffrances 

coloniales passagères succède un progrès définitif. Les indigènes perçoivent désormais un 

salaire régulier, des soins éclairés apportés aux malades. Leur humanité s’élève car 

obligée de vivre en paix, dans la fraternité, dans la concorde universelle...” 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 315).  

Ascender ao estatuto de cidadão francês é um desejo muito sedutor entre os 

antilhanos, de acordo com Alcione Corrêa Alves (ALVES, 2010, p. 137), e este desejo 

                                                         
44 Personagem fictícia, escritor haitiano. Ti-Cirique, ou sirik, significa "pequeno siri" em crioulo. 

(CHAMOISEAU, 1993, p. 287) 
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pode ser percebido nas falas de Alcibiade, uma vez que ele defende a teoria do 

assimilacionismo:  

 

Il dit que les particularités de notre chère Martinique devaient augmenter 

celles de la Mère-Patrie, sans y disparaître, et sans s’y fondre, que 

l’assimilation sera d’autant plus riche qu’elle sera modérée, sans 

égalisation aveugle, forte de l’autorité centrale mais riche de liberté et de 

décentralisation éclairées...! (CHAMOISEAU, 1992, p. 317). 

 

Como consequência, tanto Alcibiade como Ti-Cirique desprezam a língua crioula, 

mas têm admiração pela língua francesa. O desprezo pela língua materna, segundo Diva 

Damato, era incorporado por aqueles que pretendiam ascender na escala social, de modo 

que “a promoção daqueles que falam corretamente o francês levou a própria população [...] 

a instaurar mecanismos de fiscalização visando proteger a língua francesa da influência 

‘nefasta’ do crioulo” (DAMATO, 1997, p. 195). Desse modo, ainda segundo Damato: 

 

Num mundo excessivamente hierarquizado, em que os valores do 

colonizador estão no alto da pirâmide, aprender a sua língua passa a ser o 

canal necessário para a ascensão social, a única possiblidade de escapar 

da marginalização econômica. Todos os sonhos de ascensão social de um 

jovem, todas as esperanças que nele deposita sua família, implicam 

necessariamente o perfeito “domínio” da língua francesa. (DAMATO, 

1995, p. 197) 

 

 

O escritor martinicano Frantz Fanon escreve em sua obra Pele negra, máscaras 

brancas (2008), que a aquisição de uma nova língua, no caso da Martinica da língua 

francesa, é uma porta de entrada para a assimilação, de modo que “falar uma língua é 

assumir um mundo, uma cultura” (FANON, 2008, p. 30). Fanon explica que 

“Historicamente, é preciso entender que o negro quer falar francês pois é a chave capaz de 

abrir as portas que, há cinquenta anos, estavam fechadas para ele” (FANON, 2008, p. 30). 

Ainda segundo Fanon: 

 

O negro antilhano será tanto mais branco, ou seja, se aproximará tanto 

mais do verdadeiro homem, quanto mais ele terá adquirido a língua 

francesa. Não ignoramos que esta é uma das atitudes do homem em face 

do Ser. Um homem que possui a linguagem possui por ricochete o mundo 

expresso e implicado nessa linguagem. (FANON, 2008, p. 14) 
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Fanon acredita que a questão da linguagem é fundamental para entendermos as 

complexidades do ser humano e sua posição no mundo. Para ele, quando o negro assume a 

linguagem do outro, a do colonizador francês, no caso das Antilhas, ele incorpora a cultura 

ocidental e, assim, o estatuto de assimilado. Como consequência, surge no negro 

assimilado, o complexo de inferioridade, que o levará a tentar mudar a cor de sua pele, 

aprender a língua e se tornar francês. O negro passa a acreditar, piamente, na superioridade 

do colonizador, gerando um racismo diante dele próprio, que o faz renegar a sua própria 

família, sua língua, sua cultura e outros valores. De acordo com 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 de sua selva. Quanto mais ele 

rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco será. (FANON, 2008, p. 34) 

 

Nas Antilhas francesas, o conflito linguístico diglóssico é causado pela coexistência 

das línguas francesa e crioula – a oficial e a materna, respectivamente. Com estatutos 

diferenciados, o francês é a língua do colonizador, a de prestígio, ao passo que o crioulo é 

uma língua oral, a do povo colonizado, aquela onde ganha guarida o inconsciente coletivo, 

as memórias e as práticas culturais do povo crioulo. Este será o tema que abordaremos no 

Capítulo terceiro desta Dissertação. 

  

 

 

 

2.2. IMAGINÁRIO COLETIVO E CONDIÇÃO COLONIAL 
 
 

o contador de histórias é um biscateiro da alma coletiva. 

(GLISSANT, 2011, p. 72). 

 

Composto de uma pluralidade de vozes narrativas, o romance Texaco inscreve-se 

na literatura do nós surgida com o escritor antilhano Édouard Glissant, de acordo com 

Eurídice Figueiredo, uma vez que, em seus romances, há a valorização de um sujeito 

coletivo em substituição ao sujeito individual. Nesse sentido, segundo a pesquisadora, “o 

nós de Glissant inclui o narrador, que aparece como personagem, como o chroniqueur, o 
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auteur, o déparleur. Ele é anônimo, imerso no meio da multidão, a ouvir e transmitir a 

palavra dos outros” (FIGUEIREDO, 1998, p. 83). Em Texaco, essa personagem seria o 

Marqueur de Paroles, pois é ele quem, no final do romance, toma a palavra para explicar a 

gênese do livro, trazendo-nos a reflexão sobre o conflito e a dificuldade de transcrever a 

língua crioula na língua francesa, utilizando-se da oralitura como recurso literário, tema 

que abordaremos no Capítulo terceiro desta Dissertação.  

O narrador de Chamoiseau é o seu próprio alter-ego e remete ao contador de 

histórias popular, por isso, ele evoca, em suas obras, o contador que fala para 

interlocutores imaginários, como se estivesse presente diante deles. Édouard Glissant, em 

sua Poética da Relação (2011), escreve: 

 

Um dos lugares da memória antilhense foi o círculo traçado pelas 

sombras da noite à volta do contador de histórias. Em volta desse círculo, 

as crianças, maravilhadas, irão passar a palavra. Os seus corpos estão 

quentes da febre do dia, os seus olhos arregalam-se no tempo que não 

passa. Essas crianças não entendem as fórmulas, não percebem as 

alusões, mas é a elas que, antes de mais, o contador de histórias se dirige. 

Está pronto a adivinhar os seus frémitos, a pele arrepiada, o riso que 

protege. A sua voz vem de além mares, repleta de sobressaltos desses 

países de África cuja ausência é presença; demora-se na noite, que acolhe 

no seu ventre as crianças trémulas. (GLISSANT, 2011, p. 44-45) 

 

 

Ainda segundo Glissant, o conto antilhense, ao conservar os traços da África 

originária, envolve em ecos as vagas desse país de antes e dá a pensar o país real, este país 

de aqui, de que fala. Uma vez que suas memórias foram apagadas pelo processo de 

colonização, cabe ao antilhano resgatar, através de suas memórias, traços de culturas 

díspares que foram também apagadas ao longo das décadas e que fazem parte de sua 

identidade. A transmissão se faz através da oralidade, por meio dos contadores de histórias, 

sempre dispostos em círculos para que todos possam escutá-los, interagindo-se uns com os 

outros. 

No romance Texaco, Chamoiseau insere-se na narrativa assumindo-se como o 

Marqueur de Paroles, o Oiseau de Cham, o etnógrafo que anota e grava histórias 

familiares dos povos das Antilhas para depois escrevê-las em livro, de modo que as 

memórias não mais se percam. De acordo com a pesquisadora Magdala França Vianna, “O 

papel do marqueur traz a marca da ambiguidade – em língua criola, o verbo marqueur 

significa escrever, mas tem ainda o sentido de ‘ritmar o solo no concerto dos tambours-ka’ 

que acompanham o contador de histórias” (VIANNA, 1995, p. 178-179). Nesse sentido, o 
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autor, em suas narrativas, resgataria a voz de seu povo. No prefácio de Chronique des sept 

misères, romance já referenciado acima, Édouard Glissant escreve sobre Chamoiseau: 

 

Dans l’univers multilingue de la Caraïbe, il nous avertit lui-même qu’il se 

considère comme un “marqueur de paroles”, “oiseau de Cham” ou 

“Chamgibier”, à l’écoute d’une voix venue de loin, dont l’écho plane sur 

les lieux de notre mémoire et oriente nos futurs. C’est reconnaître qu’il 

marche à cette lisière de l’oral et de l’écrit où se joue une des 

perspectives actuelles de la littérature. (CHAMOISEAU, 1986, p. 6) 

 

 A “voz vinda de longe”, do prefácio, seria a dos negros escravizados pela França durante 

o período da colonização e que necessitava, urgentemente, ser ouvida, uma vez que ela 

havia sido reprimida há séculos pelo colonizador francês que impunha sua cultura 

ocidental como modelo universal. 

   A palavra oiseaux estaria também relacionada ao Oiseau-de-Cham, que carrega, 

em seu nome, o significado simbólico de pássaro, e que escutava a voz do negro. Podemos 

presenciá-la em pelo menos duas passagens de Texaco. Os episódios acontecem na Casa 

Grande, com o avô de Marie-Sophie, escravo que, acusado de ter envenenado o gado da 

fazenda, foi colocado em uma masmorra até a morte. A masmorra é descrita no romance 

como um local inventado pelo colono onde os negros acusados de atos de rebeldia eram 

castigados e jamais saíam de lá, exceto “peut-être avec le fer aux pieds, le fer au cou, le fer 

à l’âme pour fournir un travail au-delà des fatigues” (CHAMOISEAU, 1992, p. 51). 

Envenenar o gado era considerado também um ato de resistência ao trabalho servil, 

segundo Diva Damato, e “a prática mais comum era o envenenamento dos animais, para 

perturbar o trabalho dos engenhos. Mas eram também envenenados os escravos e as 

pessoas da família dos senhores da plantação” (DAMATO, 1995, p. 51). No romance 

Texaco, Marie-Sophie conta que “Le papa de mon papa”:  

 

1- “C’était un homme-guinée à ce qu’il paraît, tout sombre, tout muet, 

avec de grands yeux tristes et des poils aux oreilles. [...] Il tenait son jardin 

avec des gestes lents. Seule inquiétude: il ne riait à aucune heure mais 

souriait aux oiseaux observés à loisir (CHAMOISEAU, 1992, p 51). 

 

2- Le papa de mon papa retrouva la parole en plein silence d’une nuit. Du 

cachot s’échappèrent des soupirs que les arbres les plus vieux accrochaient 

à leurs branches. Puis, de manière audible, explosa du trou sombre son 

inquiétante messe basse. Chacun prêta l’oreille et connut la pitié, car 

l’impossible messe basse n’était qu’une longue question. Jusqu’au bout de 

sa vie l’homme fut comme ça surpris que les oiseaux existent et qu’ils 

puissent s’envoler (CHAMOISEAU, 1992, p. 53). 
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   No primeiro fragmento, Marie-Sophie conta que seu avô não ria nunca, era um 

homem reservado, mas ele sorria para os oiseaux que gostava de observar por prazer, e isso 

a inquietava. No segundo, a protagonista revela que o velho “retrouva la parole en plein 

silence d’une nuit” de maneira inexplicada. A messe basse seria, talvez, uma pergunta, não 

revelada no romance, contudo nos faz imaginar que seria um suplício – um grito, na 

verdade – para que o Oiseaux de Cham, “à l’écoute d’une voix venue de loin”, como 

dissera Glissant, recuperasse a voz de seu povo. Segundo a pesquisadora Magdala França 

Vianna em Por uma cultura de hibridação: conflito e diferença na dispersão e 

pluralização do sujeito canônico: 

 

Sua palavra é talvez a escritura de uma profecia – a da recuperação da 

voz e da phoné desse povo, além das linguagens que ouvimos, a 

assinatura de outras linguagens, tão audíveis e necessárias e que nunca se 

inscreveram no (con)texto (esse, sim, esgotado) “racional” do 

pensamento ocidental (VIANNA, 1995, p. 177). 

 

A messe basse que o velho emitia pode ser interpretada como uma das linguagens que 

“nunca se inscreveram no (con)texto ‘racional’ do pensamento ocidental” (1995, p. 177), 

uma vez que suas histórias nunca haviam sido difundidas antes de 1930, através dos 

escritores da Negritude. Portanto, recuperando essa voz vinda de longe, cujos gritos ainda 

ecoam, é que se recuperam também as histórias que vão ajudar na reconstituição da 

memória coletiva desses povos africanos. Não é à toa que o velho da masmorra sorria 

apenas para os oiseaux, podendo demonstrar ao leitor que o seu lamento, enfim, foi 

escutado pelo etnógrafo, que o resgatou.  

 Portanto, partimos da premissa de que o termo oiseaux estaria associado ao 

Oiseau de Cham, na leitura que fizemos da edição original publicada em 1992. No entanto, 

essa interpretação não fica clara na edição traduzida do romance, de 1993, publicada pela 

Companhia das Letras. Nessa edição, a palavra oiseaux encontra-se traduzida em 

português como passarinhos, sua tradução literal. Contudo, ao traduzi-lo, pensamos que a 

metáfora do termo oiseaux perde completamente o sentido, uma vez que a tradução deixa 

passar despercebido o fato de que quem está observando e está interagindo com o velho da 

masmorra seria o etnógrafo – Oiseau de Cham – escutando e registrando a sua voz, e não 

os passarinhos de modo geral. As histórias do velho escravo, e de toda ancestralidade 

africana, estariam sendo resgatadas, portanto, pelo Oiseau de Cham (aquele narrador 
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silencioso, que não se mostra, e do qual falamos no início deste capítulo). Segundo 

Damato, a história oficial registrada em livros, instituições, sempre foi a dos brancos 

proprietários das terras, e não teve a preocupação em registrar tudo o que se fazia contra os 

negros, logo:  

 

A História, para ser “imparcial”, precisa se apoiar em « documentos ». 

Ora, os proprietários não tinham nenhuma preocupação em registrar tudo 

o que se fazia contra eles e, mesmo quando o faziam, limitavam-se, é 

claro, ao que conseguiam perceber. Os escravos eram quase na sua 

totalidade anafalbetos, oriundos de civilizações orais. Além disso, são os 

vencidos. E a História não costuma se preocupar com eles, pelo menos a 

partir da perspectiva deles. (DAMATO, 1995, p. 49) 

 

 

A história não costuma se preocupar com eles na medida que eles são vistos, inclusive, 

como indivíduos invisíveis. Atualmente, relembrar como foram tratados os escravos pode 

ser encarado como um motivo de vergonha e, muitas vezes, percebemos que há o desejo de 

esquecer e apagar o passado. Como explicar, por exemplo, para toda a humanidade, os 

objetos que serviram de tortura aos escravos, expostos em um museu? Em Texaco, há um 

momento em que Esternome diz à Marie-Sophie: “Permets-moi de ne pas te décrire le 

cachot car tu comprends, illustrer ces choses-là, afin de laisser à ceux qui les ont 

construites la charge totale de leur existence” (CHAMOISEAU, 1992, p. 51). Portanto, 

falar desse passado é importante, resgatar essa história de sofrimento é importante, de 

modo que podemos evitar que crimes contra a humanidade sejam cometidos e que eles não 

mais se repitam. 

É o colonizador quem faz e, portanto, escreve a história, mas a do seu próprio 

país, não a da colônia, segundo Albert Memmi, escritor tunisiano. É ele quem, 

justificando-se, “se esforça em falsificar a história, manda escrever textos, ele apagaria as 

memórias, qualquer coisa, para chegar a transformar sua usurpação em legitimidade” 

(MEMMI, 1985, p. 77). Edward Said, em sua obra Orientalismo (2007), diz que o termo 

Oriente é invenção dos europeus, fruto da relação de poder e de dominação, e que, “nem o 

termo “Oriente” nem o conceito de “Ocidente” têm estabilidade ontológica; ambos são 

constituídos de esforço humano – parte afirmação, parte identificação do Outro” (SAID, 

2007, p. 13). Segundo Said, “o principal componente da cultura européia é precisamente o 

que torna essa cultura hegemônica tanto na Europa quanto fora dela: a idéia da identidade 

européia como sendo superior em comparação com todos os povos e culturas não-
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europeus” (SAID, 2007, p. 19). Para Said, “a história é feita por homens e mulheres, e do 

mesmo modo ela também pode ser desfeita e reescrita, sempre com vários silêncios e 

elisões” (SAID, 2007, p. 14) e que, portanto, “o mundo secular é o mundo da história – da 

história vista como algo feito por seres humanos” (SAID, 2007, p. 25). De acordo com sua 

concepção de humanismo, Said conclui que:  

 
Os terríveis conflitos reducionistas que agrupam as pessoas sob rubricas 

falsamente unificadoras como “América”, “Ocidente” ou “Islã”, 

inventando identidades coletivas para multidões de indivíduos que na 

realidade são muito diferentes uns dos outros, não podem continuar tendo 

a força que têm e devem ser combatidos; sua eficácia assassina precisa 

ser radicalmente reduzida tanto em eficácia como em poder mobilizador. 

(SAID, 2007, p. 25) 

 

Assim, as mensagens humanistas de Fanon, no final de sua obra Pele negra, 

máscaras brancas, e de Said podem estar aproximadas do conceito de Crioulização e, 

como consequência, do de Relação, ambos de Glissant, uma vez que as culturas 

heterogênas postas em relação umas com as outras são solidárias e não se sobrepõem 

nenhuma em detrimento da outra. O humanismo de Fanon se resume no desejo de: 

  

 

Que jamais o instrumento domine o homem. Que cesse para sempre a 

dominação do homem pelo homem. Quer dizer, de mim por um outro. 

Que me seja permitido descobrir e querer o homem, onde quer que ele 

esteja. O negro não existe. Nem tão pouco o branco. Todos os dois têm 

de se afastar das vozes desumanas que foram aquelas de seus respectivos 

ancestrais a fim de que nasça uma autêntica comunicação. (FANON, 

2008, p. 187) 

 

 

Justificando-se pela criação de uma literatura local que represente o modo de ser 

de seu povo, Chamoiseau avança em direção a uma nova vertente literária que busca 

valorizar o repertório cultural do povo crioulo dando-lhe voz. Por isso, o autor valoriza os 

conteurs (contadores de histórias) – elementos de extrema importância para a cultura 

africana, que desempenham um papel relevante para a reconstrução de um memorial 

africano e que, por isso, mantiveram vivas as histórias de seus povos – assumindo o 

desafio de escrever a oralidade garantindo, desde então, sua sobrevivência etnocultural. 

Dessa forma, Chamoiseau cria narradores semelhantes aos de Walter Benjamin, dotados de 

sabedoria e experiência de vida, que tecem histórias enraizadas nas tradições populares 

(BENJAMIN, 1986). Segundo Walter Benjamin, em O Narrador (1986), contar histórias 

significa transmitir experiências de boca em boca, e o narrador figura entre os mestres e 
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sábios que sabem dar conselhos e transmitir experiências de vida. Desse modo, a arte de 

contar histórias está enraizada na tradição crioula, uma vez que “o grande narrador tem 

sempre suas raízes no povo” (BENJAMIN, 1986, p. 231). 

É no romance Solibo Magnifique (1988) que Chamoiseau se autointitula como o 

“marqueur de paroles”, um Ethnographe, recusando-se a ser chamado de escritor: “Non, 

pas écrivain: marqueur de paroles, ça change tout” (CHAMOISEAU, 1988, p. 159), e 

assumindo-se como um inspetor, um copista da tradição oral de seu povo. A partir desse 

trabalho investigativo, Chamoiseau resgata as alteridades culturais e linguísticas da 

Martinica, valorizando, assim, a ethoetnolinguística. 

Nas Antilhas Francesas, assim como em outras regiões em que a tradição oral é 

preservada, a memória coletiva é de extrema importância na construção do imaginário de 

um povo. Em seu Discours Antillais (1997), Glissant aborda a questão da oralidade, 

afirmando que, quando o oral confronta a escrita, as misérias acumuladas e secretas do 

indivíduo falam porque ele sai do círculo estreito e ganha voz, juntando-se a um senso 

coletivo, à poética do universo (GLISSANT, 1997). A utilização da figura do conteur é 

recorrente nos discursos literários de Chamoiseau por tratar-se de uma forma de se 

preservar a memória individual e coletiva. De acordo com Jacques Le Goff:  

 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na 

angústia. Mas a memória coletiva é não somente uma conquista, é 

também um instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja 

memória social é sobretudo oral ou que estão em vias de constituir uma 

memória coletiva escrita que melhor permitem compreender esta luta 

pela dominação da recordação e da tradição, esta manifestação da 

memória. (LE GOFF, 1990, p. 476) 
 

É, pois, a presença dessa figura que nos faz constatar que as histórias orais só 

sobreviveram graças aos velhos contadores de histórias que mantiveram vivo o imaginário 

coletivo dos povos africanos, assim como suas condições de vida nos períodos colonial e 

pós-colonial. De acordo com Édouard Glissant, em seu livro Poética da Relação (2011), "o 

contador de histórias é um biscateiro da alma coletiva" (GLISSANT, 2011, p. 72), aquele 

que faz da expressão oral, "a única possível para os escravos" (GLISSANT, 2011 p. 72), 

um ato de sobrevivência.  

A literatura oral, nascida nas Plantações, segundo Glissant, organiza-se de 

maneira não contínua, com o surgimento dos “contos, dos provérbios, ditados e citações, 
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tanto no mundo crioulófono como noutras regiões” (GLISSANT, 2011, p. 71). No texto Le 

chaos-monde, l’oral et l’écrit (1997), Glissant aborda a questão da dialética da oralidade e 

da escrita, e aponta que a oralidade “c’est le royaume de l’existant, de l’étant”, referente ao 

processo de Crioulização, e a escritura “c’est le domaine exclusif de l’être” (GLISSANT, 

1997, p. 113). A oralidade, portanto, seria capaz de representar as culturas compósitas e 

heterogêneas, enquanto que a tradição escrita estaria condicionada a moldar o ser humano, 

e isso pode ser notado em algumas obras literárias, cuja pretensão ao ser é definida, pelo 

Ocidente, como modelo de humanidade e que, devido a isso, deve ser seguido. A pretensão 

ao ser, de acordo com Glissant, está relacionado à aparição da escrita, uma vez que houve 

uma marcha em direção à transcendência da escritura em relação às oralidades primeiras 

(GLISSANT, 1997).  

Inserindo-se, em Texaco, como um etnógrafo, no qual resgata as alteridades 

culturais e linguísticas de seu povo, podemos constatar que a obra se vincula, pois, à 

etnografia e mimetiza o gênero relato-testemunho. O testemunho, de acordo com Paul 

Ricoeur, “constitui a estrutura fundamental de transição entre a memória e a história” 

(2007, p. 41). As histórias orais (contadas em língua crioula) dos povos da Martinica são 

coletadas e escritas em livros, em língua francesa, devido à coexistência dessas duas 

línguas. Retomaremos o tema da fratura diglóssica no capítulo terceiro desta Dissertação. 

Entretanto, não se trata apenas de reproduzir a linguagem oral cotidiana registrada no 

gravador (magnetophone) do Marqueur, na transcrição das falas colhidas. É também 

necessário levar em consideração os ritmos, a gestualística, as expressões faciais, as 

entonações das vozes, ou seja, tudo o que um contador popular executa quando se põe 

diante de seu público ouvinte, cuja presença se torna obrigatória, sobretudo na tradição 

oral, porque o contador, assim como o narrador de Benjamin, “incorpora as coisas narradas 

à experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 1986, p. 217). 

  Em seu ensaio sobre O Narrador, Benjamin nos chama a atenção para o fato de que 

“a arte de narrar está em vias de extinção”, posto que “são cada vez mais raras as pessoas 

que sabem narrar devidamente” (BENJAMIN, 1986, p. 217). Nos romances de 

Chamoiseau, além dos contadores de histórias, o autor valoriza também os Mentôs, que 

são os velhos negro-africanos que estão entre os primeiros vindos da África, dotados de 

sabedoria, de experiências e que carregam a memória ancestral de seus povos. Entretanto, 

essas figuras estão morrendo, e o autor demonstra sua aflição por meio da narrativa do 

Marqueur de Paroles, que explica, no fragmento de texto seguinte, o papel dos Mentôs: 
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Les Mentô avaient de tous temps mobilisé notre imaginaire mosaïque ils 

lui avaient imprimé une convergence – une cohérence. Dans l’éparpillée 

des croyances caraïbes, africaines, européennes, chinoises, indiennes, 

levantines..., ils avaient noué des fibres restituées en bonne corde. Face 

au rêve de l’En-ville, les nègres marrons s’étaient mués en driveurs, les 

conteurs s’étaient tus un à un; eux, les Mentôs, avaient su maintenir un 

reste de présence (La Parole) [...]. Mais l’En-ville – par le déploiement 

sorcier d’un autre imaginaire, par l’irruption uniformisante du monde en 

d’invincibles images – les ballotta comme de vieux flots et les usa au 

dernier bout. La disparition de nos Mentô révélait (ô silencieuse douleur) 

la domination de notre esprit selon des formes nouvelles, méconnues des 

résistances traditionnelles. Les peuples n’étaient plus menacés par la 

botte, l’épée, le fusil ou les dominations bancaires de l’Être occidental, 

mais par l’érosion des différences de leur génie, de leurs goûts, de leurs 

émois... – de leur imaginaire. (CHAMOISEAU, 1992, p. 493) 

 

 O desaparecimento dos Mentôs e de Solibo Magnifique, para o Marqueur de 

Paroles, ameaçaria os imaginários coletivos de seu povo, pois, se os elementos que faziam 

parte da arte milenar de contar histórias, e que traziam toda a experiência dos seus 

antepassados africanos, estavam morrendo, suas tradições e culturas, além de se tornarem 

mais empobrecidas, se perderiam completamente. Quando toma a narrativa, o Marqueur 

de Paroles conta sua decepção em relação à morte de Solibo Magnifique e que, por isso, 

decidiu procurar o preto velho Papa Totone, o último Mentô, para ajudá-lo a superar a 

morte do último contador de histórias. Logo, ele recolhe histórias e as transmite. Segundo 

Magdala França Vianna, 

 

A história da morte de Solibo se passa no Carnaval e é o (pré)texto 

artístico de Chamoiseau para registrar as formas de manifestação dos kont 

criolos. O relato das duas narrativas realiza o projeto de resgate da 

história do povo criolo. O enredo histórico-literário é produzido pelo 

recolhimento de “pequenas histórias” aparentemente banais (na ótica do 

sistema oficial), mas que contêm, em verdade, todos os registros culturais 

que permanecem dispersos, em circulação no texto oral e que são a marca 

da identidade do povo criolo. (VIANNA, 1995, p. 192) 

 

 
Sobre a arte de narrar, Benjamin deduz que “Se a fórmula [de narrar] hoje 

envelheceu, é que a experiência parece cada vez menos comunicável” (1986, p. 216), 

portanto, se a arte de narrar tende a desaparecer é porque a sabedoria, como um aspecto 

épico da verdade veiculada em um conselho, morre também. A sabedoria é representada, 

aqui, pela figura do conteur. Esse processo não é novo, mas constitui uma manifestação 

paralela à evolução que eliminou progressivamente a oralidade, segundo Magdala França 
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Vianna. A morte de Solibo ganha, pois, esse significado de extinção do papel do contador 

de histórias. O Marqueur de Paroles descreve como conheceu Texaco: 

 

Je découvris Texaco en cherchant le vieux-nègre de la Doum. On m’avait 

parlé de lui comme d’un ultime Mentô. Je voulais le rencontrer pour 

recueillir ses confidences (sans trop d’espoir: le Mentô ne parle pas, et, s’il 

parle, c’est dans trop de devenir pour être intelligible) mais surtout afin 

qu’il m’aide (même en silence) à me sortir d’un drame: la mort du conteur 

Solibo Magnifique; [...]. (CHAMOISEAU, 1992, p. 491) 

 

A Doum era o lugar onde a personagem Papa Totone morava, situado no fundo do Bairro, 

e que Marie-Sophie descreve como sendo: "un endroit couvert par une végétation 

impénétrable, pleine d’ombres et d’odeurs magiciennes que nous appelons : la Doum" 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 37). Ao sair da Doum, o Marqueur de Paroles encontra Marie-

Sophie, aquela que se tornaria a sua Informante, visto que ela tem o dom de um contador 

de história : “Elle avait des périodes de voix-pas-claire, comme certains grands conteurs” 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 495). Ainda de acordo com Benjamin, o dom do narrador é o 

de “poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira” (BENJAMIN, 1986, p. 240). 

Por isso, Marie-Sophie, assim como os conteurs, era rica em experiência: “elle me parla 

toujours avec la même franchise, d’elle-même, de son intimité, [...], de ses larmes, le tout 

mêle à la vie de son Esternome, de son Idomenée, et balisant d’un coeur à vif l’histoire de 

Texaco” (CHAMOISEAU, 1992, p 495). Ela recorre ao acervo de toda uma vida, vida esta 

que não inclui apenas a própria experiência, mas, em grande parte, a alheia, e consegue, 

assim, reconstruir através da rememoração toda história de Texaco. Assim, o Marqueur diz 

que: 

 

En sortant de la Doum, je sentis Texaco. Cet amas de fibrociment et de 

béton développait des vibrations bien nettes. Elles provenaient de loin, du 

concert de nos histoires. Ce lieu m’intrigua. Il devint fascinant quand on 

me présenta celle qui allait devenir mon Informatrice: une vielle femme 

câprese, très grande, très maigre, avec un visage grave, solennel, et des 

yeux immobiles. Je n’avais jamais perçu autant d’autorité profonde 

irradier de quelqu’un (CHAMOISEU, 1992, p. 493). 
 

   No início do romance, o Marqueur aparece somente em notas de rodapé ou em 

intervenções de Marie-Sophie que o interpela “C’est sans doute ainsi, Oiseau de Cham, 

que je commençai à lui raconter l’histoire de notre Quartier” (CHAMOISEAU, 1992, p. 

41). Dessa forma, passa-nos uma impressão de que ele está exercendo, nesses momentos, o 



91 
 

papel de ouvinte e testemunha, aquele narrador silencioso que abordamos no início deste 

tópico. Ainda seguindo as teorias de Benjamin, a presença do ouvinte, sobretudo na 

tradição oral, é de extrema importância, porque o narrador “incorpora as coisas narradas à 

experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 1986, p. 217). Desse modo, há reciprocidade 

de aprendizado entre o narrador e o ouvinte, de modo que as experiências de vida são 

trocadas entre os dois interlocutores. Somente nas últimas páginas de Texaco, Oiseau de 

Cham se manifesta definitivamente para tomar a palavra a fim de explicar a gênese do 

livro, relatando-nos todas as dificuldades a respeito do papel do etnógrafo, a angústia do 

ato de escrever a oralidade. Através dessa personagem, Chamoiseau encena, portanto, uma 

situação de pesquisa etnográfica, na qual se apresenta como um observador de Texaco e 

daquela sociedade, através dos relatos de Marie-Sophie. Diante dessas premissas, Marie-

Sophie assume a tarefa de contar-lhe, recorrendo à sua memória (sua única fonte de 

arquivo), mais de 150 anos de história da Martinica, desde a época da escravatura até o 

drama contemporâneo da conquista das cidades. 

A presença de uma pluralidade de vozes narrativas, pelo fato de valorizar a 

oralidade, se manifesta, cada uma a seu modo, no decorrer do romance. Já que o autor dá 

voz ao seu povo, trata-se de um dos recursos para inserir personagens populares e ouvir 

seus relatos e pontos de vista. Por isso, além de Marie-Sophie e do Marqueur de Paroles, 

Esternome e o urbanista Christ também aparecem como narradores. Esternome por meio 

dos Cadernos de Marie-Sophie, uma vez que ela anotava tudo o que ele dizia. O urbanista 

Christ se expressa por meio de Notas destinadas ao Marqueur de Paroles, arquivadas em 

pastas na Biblioteca Schoelcher, nas quais são escritas as impressões que ele teve não 

somente de Marie-Sophie, mas também, e, sobretudo, de Texaco. Podemos intuir que seja 

uma maneira de Chamoiseau de ouvir o outro lado da história, uma vez que a história não 

pode ser vista como única história, como disse a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 

Adichie, em seu discurso sobre O perigo da história única, pois, quando se fala sobre uma 

única história ela está associada ao poder. No início de suas narrativas, Christ demonstra 

interesse em relação ao que as pessoas têm a dizer sobre o bairro Texaco e expressa um 

desejo de compreender a poética da identidade: 

 

On n’a fait que pleurer l’insalubrité de Texaco et de ces autres Quartiers. 

Moi je veux m’inquiéter de ce qu’ils disent. Je les entends épeler l’autre 

poème urbain, au rythme neuf, déroutant, qu’il nous faut décoder et 

même accompagner... Prendre leur poétique sans craindre de se salir les 
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mains des états de sa gangue. Quelle barbarie ce serait de raser ce 

système, et quel recul sans non. (CHAMOISEAU, 1992, p. 186) 

 

 

O urbanista Christ – alter ego de Chamoiseau –, para compreender a essência de Texaco, 

se coloca, desde então, diante de Marie-Sophie, que representa não somente a alma de 

Texaco, mas também todas as vozes que ali habitam, a fim de escutá-la. Desse modo, ele 

se torna um voyant, aquele que observa e escuta, no caso da literatura crioula, o contador 

de histórias representado pela protagonista Marie-Sophie, desempenhando o papel de 

escrever a oralidade crioula. Em outra Nota, Christ fala ao Marqueur de Paroles que as 

cidades foram construídas através da violência: 

 

L’urbain est une violence. La ville s’étale de violence en violence. Ses 

équilibres sont de violences. Dans la ville créole, la violence frappe plus 

qu’ailleurs. D’abord, parce qu’autour d’elle règne l’attentat (esclavage, 

colonisation, racisme) mais surtout parce que cette ville est vide, sans 

usine, sans industrie, qui pourrait absorber les nouveaux flux. Elle attire 

mais ne propose rien sinon sa résistance comme le fit Fort-de-France 

après l’anéantissement de Saint-Pierre. Le Quartier Texaco naît de la 

violence. Alors pourquoi s’étonner de ses cicatrices et de sa face de 

guerre? L’urbaniste créole, par-dessus l’insalubre, doit devenir voyant. 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 192) 
 

A violência contínua no bairro é decorrente de todo o processo político e econômico que 

teve início no período colonial e que continua até os dias atuais, deixando o povo crioulo 

sempre à margem da história. Ela é o reflexo da escravidão, da colonização e racismo, 

ainda muito presente na sociedade. O bairro Texaco nasceu dessa violência e tenta se 

manter vivo de acordo com sua singularidade crioula, resistindo ao processo de 

urbanização que quer destruí-lo e impor novas leis, novas regras. O concreto das cidades 

tenta cimentar as vozes e a memória crioulas de Texaco, gerando, assim, uma nova forma 

de apagamento de uma cultura ímpar, singular, caótica e inacabada.  

 

 

Seguimos passo a passo a deslocação do sistema. As castas dos 

Fazendeiros desagregaram-se um pouco por toda a parte, numa 

representação fixa, onde a memória, como outrora a paisagem, já só 

funciona como um cenário. Por vezes reconverteram-se ao comércio; 

quando não, afundaram-se na melancolia. Os antigos contratados 

formaram, aqui e ali, grupos chamados petits blancs, que alimentaram as 

ideologias do terror racista. Nas Caraíbas e na América Latina, a 

multiplicação dos bairros de lata atraiu as massas de pobres e alterou o 

ritmo das suas vozes. Camponeses, negros ou indianos, combateram nas 

ilhas contra a arbitrariedade e a pobreza absoluta. [...] Uma literatura 
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urbana surgiu assim, na Bahia, em Nova Iorque, em Jacmel ou em Fort-

de-France. (GLISSANT, 2011, p. 75) 

 

A área da Plantação, tendo-se unido às superfícies infinitas do latifúndio, 

dispersou-se para culminar nesses emaranhados de chapas de zinco e de betão. Nasce, 

portanto, uma literatura urbana. Contudo, segundo Glissant, “é nessa segunda matriz da 

Plantação, depois da do navio negreiro, que devemos situar o vestígio das nossas origens, 

difíceis e opacas” (GLISSANT, 2011, p. 74). A memória nas obras literárias dos escritores 

antilhanos, “não é a do calendário; a nossa vivência do tempo não convive apenas com as 

cadências dos meses e dos anos, exaspera-se também com esse nada cuja sentença 

definitiva parecia ter sido marcada pela Plantação” (GLISSANT, 2011, p. 74). Não é à toa 

que Marie-Sophie decide que, em Texaco, “nous voulûmes, face à l’En-ville, vivre dans 

l’esprit des Mornes, c’est dire: avec notre seule ressource, et mieux: notre seul savoir” 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 407). Texaco não é uma favela, é um mangue – la mangrove –,  

como Christ o definiu:  

 

Je compris soudain que Texaco n’était pas ce que les Occidentaux 

appellent un bidonville, mais une mangrove, une mangrove urbaine. La 

mangrove semble de prime abord hostile aux existences. Il est difficile 

d’admettre que, dans ses angoisses de racines, d’ombres moussues, 

d’eaux voilées, la mangrove puisse être un tel berceau de vie pour les 

crabes, les poissons, [...]. Elle ne semble appartenir ni à la terre, ni à la 

mer un peu comme Texaco n’est ni de la ville ni de la campagne. 

Pourtant, la ville se renforce en puisant dans la mangrove urbaine de 

Texaco, comme dans celle des autres quartiers, exactement comme la mer 

se repeuple par cette langue vitale qui la relie aux chimies des 

mangroves. Les mangroves ont besoin de la caresse régulière des vagues; 

Texaco a besoin pour son plein essor et sa fonction de renaissance, que la 

ville le caresse, c’est dire: le considère. (CHAMOISEAU, 1992, p. 336-

337) 

 

Diante disso, podemos concluir que Chamoiseau utiliza o termo mangrove 

(mangue) como metáfora literária para traduzir a identidade antilhana. O mangrove, por 

conter raízes múltpiplas, contorcidas e que se espalham incorporando outras raízes, 

transformando o ambiente em um ecossistema rico, múltiplo, remete-nos, mais uma vez, 

ao conceito de rizoma de Gilles Deleuze e Félix Guattari (já apresentado no Capítulo 

primeiro desta Dissertação), e que foi adaptado por Chamoiseau e Glissant para explicar a 

identidade crioula. O rizoma opõe-se à raiz, uma vez que esta é única, se apodera de tudo e 

mata tudo o que está à sua volta. Deleuze e Guattari criticam a noção de enraizamento que 
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a raiz oferece, propondo o rizoma, que é uma raiz desmultiplicada (GLISSANT, 2011), 

porque ele se estende em rede pela terra ou no ar. Diante disso, o rizoma também mantém 

a noção de enraizamento, mas recusa a ideia de raiz totalitária. Segundo Glissant, o 

pensamento do rizoma estaria na base daquilo a que ele chama “uma poética da Relação, 

segundo a qual toda identidade se prolonga numa relação com o Outro” (GLISSANT, 

2011, p. 21). 
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3. DIGLOSSIA 

 

Charles A. Ferguson, de acordo com Pierre Achard, publicou, em 1959, um artigo 

intitulado Diglossia, no qual ele define Diglossia como sendo a coexistência, em um 

mesmo território, de duas línguas com estatutos diferenciados em que uma se sobrepõe a 

outra. Suas funções seguem a seguinte lógica: uma língua é a de prestígio, ensinada nas 

escolas e em situações públicas e formais, a outra é uma língua oral, adquirida 

informalmente, de uso restrito ao ambiente familiar, e, portanto, desprovida de prestígio. 

De acordo com Ferguson: 

 

La DIGLOSSIE est une situation linguistique relativement stable, dans 

laquelle, en plus de dialectes primaires de la langue (comportant 

éventuellement un standard ou des standards régionaux), existe une 

variété superposée, très divergente, hautement codifiée (souvent plus 

complexe grammaticalement), qui véhicule un corpus de littérature écrite 

abondant et diversifié, appartennant soit à une époque antérieure soit à 

une autre communauté linguistique, variété qui est apprise 

essentiellement à l’école et est utilisée dans la plupart des 

communications écrites ou orales formelles, mais n’est utilisée par aucun 

secteur de la communauté pour la conversation ordinaire. (Apud 

ACHARD, 1993, p. 35) 

 

 

Na Martinica, os martinicanos falam as línguas crioula e francesa, e o conflito 

diglóssico causado pela coexistência desses dois idiomas traz consequências no processo 

de construção de suas identidades. Com estatutos diferenciados, de um lado está o Francês, 

a língua de prestígio, transmitida pela escola, órgãos públicos e imposta pelo governo. Do 

outro, o Crioulo – a língua oral do povo colonizado, não reconhecida oficialmente, e de 

uso restrito ao ambiente familiar. De acordo com Diva Damato: 

 

No fim do século XIX, é feito um esforço maior para a escolarização da 

população. Como a língua da escola é o francês, ensiná-la vai significar o 

aumento da repressão ao uso da língua crioula, considerado pelas 

autoridades como um fator decisivo do fracasso escolar. Com o ensino do 

francês, divulga-se para um público maior a literatura francesa e seus 

padrões estéticos. A produção literária da época – quase sempre em 

francês, mas com algumas transcrições bastante livres do crioulo – é 

marcada pela visão metropolitana das ilhas: Antilhas floridas, felizes, 

exóticas, folclóricas... (DAMATO, 1995, p. 93) 

 

A política colonial francesa de assimilation tinha como objetivo, de acordo com 

Appiah, “transformar os africanos ‘selvagens’ em negros e negras franceses ‘evoluídos’” 
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(APPIAH, 1997, p. 20). Há ainda outras razões, segundo Appiah, “para a extraordinária 

persistência das línguas coloniais”: 

 

Não podemos ignorar, por exemplo, do lado honroso, as dificuldades 

práticas de desenvolver um sistema educacional moderno numa língua 

em que nenhum dos manuais e livros didáticos foi redigido; tampouco 

devemos esquecer, na coluna dos débitos, a possibilidade menos nobre de 

que essas línguas estrangeiras, cujo domínio havia marcado a elite 

colonial, tenham-se transformado em marcas de status preciosas demais 

para serem abandonadas pela classe que herdou o Estado colonial. 

(APPIAH, 1997, p. 21).  

 

Portanto, a situação linguística “é de suprema importância na vida cultural dos intelectuais 

africanos” (APPIAH, 1997, p. 21). No que concerne às Antilhas francesas, essa questão 

também se reflete nas produções literárias dos escritores antilhanos, em que se percebe a 

preocupação em preservar a língua crioula, a língua da oralidade. De acordo com Glissant, 

nos manuais tradicionais nas Antilhas Francesas, o francês é definido como a língua do 

savoir (do saber), que muitos se orgulham de aprender ou de presenciar alguém que saiba 

se expressar por meio dela. Já o crioulo é um patois, visto que esta é considerada uma 

língua “incapable d’accéder à l’abstraction, et par conséquent de véhiculer un ‘savoir’”45 

(GLISSANT, 1997, p. 590). Glissant ressalta que a abstração, nesse caso, seria uma 

presunção do pensamento ocidental, fundada sobre os preceitos e pretensões de dominação 

da natureza. Segundo Eurídice Figueiredo, em Construção de identidades pós-coloniais na 

literatura antilhana (1998), o linguista Félix Prudent revelou, em inúmeras entrevistas, que 

“a maioria dos antilhanos pesquisados declarou considerar o crioulo um patois, um dialeto, 

e não uma língua, já que a Martinica e a Guadalupe não são países e, portanto, não têm 

língua própria” (FIGUEIREDO, 1998, p. 21). 

Na narrativa de Texaco, Chamoiseau insere a figura histórica de Aimé Césaire, 

personagem caracterizado como homem culto que domina a língua francesa melhor que o 

próprio francês, com o intuito de enfatizar esse conflito. Marie-Sophie o descreve como: 

 

J’avais entendu Basile, madame Thelle, monsieur Alcibiade parler de lui 

comme d’un nègre noir, plus noir que mon cher Esternome, que l’on 

aurait pu confondre avec ces kongos à moitié imbéciles débarqués 

récemment, et qui se terraient dans les mornes sans même avoir touché 

aux lumières d’un En-ville. Eh bien, ce nègre noir connaissait la langue 

française mieux qu’un gros dictionnaire où il était capable d’un coup 

                                                         
45 “incapaz de aceder à abstração e, como consequência, de veicular um saber” 
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d’oeil de repérer les fautes. On disait qu’il pouvait te parler en français 

sans même que tu comprennes la moitié d’une parole, qu’il savait tout de 

la poésie, de l’histoire, [...]. Il pratiquait, disait-on, une étrange poésie, 

sans rime ni mesure ; il se déclarait nègre et semblait fier de l’être. Le 

pire, c’est qu’il se montrait ingrat en dénonçant le colonialisme. Lui, à 

qui la France avait appris à lire, enseingé l’écriture, se disait africain et le 

revendiquait. Cela précipitait le sieur Alcibiade dans une horreur sans 

nom, Palsambleu, l’Afrique !..., ce lieu de sauvagerie qu’aucune carte 

civilisée ne détaille complètement !...  (CHAMOISEAU, 1992, p. 319)  

 

No momento em que negros e mulatos se formam na França, ou que expressam o perfeito 

domínio da língua francesa, adquiridos através da leitura de livros vindos de lá, ganham 

visibilidade e começam a fazer parte da política local e a ocupar cargos na administração, 

eles passam também a incomodar os brancos. Trata-se desse exemplo envolvendo o senhor 

Alcibiade, defensor do processo de colonização, e Aimé Césaire. Crítico do colonialismo, 

Césaire se autoproclama negro-africano, deixando Alcibiade indignado, uma vez que, 

segundo ele, seria uma espécie de traição do pai da Negritude em relação à mãe França, 

que o acolheu, ensinando-lhe a ler e escrever. Para Alcibiade, Césaire deveria assumir sua 

condição de assimilado, não se subverter contra ela. 

Outras passagens de Texaco abordam a questão do conflito diglóssico e o estatuto 

diferenciado dessas duas línguas, como no seguinte fragmento:  

 

Dans l’En-ville Sophie-Marie, il y a les Man et les Madame. C’est pas 

pareil. La Man te parle en créole. La madame te parle en français. La 

Man est gentille et connaît la survie. La madame est plus sévère et te 

parle de la Loi. La Man se souvient des mornes et des campagnes et des 

champs. La madame ne connaît que l’En-ville. (CHAMOISEAU, 1992, 

p. 293) 
 

Ou neste outro em que o Marqueur de Paroles, ao anotar o que Marie-Sophie lhe contava, 

diz que “Elle mélangeait le créole et le français, le mot vulgaire, le mot précieux, le mot 

oublié, le mot nouveau…” (CHAMOISEAU, 1992, p. 411) e que, às vezes, Marie-Sophie 

pedia-lhe para que ele corrigisse “sa parole dans un français soutenu – sa passion 

fétichiste” (CHAMOISEAU, 1992, p. 495). Percebe-se, nas duas passagens de texto, que o 

autor, através da sutileza, enfatiza que a língua francesa é a do poder, de prestígio, a 

utilizada por pessoas que estão no topo da pirâmide social. No primeiro exemplo, quando 

Esternome diz à Marie-Sophie que os termos Man e Madame não são sinônimos, ele está 

sinalizando essa estratificação social, onde há uma organização hierárquica que separa os 

falantes das duas línguas. Podemos perceber, ainda, que ao fazer essa comparação, 
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Esternome critica a língua francesa por ser a língua oficial, da autoridade, que o trata mal, 

sem nenhuma gentileza, e que abusa das leis para beneficiar a si próprio. Já a crioula, é a 

língua da sobrevivência, que se aprende na convivência. No segundo exemplo, 

Chamoiseau enfatiza a fetichização pela língua francesa, sinalizando a mimetização dos 

costumes e da cultura francesa, decorrentes do processo de assimilação cultural, uma 

constante na vida dos martinicanos. 

A problemática sobre a escolarização em francês também está inserida no 

romance. Marie-Sophie fala de sua experiência na escola, não deixando de ressaltar que 

nada do mundo crioulo, ao qual ela pertencia, lhe era ensinado. Como sobrevivência, ela 

vendia frituras que Idoménée fazia (mesmo cega) e as vendia, ajudando nas despesas de 

casa. No texto, Marie-Sophie diz: 

 

Le matin, avant l’école où je n’apprenais rien, je charroyais de l’eau dans 

le but de remplir une bombe qui nous servait de source. Le maître d’école 

était une sorte de nègre volonté. Cet ancien cordonnier s’était tout seul 

révélé la lecture, enseigné l’écriture, et il avait grimpé jusqu’à l’Ecole 

normale sur le dos d’une rage d’exister. [...] Parler français était une 

succulente qu’il pratiquait dans une messe de mouvements. Il semblait un 

berger menant sans cesse un troupeau de vocables. [...] Chaque mot 

vibrait inépuisable dans sa manière fleurie de sonner de la langue. Nous 

étions fascinés par son art. Nous le regardions comme le comptable divin 

des sciences les plus extrêmes. De lui, je ramenai ce goût de la langue 

française, ce souci de la dire d’une manière impériale que je cultivai dans 

mes temps solitaires. Pour l’instant, câpresse de boue, je considérais cette 

merveille: un nègre noir transfiguré mulâtre, transcendé jusqu`au blanc 

par l’incroyable pouvoir de la belle langue de France. Devant lui, mon 

Esternome ému n’osa jamais parler: il se sentait vieux-chien. 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 249) 

 

Percebe-se que trabalhar e conciliar os estudos é uma prática que compromete a educação 

escolar. Na Martinica, a língua ensinada nas escolas é a francesa. Aprendê-la, não 

motivava Marie-Sophie, uma vez que essa língua não dava conta de expressar o seu dia a 

dia, ou seja, o seu modo de vida crioulo, junto aos pais. Entretanto, ela apreciava o saber 

linguístico do professor, ainda mais porque ele era negro, e essa condição era valorizada.  

Em Chronique des sept misères, Chamoiseau também aborda a questão do ensino 

da língua francesa nas escolas através da personagem Heloïse (que se tornou a mãe de 

Pipi), observada no seguinte trecho: 

 

Contrairement à ses soeurs, elle put se rendre à l’école. Ce fut un monde 

nouveau, hors de la réalité même, où elle apprit à lire et à écrire en 



99 
 

français, langue insolite qui surprenait ses parents. Fanotte exigea là 

même que sa fille l’utilise en s’adressant à elle, et le respect alors? Félix 

Soleil, par contre, ne semblait jamais pouvoir s’en accomoder. Cette 

langue lui était certes familière (c’était celle des gendarmes-à-cheval) 

mais il ne l’avait pas imaginée dans sa maison. (CHAMOISEAU, 1986, 

p. 27)  

 

No entanto, com o tempo, e por não conseguir compreender nada do mundo français, já 

que não pertencia a ele, Heloïse deixa a escola “et s’occupa de la boutique de Fanotte 

maintenant ratatinée et presque aveugle (CHAMOISEAU, 1986, p. 27). A personagem foi 

se dedicar às atividades pertencentes à cultura crioula, onde ela pudesse lidar com o 

vocabulário crioulo, corriqueiro do dia a dia. Percebe-se que a mãe concordava, uma vez 

que a língua francesa era merecedora de respeito. O pai não imaginava que essa língua 

pudesse, um dia, ser utilizada dentro de casa, apesar de já estar bem familiarizado com ela, 

devido aos abusos de autoridades com os quais ele tinha que lidar todos os dias, ao ser 

abordado pelos policiais. Entretanto, os dois eram unânimes ao pensar que a língua era 

uma língua promissora, que darias melhores condições aos filhos.  

 Baseando-nos na história da Martinica, a partir dos estudos de Diva Damato, 

constata-se que em 1905, somente um terço das crianças em idade escolar está na escola 

(DAMATO, 1995). Segundo a pesquisadora, a escola “é vista como o caminho 

privilegiado para a ascensão social. E aqueles que chegam à literatura, fascinados pela 

França e sua cultura, procurarão imitar seus ‘mestres’” (DAMATO, 1995, p. 94).  A 

questão do ensino da língua francesa nas escolas também é tratada por Eurídice 

Figueiredo. Segundo a pesquisadora, a questão do crioulo é especialmente grave no que 

concerne à educação, pois a “criança que chega à escola aos 6 anos, tendo sempre falado 

crioulo em casa, é alfabetizada em francês” (FIGUEIREDO, 1998, p. 21), a língua 

estrangeira. Ao proibir o uso do crioulo em sala de aula, as instituições educacionais 

prejudicam a criança, já que seu único referencial simbólico se exprime em crioulo 

(FIGUEIREDO, 1998). Além disso, conforme Figueiredo, “percebeu-se que as crianças 

não entendiam os próprios enunciados das questões. A sala de aula é o espaço reservado ao 

francês, enquanto no pátio, apesar da proibição expressa, as crianças acabam falando 

crioulo” (FIGUEIREDO, 1998, p. 21-22). Para Édouard Glissant, o ideal seria que os 

alunos das escolas fossem preparados para aprender as relações orais e escritas, a língua 

francesa e a crioula, simultaneamente, e que esse aprendizado poderia lhes ser benéfico, 
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pois não os privariam de aprender duas poéticas do mundo (GLISSANT, 1997, p. 595), 

duas linguagens diferentes, mas também que se completam. 

Em relação à literatura, escritores como Chamoiseau e Glissant defendem que o 

povo antilhano deve dominar não somente a sua própria língua, no caso o crioulo, mas 

também a do Outro, o francês, para construir sua própria linguagem, de modo que ele 

possa expressar suas singularidades linguísticas e culturais. Apropriar-se da língua 

francesa, e, portanto, dominá-la, significa também um ato de resistência e de luta pelo 

direito de ser tratado como cidadão. No romance Texaco, Marie-Sophie enfrenta Mano 

Castrador, o guarda que tomava conta da Petrolífera. Segundo a protanista, ele seria o seu 

primeiro adversário político contra o processo de aquisição do território que viria a ser o 

bairro Texaco. O confronto entre os dois aconteceu quando Marie-Sophie descobriu o 

território desativado da empresa de petróleo, espaço onde “Je retrouvai mon esprit. Je me 

mis a écouter l’En-ville, à mieux vivre l’odeur de gazoline” (CHAMOISEAU, 1992, p. 

378), e decidiu se instalar, definitivamente, naquele lugar, que, para ela, “était magique” 

(1992, p. 380). Entretanto, Mano Castrador tentou expulsá-la do local, exercendo sua 

autoridade de forma grotesca, insultando-a: “vous les nègres vous n’êtes vraiment pas 

bons, le béké met ses affaires là tranquillement, il ne demande rien à personne, et voilà 

que tu viens mettre une case à côté de ses affaires! enlève ça, enlève ça je t’ai dit!” 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 383). Marie-Sophie enfrentou, corajosamente, o Mano 

Castrador que, naquele momento, representava o béké e, portanto, tinha o respaldo da 

autoridade francesa. A fim de se defender, ela utiliza um francês impecável, para que suas 

palavras, novamente utilizadas como arma, pudessem atingi-lo:  

 

Je m’avançai sur lui et je lui dis comme ça, sans desserrer 

les dents, en sifflant presque comme une bête-longue, et 

dans un français de belle catégorie pour mieux piquer son 

coeur Mais dites-moi, mon monsieur Castrador, où est-ce 

que tu veux que j’aille? Quand le béké est venu s’installer 

là, est-ce que tu as été te caler devant lui pour lui dire ce 

que tu me dis là? (CHAMOISEAU, 1992, p. 383) 
 

 

Na narrativa, Chamoiseau insere a Biblioteca Schoelcher de Fort-de-France, 

reforçando a ideia de arquivamento da oralidade no texto escrito, pois é nela que estão 

arquivados os cadernos de Marie-Sophie e as pastas do Urbanista. Na pasta de número 17, 

Folha XXV, está arquivada a Nota de Christ ao Marqueur de Paroles, na qual ele se 
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convence da importância de manter intacto o bairro crioulo na Cidade. Retratamos, ainda, 

na Nota, mais um exemplo de diglossia, como podemos observar em sua fala:  

  

Au centre, une logique urbaine occidentale, alignée, ordonné, forte 

comme la langue française. De l´autre, le foisonnement ouvert de la 

langue créole dans la logique de Texaco. [...] Ici la trame géométrique 

d´une grammaire urbaine bien apprise, dominatrice ; par-là, la couronne 

d´une culture-mosaïque à dévoiler, prise dans les hiéroglyphes du béton, 

du bois de caisses et du fibrociment. (CHAMOISEAU, 1992, p. 282)  

 

Esse fragmento demonstra o conflito existente não somente na questão da língua, mas 

também denota a questão da universalidade, posto que tudo o que é relacionado à França é 

o modelo que deve ser seguido. No entanto, Christ conclui, em outro fragmento dessa 

mesma Nota, que: “Mêlant ces deux langues, rêvant de toutes les langues, la ville créole 

parle en secret une langage neuf et ne craint plus Babel” (CHAMOISEAU, 1992, p. 282), 

pois, ao aprender todas as línguas do mundo, inseridas naquele espaço, o povo crioulo cria 

sua própria linguagem, na qual poderá se comunicar com o mundo. 

Por meio da metáfora da Torre de Babel, escritores como Chamoiseau e Glissant 

fundamentam suas teorias em relação ao multilinguismo e, portanto, à criação da língua 

crioula. A história sobre a Torre de Babel, é mencionada na Bíblia, no livro de Gênesis, e 

significa a "porta do céu" ou a "porta de Deus", e se caracteriza como uma das construções 

mais ambiciosas do homem. O livro se refere à história dos Babilônios que, chegando ao 

Oriente, estabeleceram-se na planície de Sinar e construíram a cidade da Babilônia. Com o 

objetivo de se tornar o centro do universo, o homem decidiu construir uma torre que lhe 

permitiria chegar perto de Deus e, portanto, ele estaria à altura de Deus. Como castigo, 

uma vez que o povo falava uma única língua, Deus resolveu então confundi-los na 

linguagem para que eles não se compreendessem mais entre si. A construção da Torre de 

Babel foi interrompida e o povo se dispersou por toda a terra, originando diversas culturas 

e línguas diferentes. Por isso, Babel virou sinônimo de confusão e simboliza o castigo 

divino sobre a arrogância, o orgulho e a prepotência humana.  

Todavia, Glissant defende que essa imposição do multilinguismo, na verdade, 

teria sido um fator positivo, pois através dela se construiu algo de bom que é justamente o 

surgimento de várias identidades culturais. Por meio da interação de diferentes povos 

advindos de diversos processos migratórios, os povos conseguiram transpor as barreiras da 

diferença linguística e construíram uma nova língua que representasse a todos. No caso das 
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Antilhas Francesas, em que o processo da escravidão trouxe à força os negro-africanos, 

excluindo deles o direito de falarem suas próprias línguas, eles puderam criar a língua 

crioula que os representa. Por isso, para Glissant, é possível contruir a torre não baseada no 

monolinguismo, mas sim através do multilinguismo, na presença de todas as línguas do 

mundo. Baseando-nos, ainda, nos estudos de Glissant, o escritor afirma que nas Antilhas, 

“l’imaginaire de l’homme antillais a besoin de la langue créole et de la langue française”46 

(GLISSANT, 1996, p. 41), por isso, em um contexto marcado pela multiplicidade 

linguística e cultural, espaço insular onde o trânsito de elementos diversos é permitido, a 

literatura se torna algo privilegiado no sentido de compreender a diversidade e as 

especificidades linguísticas e culturais que compõem as Américas francófonas. No 

exemplo de Texaco, é por meio das palavras do urbanista Christ que Chamoiseau define a 

identidade crioula, baseando-se nos conceitos vistos em Poétique du Divers e de 

Crioulização, de Glissant, posto que “La ville créole restitue à l’urbaniste qui voudrait 

l’oublier les souches d’une identité neuve: multilingue, multiraciale, multi-historique, 

ouverte, sensible à la diversité du monde. Tout a changé” (CHAMOISEAU, 1992, p. 282). 

Diante dessas premissas, segundo Arnaldo Vianna Neto, em Poética do caos: a 

conquista de Babel (2011), Chamoiseau define pátria “como linguagem, como linguagens 

das línguas do mundo em dinâmica plural com todas as diversidades” (VIANNA NETO, 

2011, p. 270), visto que não podemos nos contentar em sermos fechados dentro de nossa 

própria língua. Recebendo como herança colonial a situação da diglossia, o ato de escrever 

se torna obrigatório, pois marca a passagem do oral ao escrito, defendido por Glissant. No 

entanto, segundo Vianna Neto: 

 

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) 

 

 

O afastamento de sua língua materna se deve ao fato de que, ao escrever a oralidade 

crioula, o escritor antilhano usa a língua francesa, a língua veicular. Seu dilema, portanto, 

surge porque “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 

                                                         
46 “o imaginário do homem antilhano necessita da língua crioula e da língua francesa” 
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sua crioulidade aceitando escrevê-la em francês” (VIANNA NETO, 2011, p. 265). 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 

língua também os representasse. Sendo assim, o francês também passa a ser o idioma do 

negro colonizado. O fato de os mentores dos 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, desde a época da Negritude, 

de Césaire. Respondendo a essas critícas, Césaire diz: 

 

[...] 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 [...]47. (CÉSAIRE apud 

BELOUX, 1969) 

 

A imposição da língua francesa como soberana pelo sistema colonial, fez com que 

escritores, como Glissant e Chamoiseau, percebessem a necessidade de desconstruir esse 

paradigma, buscando, desde então, em suas literaturas, valorizar o crioulo no sentido de 

demonstrar que esta língua conseguia expressar a realidade das Antilhas Francesas. Em Le 

Discours Antillais (1997), Glissant afirma que a língua nacional é a língua na qual um 

povo produz, e que a Literatura Nacional deve se abrir para o Diverso: 

 

Là où l’absence d’un arrière-pays culturel préexistant ne permet pas à un 

peuple de s’embusquer dans des maquis culturels et où un système 

autonome de production ne s’est pas non plus maintenu, le drame 

                                                         
47 [...] 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 oualof 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 por 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 [...] 
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commence. La langue maternelle orale est contrainte ou écrasée par la 

langue officielle, même et surtout quand celle-ci tend à devenir langue 

naturelle. Il s’agit là de de ce que j’appelle des communautés “coincée”. 

Un peuple ne supporte pas très longtemps à la fois une aliénation brutale 

ou insidieuse de son arrière-pays culturel et une réduction systématique 

de son circuit de production. C’est là un des théorèmes de base de la 

Relation. La littérature nationale, c’est dans ce cas la mise en évidence de 

cette double altération. Car, dans l’absence de production nationale et la 

contrainte culturelle globale, un peuple se tourne contre lui-même, en 

ceci qu’il vit (subit) ses pulsions sans pouvoir les élucider collectivement. 

[...] Sa force de communion tourne par exemple à la pratique 

superstitieuse, et sa force de critique à la manie de cancaner. C’est ce qui 

s’observe en Martinique où le processus d’assimilation à une civilisation 

(française) exogène déclenche une des manières les plus menacées, peut-

être la plus exemplaire, d’insertion au Divers.48 (GLISSANT, 1997, p. 

335) 

 

Assim, Glissant propõe que a literatura nacional deve significar a nomeação dos povos 

novos, o seu enraizamento, e que é hoje sua luta (GLISSANT, 1997), senão ela 

permanecerá regionalista, ou seja, “folklorisante et caduque – le rapport d’un peuple à 

l’autre dans le Divers, ce qu’il apporte à la totalisation”49 (GLISSANT, 1997, p. 332). O 

Diverso de Glissant abre os países, porque ele é teimoso, nasce em toda parte e, por isso, o 

pensador antilhano está longe de pensar “qu’on se trouve là en présence d’une sorte de 

banlieuse provisoire du monde”50 (GLISSANT, 1997, p. 333). Glissant observa, ainda, que 

a língua materna dos povos que surgiram recentemente no planeta são, devido situações 

históricas, línguas orais. 

 

 

 

 

 

                                                         
48 Lá onde a ausência de um contexto cultural preexistente não permite a um povo penetrar em um "maquis" 

cultural e onde um sistema autônomo de produção não se manteve, o drama começa. A língua materna oral é 

determinada ou oprimida pela língua oficial, sobretudo quando esta tende a tornar-se língua natural. Trata-se 

do que eu chamo de comunidades "presas". Um povo não suporta muito tempo uma alienação brutal ou 

insidiosa de seu contexto cultural e uma redução sistemática de seu circuito de produção. A literatura 

nacional, é, neste caso, a evidenciação desta dupla alteração. Pois, na ausência de produção nacional e na 

imposição cultural global um povo volta-se contra si próprio, no que vive (e sofre) suas pulsões sem poder 

elucidá-las coletivamente. Sua força de comunhão volta-se, por exemplo, à prática supersticiosa, e sua força 

de crítica à mania de maldizer. É o que se observa na Martinica onde o processo de assimilação a uma 

civilização (francesa) exógena desencadeia uma das maneiras mais ameaçadas, talvez a mais exemplar, de 

inserção no Diverso. 
49 “folclorizante e caduca – a relação de um povo com o outro no Diverso, o que contribui para a 

totalização.” 
50 “que nos encontramos em presença de uma espécie de periferia provisória do mundo.” 
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3.1. ETNOLINGUÍSTICA 

 

Neste tópico, propomos analisar as alteridades culturais e linguísticas da 

Martinica, com a finalidade de valorizar a etnolinguística na execução do resgate histórico 

e linguístico das línguas do colonizador e do colonizado em um quadro que, devido aos 

fenômenos de migração e miscigenação, vem submetendo o francês de referência a uma 

diversificação da identidade crioula, de modo que a língua francesa já não pode mais ser 

considerada como um patrimônio exclusivo da França, uma vez que também passou por 

um processo de apropriação cultural e linguística. Esse processo provoca mutações e 

variações na sintaxe, no léxico e na morfologia da língua francesa que transcende dessa 

maneira o estatuto de língua do opressor, passando ao de “língua apropriada” e, portanto, 

também é a língua dos martinicanos. 

Os debates sobre a francofonia, em países francófonos, sustentam-se na revisão 

crítica de uma teoria da linguagem que leva em consideração a historicidade linguística, 

literária, cultural, antropológica, sociopolítica e filosófica das diversas etnias habitantes do 

espaço geográfico onde a língua francesa é a língua oficial. Nesse sentido, a noção de 

pátria, nos países francófonos, tem uma representação cultural e linguística maior que a 

política. De acordo com Arnaldo Rosa Vianna Neto, em Poética do caos (2011), em 

relação às Antilhas francesas, este conteúdo corresponde a um "vasto espaço geográfico e 

cultural onde o francês de referência, submetido a diversos tipos de contatos linguísticos, 

revela fenômenos de mestiçagem dos quais a natureza e a importância variam segundo o 

contexto linguístico" (VIANNA NETO, 2011, p. 261).  

Com base nos estudos de Diva Damato sobre o território da Martinica – e de outras 

ilhas das Antilhas – apontamos algumas informações pertinentes que nos ajudarão a 

compreender a trajetória linguística desse povo. Os estudos foram baseados nos relatos de 

cronistas da colonização francesa e de missionários, segundo a pesquisadora. Seus estudos 

concluem que o conflito de línguas na Martinica existe há séculos e antecede à chegada 

dos europeus, “e acaba sendo uma das forças propulsoras de sua produção literária” 

(DAMATO, 1995, p. 86). Há indícios, segundo Damato, de que os índios caraíbas falavam 

duas línguas distintas, uma delas reservada apenas às mulheres, quando os franceses 

chegaram ao território da Martinica. O primeiro falar específico das Antilhas francesas, 

resultante do contato dos índios com os primeiros europeus, era chamado de baragouin 

(algaravia), resultante da mescla do espanhol, francês, inglês e flamengo. Os índios 
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empregavam o baragouin quando estavam em contato com os brancos, mas utilizava sua 

língua materna em todas as outras atividades. Damato enfatiza, ainda, que o francês falado 

nas colônias era popular e dialetal, para simplificar a comunicação, uma vez que a maioria 

das pessoas falantes era sem instrução, já que nessa época não havia um ensino organizado 

e “ensinava-se e aprendia-se de acordo com as possibilidades e necessidades” (DAMATO, 

1995, p. 87). Os africanos escravos, que são de várias etnias e possuem línguas diferentes, 

eram postos em situação de total dependência com os europeus, de modo que eles eram 

forçados a aprender o francês a fim de poderem se comunicar e sobreviver (DAMATO, 

1995).  

Em Construção de identidades pós-coloniais na literatura antilhana (1998), a 

pesquisadora Eurídice Figueiredo traça um retrato sobre a origem do crioulo de base 

francesa, falado nas Antilhas e nas ilhas do Oceano Índico (Seychelles, Reunião e 

Maurício). De acordo com a pesquisadora: 

 

No início da colonização, no século XVII, cria-se uma sociedade de 

habitação, em que os negros, menos numerosos do que os brancos e 

trabalhando diretamente com eles, aprendem o francês diretamente do 

falante nativo. No século XVIII, com o florescimento da cana-de-açúcar, 

os colonos passam a trazer grandes levas de negros, que tiveram de 

aprender o francês não mais diretamente com os brancos, mas com os 

escravos já instalados. (FIGUEIREDO, 1998, p. 19) 

 

 

Sobre a gênese do crioulo, Figueiredo enfatiza que não se comprovou a hipótese de que 

sua sintaxe fosse de alguma língua africana, como se supunha. Isso se deve ao fato de que 

as etnias que chegaram nas Américas “não foram as mesmas que foram para as ilhas do 

Oceano Índico, e além disso, não se encontrou nenhuma língua africana com a sintaxe do 

crioulo” (FIGUEIREDO, 1998, p. 20), e que o mais provável é que o crioulo tenha 

aproveitado variantes sintáticas do próprio francês, como ele era praticado na época por 

falantes incultos e que usavam variantes regionais. Ainda de acordo com Figueiredo, no 

plano lexical, o crioulo “conserva muitos arcaísmos, alguns existentes também no francês 

do Canadá. No plano fonético também se registra a pronúncia do –t no final da palavra, 

com aparente feminização do nome” (FIGUEIREDO, 1998, p. 20). 

Devido às semelhanças entre Brasil e Caribe durante o período colonial, posto que 

ambos territórios foram construídos através do Tráfico Negreiro e, consequentemente, pelo 

trabalho servil de seres humanos escravizados, podemos nos basear em algumas obras de 
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Darcy Ribeiro e suas observações. Em O povo brasileiro: a formação e o sentido do 

Brasil, obra considera chave para entendermos a formação étnica e cultural do Brasil, e de 

toda América, Ribeiro diz que: 

 

Tal como ocorreu aos brancos, vindos mais tarde a integrar-se na etnia 

brasileira, os negros, encontrando já constituída aquela protocélula 

lusotupi, tiveram de nela aprender a viver, plantando e cozinhando os 

alimentos da terra, chamando as coisas e os espíritos pelos nomes tupis 

incorporados ao português [...]. Os negros do Brasil, trazidos 

principalmente da costa ocidental da África, foram capturados meio ao 

acaso nas centenas de povos tribais que falavam dialetos e línguas não 

inteligíveis uns aos outros. A África era, então, como ainda hoje o é, em 

larga medida, uma imensa Babel de línguas. Embora mais homogêneos 

no plano da cultura, os africanos variavam também largamente nessa 

esfera. Tudo isso fazia com que a uniformidade racial não correspondesse 

a uma unidade lingüístico-cultural, que ensejasse uma unificação, quando 

os negros se encontraram submetidos todos à escravidão. A própria 

religião, que hoje, após ser trabalhada por gerações e gerações, 

constituiu-se uma expressão da consciência negra, em lugar de unificá-

los, então, os desunia. (RIBEIRO, 1995, p. 114-115) 

 

De acordo com Ribeiro, a diversidade lingüística e cultural dos contingentes negros 

introduzidos no Brasil (e em toda a América), somada a essas hostilidades recíprocas que 

eles traziam da África e à política de evitar a concentração de escravos oriundos de uma 

mesma etnia, tanto nos mesmos navios negreiros como também nas mesmas propriedades, 

impediu a formação de núcleos solidários que retivessem o patrimônio cultural africano 

(RIBEIRO, 1995).  

 De acordo com Diva Damato, a língua hoje falada na Martinica, um crioulo de base 

lexical francesa, “nasceu provavelmente, segundo Lambert-Félix Prudent, na primeira 

colônia francesa do Caribe – São Cristóvão – entre 1615 e 1640, do encontro de piratas 

franceses, escravos africanos (que em sua grande maioria tinham pertencido aos espanhóis) 

e índios Caraíbas (DAMATO, 1995, p. 87). Os negro-africanos eram, na sua maioria, 

analfabetos oriundos de civilizações orais. A pesquisadora relata que o termo créole surge 

em 1682, e trata-se “de uma maneira específica de falar à qual os recém-chegados devem 

se adaptar” (DAMATO, 1995, p. 89). Damato diz que: 

 

Desde o momento em que o crioulo chega à Martinica com os primeiros 

colonizadores oriundos de São Cristóvão, ele terá que enfrentar, segundo 

Prudent, a língua dos índios, as várias línguas africanas e o francês. Com 

o desaparecimento dos índios, o crioulo – a língua comum entre o 
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africano e o europeu – será o traço de união entre o senhor e o escravo. 

(DAMATO, 1995, p. 89). 

 

Diante desse quadro, os senhores das plantações e fazendas – os békés – também falam o 

crioulo e o utilizam no trato com os escravos. Os békés serão os únicos a terem acesso à 

língua escrita, o francês, “o escravo, não, constituindo desde então o “estigma de 

inferioridade, de servidão, a marcar o crioulo” (DAMATO, 1995, p. 89). O crioulo “foi 

considerado uma espécie de ‘marca infamante’ do passado vergonhoso da escravidão” 

(DAMATO, 1995, p. 195), uma língua nascida no sistema de plantações e da 

miscigenação. É através do crioulo, portanto, que os escravos se expressavam e produziam 

contos, lendas, provérbios e adivinhações, transmitidos oralmente (DAMATO, 1995). 

Damato ressalta, ainda, que ao crioulo, sempre lhe foi recusado o estatuto de língua, sendo 

considerado como “dialeto” ou “jargão”, confinado apenas ao papel de simples meio de 

comunicação familiar (DAMATO, 1995).  

No que concerne ao francês, a língua da escrita e a ensinada na escola, a 

pesquisadora: 

 

Até o fim do século XVIII, a produção de textos escritos fica reservada 

quase exclusivamente à minoria branca. Só eles aprendem o francês. Em 

1845, há apenas três pequenos escravos no total das escolas da Martinica. 

Na sua esmagadora maioria, o ensino é religioso, caro e discriminatório. 

Nos programas, os estudos clássicos reinam. Devido à baixa qualidade 

desse ensino, os brancos enviam os filhos para completar os estudos na 

Metrópole. Mas as letras gozam de grande prestígio. Alguns békés ricos 

se consagram à literatura como um lazer: escrevem na imprensa local e 

são membros correspondentes de sociedades literárias metropolitanas. 

Suas produções procuram se aproximar ao máximo do que se fazia (ou do 

que se fizera) em Paris. (DAMATO, 1995, p. 91) 

 

 

A promoção daqueles que falam corretamente o francês levou a própria população, 

principalmente a classe média, a instaurar mecanismos de fiscalização visando proteger a 

língua francesa da influência “nefasta” do crioulo (DAMATO, 1995, p. 195). Ti-Cirique, 

personagem culta de Texaco, que domina a língua francesa, escritor, e que já foi citado 

anteriormente nesta Dissertação, representa essa repulsa ao crioulo. Marie-Sophie, em sua 

narrativa, conta que certa vez deixou Ti-Cirique ler seus cadernos, escritos nas línguas 

francesa e crioula:  
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Il était là depuis quelques semaines quand il me vit écrire sur mes cahiers. 

Curieux en la matière, il voulut regarder. Je lui en donnai un qu’il lut 

sourcils froncés, sursautant du fait de l’orthographe et des phrases 

emmêlées où je m’emprisonnais. Il faut faire simple, madame Marie-

Sophie, me dit-il, simple, la plus grande écriture est l’écriture très 

simple. Face aux tournures créoles, un hoquet de dégoût lui bouleversait 

le corps: Mon dieu, madama Marie-Sophie, cette langue est sale, elle 

détruit Haïti et conforte son analphabétisme, et c’est là-dessus que 

Duvalier et les tontons macoutes bâtissent leur dictature... l’universel, 

pensez à l’universel... (CHAMOISEAU, 1992, p. 414) 

 

 
Desse modo, o exemplo citado acima, demonstra que a ideologia de assimilação e domínio 

da língua francesa caminham juntos. Segundo Glissant, “viver em clausura ou abrir-se ao 

outro” (2011, p. 101), era esta a única alternativa a que se pretenderia reduzir todo o povo 

que reclamasse o direito de falar a sua língua. Desse modo, para Glissant era assim que se 

legitimavam premissas herdadas de uma dominação secular. Significa que: “Ou falam uma 

língua ‘universal’ (ou que tende a sê-lo) e participam na vida do mundo, ou fecham-se no 

vosso idioma particular, tão inapto para ser partilhado, e então isolam-se do mundo e 

vivem sós e estéreis na vossa pretensa identidade” (GLISSANT, 2011, p. 101). Louis-Jean 

Calvet, célebre linguista francês, definiu que a nação francesa sempre esteve vinculada à 

ideia de unidade linguística: 

 

Cette vision européocentriste des langues et de leurs “avantages” 

respectifs a directement inspiré la colonisation: une langue de sauvage, 

un “jargon”, dénotait un peuple de sauvages qui, à ce titre, était 

justiciable d’une injection de civilisation française.51 (CALVET, 1973, p. 

72) 

 

Essa “unidade”, segundo Diva Damato, teria sido a imposição da língua de uma 

determinada região ao conjunto do chamado “território nacional”, por isso, a 

marginalização das línguas regionais na França ainda é um problema mal-resolvido, até 

mesmo hoje (DAMATO, 1995). Em todos os processos de colonização, a língua do 

colonizador sempre se apresentou com a portadora de uma civilização superior e de função 

redentora. No caso dos ameríndios, por exemplo, a língua do colonizador os livrariam das 

“trevas da ignorância”, e dos negros-africanos, os levariam ao caminho da civilização. 

(DAMATO, 1995). 

                                                         
51 Essa visão eurocêntrica das línguas de suas “vantagens” respectivas inspiraram diretamente a colonização: 

uma língua de selvagem, um “jargão”, denotava um povo de selvagens que, por essa razão, era justificável de 

uma interjeição de civilização francesa. 
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   Da ambiguidade da relação do antilhano com o crioulo e o francês, nasce o 

conflito diglóssico, explicado anteriormente nesta Dissertação, onde os estatutos das 

línguas são diferenciados e, no caso das Antilhas francesas, o francês é a língua 

predominante, imposta pelos órgãos governamentais, inclusive nas escolas, enquanto que o 

crioulo é tratado como um patois – um dialeto, sem prestígio. É considerado, pois, fruto 

dos anos de colonialismo (FIGUEIREDO, 1998). Diante disso, o percurso dos escritores 

antilhanos insiste em enfrentar o problema da língua, “que não se resume a uma mera 

questão lingüística, porque faz parte das representações do SER” (FIGUEIREDO, 1998, p. 

22). Condição que se explica uma vez que desde a Negritude “até os dias de hoje, são 

várias as construções identitárias que homens e mulheres do Caribe forjaram para superar 

os velhos estereótipos impostos pelo discurso colonial” (FIGUEIREDO, 1998, p. 22). 

Aliocha Wald Lasowski, professor de Literatura e pesquisador da obra de 

Édouard Glissant, enfatiza que, para Glissant, “les langues du monde sont des interfaces 

des imaginaires de l’humanité: il faut défendre toutes les langues en même temps" 52 

(LASOWSKI, 2015, p. 407). E retoma o conceito de rizoma para explicar a Poética da 

Relação, conceitos já analisados anteriormente nesta Dissertação. Segundo o professor: 

 

Pour Glissant, la Caraïbe, como aire culturelle et linguistique, relève d’un 

enchevêtrement de politiques et de langues, d’histoires et de cultures. La 

situation linguistique est complexe, liée à la créolisation des archipels, où 

se rencontrent populations africaines, indiennes, indonésiennes, 

levantines, chinoises ou encore portugaises. Par exemple, les îles ABC 

(Aruba, Bonaire et Curaçao) relèvent d’une “culture rhizomatique” de la 

Caraïbe, telle que Glissant la préconise dans Poétique de la Relation.53 

(LASOWSKI, 2015, p. 408) 

 

 

A Poética da Relação, de acordo com Eurídice Figueiredo, implica na abertura para a 

complexidade do diverso, “em ruptura com qualquer essencialismo, com qualquer 

pensamento de sistema porque dá conta da fragilidade das construções identitárias, sempre 

em constante mutação, numa multiplicidade de possibilidades combinatórias 

(FIGUEIREDO, 1998, p. 79). 

                                                         
52 “as línguas do mundo são interfaces dos imaginários da humanidade: é necessário defender todas as 

línguas ao mesmo tempo”  
53 Para Glissant, o Caribe, como área cultural e linguística, ergue-se do emaranhado de políticas, de línguas, 

de histórias e de culturas. A situação linguística é complexa, relacionada à crioulização dos arquipélagos, 

onde se reencontram populações africanas, indianas, indonesianas, chinesas ou também portuguesas. Por 

exemplo, as ilhas ABC (Aruba, Bonaire e Curaçao) surgem de uma “cultura rizomática” do Caribe, tal como 

Glissant a defende em Poética da Relação. 
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Desse modo, 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 pensarmos na existência de uma “terceira língua” que atravesse todas as 

fronteiras entre uma 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 (GLISSANT, 1990). 

A pesquisadora Magdala França Vianna afirma que, nas obras de Patrick 

Chamoiseau, o sistema de representação do conflito lingüístico é intencionalmente 

caricatural, uma vez que há inúmeros desvios. Significa que:  

 

[...] o texto instaura um enigma e seduz o leitor para sua decifração: a 

tradução é muitas vezes torta, disfarçada, muitas palavras criolas não são 

traduzidas e o narrador brinca com um jogo de notas que não esclarecem 

o texto, mas se articulam com ele. É a forma de “habitar” a língua 

francesa, o criolo mestiçando o francês, assim como as pequenas histórias 

estampam a história universal: “Nós conquistamos essa língua francesa. 

[...] nós a habitamos. [...] Nossa literatura deverá testemunhar essa 

conquista.” Fala de Chamoiseau. (VIANNA, 1995, p. 143) 

 

É, pois, habitando a língua francesa, crioulizando-a, que reina, assim, na obra Texaco, o 

mundo da Oralitura, técnica empregada por Chamoiseau para resgatar a oralidade crioula 

em texto escrito em francês, tema que será abordado no tópico seguinte desta Dissertação. 

 

 

 

 

3.2. ORALITURA: ORALIDADE E ESCRITA 

 

Destacamos, neste capítulo, o papel de Patrick Chamoiseau na inscrição do 

memorial identitário oral na literatura escrita, ou seja, a Oralitura, que representa o ethos 

de seu povo, inaugurando uma nova vertente literária na qual o escritor valoriza e dá voz 

ao repertório cultural crioulo martinicano. É, portanto, com o intuito de reelaborar a 

história escritural que a escrita de Chamoiseau se configura por meio da memória coletiva 

martinicana, valorizando as narrativas orais e utilizando a língua crioula como elemento de 

resistência. De acordo com Édouard Glissant: 
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Les Haïtiens ont inventé le néologisme oraliture pour remplacer le mot 

littérature, marquant ainsi leur détermination à rester dans le champ de 

l’oral. C’est assez dire qu’au moins la stragégie de la fixation d’une 

langue “orale” dans le contexte moderne n’est pas évidente ni donnée une 

fois pour toutes.54 (GLISSANT, 1997, p. 598) 

 

Incorporando o "recado maldito do signo de Cam (Cham) bíblico no nome, 

Chamoiseau realiza esse estigma na transgressão do espaço sagrado de poder da escritura e 

inaugura o reino da Oralitura" (FRANÇA VIANNA, 1995, p. 177), a produção estética da 

palavra que, segundo o autor, é uma espécie de alquimia particular entre a oralidade e a 

escritura. Em entrevista concedida à Magdala França Vianna, e reescrita em seu texto Por 

uma cultura da hibridação: conflito e diferença na dispersão e pluralização do sujeito 

canônico (1995), Chamoiseau define a Oralitura como: 

 

Ce dont je parle c´est une alchimie particulière entre l´oralité, l´oraliture et 

l´écriture. [...] Il faut prendre l´oraliture, la culture, l´élan, l´imaginaire, la 

philosophie, la vision du monde qu´on peut trouver dans ces différents peuples, 

comme des désirs d´existence. C´est comme un nouveau peuple renaît. Et nous 

sommes en train de renaître !55 (CHAMOISEAU, Patrick. Entrevista. Fort-de-

France, 1995) 

 

Segundo a pesquisadora, Chamoiseau fez sua escolha por um francês "habitado" 

por uma consciência crioula, capaz de realizar uma relação "diversal" e a proposta da 

cultura mosaico projetada pela Crioulidade. A matriz crioula é de estrutura essencialmente 

oral e Chamoiseau reproduz, em suas narrativas, a palavra falada sempre seguida de 

tradução, em francês, evidenciando sua preocupação com um público leitor diferenciado e 

em visualizar as diferenças entre os dois sistemas linguísticos, veículos existenciais 

diversos (VIANNA, 1995, p. 144). Nesse sentido, as personagens populares usam termos 

crioulos para se comunicarem umas com as outras. Alguns exemplos são os termos em 

crioulo: "la bitation", em substituição ao termo francês l'habitation; ou "Bondie!", em vez 

de Bon Dieu!; ou, ainda, a preferência de Marie-Sophie pelo termo "Milâtre" ao de 

                                                         
54 Os Haitianos inventaram o neologismo oralitura para substituir o termo literatura, marcando, assim, sua 

determinação de permanecer no campo do oral. É certo dizer que, ao menos, a estratégia da fixação de uma 

língua "oral" em um contexto moderno não é evidente nem dado, de uma vez por todas. 
55 Isto de que falo é uma alquimia particular entre a oralidade, a oralitura e a escritura. [...] É necessário 

tomar a oralitura, a cultura, o impulso, o imaginário, a filosofia, a visão de mundo que podemos encontrar 

entre os diferentes povos, como desejos de existência. É como um novo povo renasce. E nós estamos 

renascendo ! 
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Mulâtre, para justificar que era assim que seu pai, Esternome, falava. Outros exemplos são 

as frases em crioulo seguidas da tradução em francês, como nos seguintes exemplos: 

"Kouman ou pa an travay" - "Tu ne travailles pas?..."; "Man ka bat an djoumbak la" - "Je 

n’ai pas quitté mon travail" (CHAMOISEAU, 1992, p. 55) e “Prédié ba papa’w ich mwen, 

Prie pour ton papa, mon fils...” (CHAMOISEAU, 1992, p. 53). Os dois idiomas se 

misturam, e, muitas vezes, encontramos frases ou palavras inscritas em notas de rodapé ou 

parênteses, nos quais o autor explica o significado desses elementos, de modo a indicar, ao 

leitor, que ele se preocupa com a compreensão da leitura dele. Esse recurso faz da obra de 

Chamoiseau algo peculiar, uma vez que ele se torna um inventor de linguagem, “na qual se 

registram criações lexicais contínuas que incorporam ao francês as construções lexicais e 

as cadências crioulas” (VIANNA NETO, 2011, p. 265). Na tentativa de resguardar a 

tradição oral, ameaçada de extinção por meio da escrita, os escritores se deparam com duas 

problemáticas: a de língua, posto que a tradução do crioulo para o francês não é tarefa 

fácil, e a segunda é a linguagem, ou seja, a passagem do oral ao texto escrito, uma vez que, 

durante esse processo, as características da oralidade são perdidas. 

Em maio de 2011, Chamoiseau concedeu uma entrevista a Olivier Desgranges, na 

mediateca de Rochefort, na qual explicou a sua relação com a problemática que envolve as 

duas línguas faladas na Martinica, a francesa e a crioula, posto que seu espaço de 

enunciação se situa entre essas duas culturas. O autor afirma que a situação linguística da 

Martinica ainda é de diglossia, no entanto, como não há mais a pressão colonial, os 

escritores, hoje, possuem total liberdade que lhes permitem construir uma linguagem 

própria que condiz com seu próprio pensamento. Ou seja, cada escritor tem uma trajetória 

particular, subjetiva, cujas experiências pessoais é que são determinantes para se escolher a 

língua de sua produção literária. Chamoiseau construiu sua própria linguagem singular 

composta das duas línguas, a crioula, articulada na oralidade, e a francesa, aprendida na 

escola, que se articula na escrita. Sobre isso, Chamoiseau diz 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-
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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 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 [...]. 56 

(CHAMOISEAU, 2011) 

 

Recuperar a oralidade crioula, ponto de partida da existência de seu povo e de sua cultura, 

é fazer com que essa oralidade possa se harmonizar com as exigências da escritura em 

língua francesa, explica o autor. 

Tomando como base os estudos de Magdala França Vianna, o conflito da 

diglossia deixa marcas profundas em quem escreve, segundo a pesquisadora, pois, “ante a 

folha de papel em branco, o escritor deve trabalhar duas línguas, uma normatizada, 

codificada e outra marcada pelo estigma da escravidão, nascida nas plantações e tida como 

a língua da senzala, clandestina e doméstica, pontuada por uma diversidade enorme de 

falares criolos orais sem codificação escrita” (VIANNA, 1995, p. 132). Em Texaco, Marie-

Sophie enfrenta esse dilema de escrever a oralidade crioula ao confessar que “écrire pour 

moi c’était en langue française, pas en créole”, questionando-se: "Comment y ramener mon 

Esternome tellement créole?" (CHAMOISEAU, 1992, p. 412). Em seguida, Marie-Sophie 

pergunta ao Oiseau de Cham: 

 

                                                         
56 [...] 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 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 da 

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 do 

imaginário, isto é, a relação que estabelecemos com a totalidade mundo e com as novas dinâmicas da 

diversidade no mundo [...]. 
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Oiseau de Cham, existe-il une écriture informée de la parole, et des 

silences, et qui reste vivante, qui bouge en cercle et circule tout le temps, 

irrigant sans cesse de vie ce qui a été écrit avant, et qui réinvente le cercle 

à chaque fois comme le font les spirales qui sont à tout moment dans le 

futur et dans l’avant, l’une modifiant l’autre, sans cesse, sans perdre une 

unité difficile à nommer? (CHAMOISEAU, 1992, p. 413) 

 

A narrativa de Marie-Sophie representa o discurso metalinguístico crioulo, caracterizado 

por círculos que se movimentam e que se reinventam, como fazem as espirais. Trata-se de 

um discurso literário em forma de espiral, representando a identidade inacabada crioula, 

que é cheia de curvas, compósita, que não obedece a nenhum tempo cronológico, que fala 

de presente e de passado, uma história modificando a outra, sem perder uma unidade, o fio, 

uma escrita informada de silêncio e de palavras, e que permanece viva. O Marqueur de 

Paroles, respondendo à questão, conta-lhe que “Je connais cette épouvante. Edouard 

Glissant l’affronte: son oeuvre fonctionne comme ça, avec un grand bonheur” 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 413). No romance Solibo Magnifique (1988), o próprio 

narrador, após se perguntar “Comment écrire la parole de Solibo?”, admite que a 

transmissão do oral ao escrito é difícil. Ao ler as primeiras anotações que ele fez de Solibo 

quando o seguia ao mercado, o narrador responde: "je compris qu’ecrire l’oral n’était 

qu’une trahison, on y perdait les intonations, les mimiques, la gestuelle du conteur” 

(CHAMOISEAU, 1988, p. 225). Em entrevista à Magdala França Vianna, Chamoiseau 

responde à questão da seguinte forma: 

 

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.57 (VIANNA, 2006, p. 

578) 

 

A oralidade crioula não tem como ser escrita, segundo Chamoiseau, porque quando um 

contador de histórias conta uma história, não tem como reproduzi-la, por escrito, do 

                                                         
57 Escrever a língua crioula é possível. Todavia, 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 o 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. 
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mesmo modo como a história foi contada, uma vez que a escrita não dá conta de reproduzir 

seus gestos, a entonação da voz, as pausas, os gritos e gemidos, ou seja, a encenação que o 

contador faz ao contá-la. No entanto, escritores como Chamoiseau tentam recuperar essa 

oralidade, adaptando-a às exigências da escrita. O desafio aqui é, portanto, obedecer a uma 

exigência da escritura, que é escrever a oralidade crioula, em francês. Em seu texto Que 

faire de la parole? (1994), Chamoiseau diz, ainda, que o seu primeiro cuidado, ao compor 

um texto, é o de colocar-se à escuta dos velhos contadores de histórias atuais, os últimos 

contadores, registrá-los, enriquecer-se de suas palavras crioulas, de suas presenças, de seus 

ritmos (CHAMOISEAU, 1994). Depois, enriquecido de suas palavras, Chamoiseau recria 

uma linguagem própria, na qual utiliza-se das duas línguas, a materna e a que aprendeu na 

escola, o crioulo e o francês, respectivamente. A partir dessa nova linguagem, o autor 

reinventa as histórias populares do povo martinicano. 

A produção da textualidade de Chamoiseau, segundo Magdala França Vianna, 

revela o caráter da Poética da Diversidade, de Glissant, cuja finalidade não é a de opor 

uma língua ou uma cultura sobre a outra, mas “inserir o criolo no francês e propor uma 

maneira de habitar a língua, sem repetir a imobilização que o francês produziu – um 

universalismo abstrato, imposto como valor em si, sem diversidade” (VIANNA, 1995, p. 

132). O objetivo é o de continuar fiel ao crioulo, segundo Magdala, “à língua dos negros, 

dos escravos, que miscigenou usos e costumes normandos, bretões e meridionais dos 

séculos dezessete e dezoito, sem cair na armadilha da criação de um criolo artificial tão 

jacobino quanto o francês imposto” (VIANNA, 1995, p. 132). Entretanto, a pesquisadora 

enfatiza que a situação de diglossia, como herança colonial, como dado sócio-histórico, 

está sempre presente e não pode ser apagada enquanto for vivida como tensão conflitual 

entre o Mesmo e o Outro. Devido a isso, “a escolha do francês ou do criolo, de uma das 

duas línguas para determinadas situações, bem como a clivagem, a cisão diglóssica são 

manifestações conflituais do desempenho diglóssico dos personagens” (VIANNA, 1995, p. 

133). 

No final do romance, a protagonista é referenciada como escritora e procura 

compreender a dialética entre a oralidade e a escrita, escrevendo sobre o pai crioulo: “Je 

tentais de reconstituer les paroles de la nuit de sa mort, et butais sur l’infranchissable 

barrière qui separe la parole dite de l’écriture à faire (CHAMOISEAU, 1992, p. 491). 

Depois, Marie-Sophie enfrentou o mesmo dilema ao escrever sobre si mesma e sobre 

Texaco. Para ela, o ato de escrever era uma forma de morrer, uma vez que, ao arquivar 
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suas palavras em seus Cadernos, ela estaria arquivando, definitivamente, sua memória, 

suas histórias, como se fossem coisas inacabadas. No entanto, Texaco era um lugar vivo, 

constituído de vidas inacabadas, em transformação, devido à constante mutação relativa ao 

processo de Crioulização. Marie-Sophie dizia que: 

 

Le sentiment de la mort fut encore plus présent quand je mis à écrire sur 

moi-même, et sur Texaco. C’était comme pétrifier des lambeaux de ma 

chair. Je vidais ma mémoire dans d’immobiles cahiers sans en avoir 

ramené le frémissement de la vie qui se vit, et qui, à chaque instant, 

modifie ce qui s’était produit. Texaco mourait dans mes cahiers alors que 

Texaco n’était pas achevé. Et j’y mourais moi-même alors que je sentais 

mon être de l’instant (promis à ce que j’allais être) s’elaborer encore. 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 413) 
 

O Marqueur de Paroles se manifesta, definitivamente, no final do romance, 

tomando o discurso para escrever sobre Texaco, expressando-se sobre a problemática de 

escrever a oralidade crioula. Ele conta que Marie-Sophie foi prestativa ao suprir as 

exigências de seu trabalho, porém, ela não lhe contava nada de maneira linear, de modo 

que “Elle mélangeait les temps, les hommes et les époques, elles passait des semaines à 

détailler un fait ou à me ressasser une misère dérisoire” (CHAMOISEAU, 1992, p. 495), 

sempre misturando as duas línguas, a tal ponto que o Marqueur dizia que “Dans ces 

moments-là, ses phrases tourbillonnaient au rythme du délire, et je n’y comprenais hak: il 

ne me restait qu’à m’abandonner (débarrassé de ma raison) à cet enchantement hypnotique 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 494). Diante da aflição e da ansiedade em relação à escrita, o 

escritor crioulo, segundo Chamoiseau, "ao sentar-se diante de sua folha, deve abandonar 

uma boa parte de sua razão a fim de se tornar um inventor de linguagens, um vidente 

(voyant)" (CHAMOISEAU, 1994, p. 158), e é essa técnica que o autor utiliza em sua 

literatura para dar conta desse processo da Oralitura. No início, ele anotava os relatos de 

Marie-Sophie em um caderno, mas logo obteve a autorização dela para utilizar seu 

gravador. Há um momento em que o Marqueur de Paroles desejou também filmá-la, a fim 

de que nada pudesse passar-lhe despercebido. Para o etnógrafo, o recurso áudio-visual 

"offrait de nouvelles chances à l’oraliture, et permettait d’envisager une civilisation 

articulée sur l’écriture et la parole" (CHAMOISEAU, 1992, p. 496). Conteve-se utilizando 

apenas o seu gravador, no qual ele pode “l’écouter, l’écouter, l’écouter, pour mieux me 

perdre en elle, et vivre au plus profond les chants de sa parole” (CHAMOISEAU, 1992, p. 

496). O Marqueur de Paroles dizia que: 



118 
 

 

Elle me raconta ses histoires de manière assez difficultueuse. [...] Au 

début, je notais ses paroles sur un de mes cahiers, puis j’obtins 

l’autorisation de brancher mon isaloperie de magnétophone. Je ne 

pouvais pas compter sur cet appareil mais (malgré les longueurs ajoutées 

aux silences et le trouble provoqué chez mon Informatrice) il compensait 

les trous de mon attention. [...] J’obtins la totalité de sa confiance quand 

je lui racontai la mort de Solibo, et l’associai à mon travail de 

reconstitution de la parole du Maître. (CHAMOISEAU, 1992, p. 493-

494) 

 

Ao contar-lhe sobre a morte de Solibo, os laços entre o Marqueur e Marie-Sophie se 

estreitaram ainda mais: “cela me rapprocha d’elle qui, toute sa vie, avait poursuivi la 

parole de son père, et les mots rares de Papa Totone, et les bribes de nos histoires que le 

vent emportait comme ça, au fil des terres” (CHAMOISEAU, 1992, p. 494) e, como 

consequência, Marie-Sophie confiou-lhe seus inúmeros Cadernos, escritos com uma letra 

extraordinária, cujas marcas de lágrimas escorridas nas folhas carregavam seus lamentos, 

seus furores, seus gestos e toda uma vida construída a partir da memória. Os Cadernos são 

considerados um tesouro pelo Marqueur, de modo que, ao recebê-los: “je les numérotai, 

cahier par cahier, page par page, je scotchai les déchirures, recousis les feuilles éparses, et 

couvris chaque exemplaire d’un plastique protecteur” (CHAMOISEAU, 1992, p. 494). O 

etnógrafo executou, pois, seu trabalho de recuperação da oralidade e de arquivamento, uma 

vez que, após essa etapa, ele os depositou na Biblioteca Schoelcher, onde consultáva-os 

sempre que necessário, para relembrar algo ou fazer alguma reflexão sobre o que a 

Informante lhe havia contado.  

Enquanto observava Marie-Sophie contar a história de Texaco, o Marqueur de 

Paroles se atentava a cada gesto, ouvia cada palavra proferida e se lamentava ao pensar 

que ela morreria em breve, levando consigo sua memória (assim como a levou Solibo 

Magnifique) e a alma de Texaco: “Je regardai sa peau que la vieillese séchait, et sa voix 

qui venait de si loin, et je me sentais faible, indigne de tout cela, inapte à transmettre un 

autant de richesses” (CHAMOISEAU, 1992, p. 495). Proferindo essas palavras, o 

etnógrafo, assim como Marie-Sophie, também demonstra sua insegurança diante da 

incapacidade de transpassar as barreiras entre a escritura e a oralidade, devido ao medo de 

não conseguir expressar tão fielmente as singularidades crioulas através da língua francesa. 

Como representar no texto escrito, todos os sentimentos que Marie-Sophie expressava ao 

falar do pai e de Texaco? Isso o intrigava. E como seu texto escrito poderia salvar o bairro 
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Texaco do projeto de urbanização da prefeitura? Mesmo com sua escrita, Oiseau de Cham 

sentia-se inútil ao perceber que, após a morte de Marie-Sophie, a velha “câprese de lutte 

haute, impériale, dons les rides rayonnaient de puissance” (CHAMOISEAU, 1992, p. 495), 

que lutou para construir e manter Texaco de acordo com as regras do nous do Noutéka de 

Esternome (já explicado nesta Dissertação), não conseguiria barrar os avanços urbanísticos 

da prefeitura. No bairro Texaco, “nous réinventâmes tous les lois, les codes de l’urbain, les 

rapports de voisinage, les règles d’implantation et de construction” (CHAMOISEAU, 

1992, p. 406). A cidade os engolia, já que a prefeitura, considerando o bairro insalubre, 

como toda a periferia, refazia o projeto de urbanização segundo suas próprias leis. 

Simbolicamente, podemos deduzir que a imposição das leis no bairro crioulo possa estar 

relacionada à imposição de um modelo eurocêntrico, de assimilação cultural, imposto pela 

pela França como Universal, tão criticado pelos escritores antilhanos. A cidade engolia 

também os velhos contadores de histórias e suas vozes, segundo o Marqueur de Paroles: 

 

Je pleurai aussi de consternation en voyant à quel point les conteurs 

étaient vieux, et combien leurs voix isolées du monde semblaient 

s’enfoncer dans la terre comme une pluie de carême derrière laquelle je 

galopais en vain. A Texaxo que l’on réhabilitait de jour en jour, un 

bureau d’écoute avait été ouvert. Chaque habitant exprimait auprès 

d’assistantes sociales, de sociologues, d’architectes, ses goûts, ses désirs, 

ses besoins. On intégrait tout cela à l’amélioration des cases dont on 

respectait l’âme. La mairie avait racheté l’espace de la compagnie 

pétrolière, et organisait les cases selon leur propre logique. Des juristes 

réinventaient le droit de propriété en vue de l’adapter à la mangrove 

urbaine: la terre n’y appartenait à personne et à beaucoup de monde en 

même temps; [...] Les peintures, les maisonnettes neuves, l’absorption 

progressive que faisait l’En-ville de ce lieu magique me renvoyaient à ma 

pauvre solitude. Plus que jamais, je me sentais inutile, comme je l’avais 

été derrière les cercueils de l’Informatrice et du pêcheur de requin [...]. 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 497) 

 

Ao terminar de escrever "de mon mieux ce Texaco mythologique" 

(CHAMOISEAU, 1992, p. 497), e após reorganizar “la foisonnante parole de 

l’Informatrice, autour de l’idée messianique d’un Christ; cette idée respectait bien la la 

déréliction de cette communauté face à cet urbaniste qui su la décoder” (CHAMOISEAU, 

1992, p. 497), o Marqueur se deu conta de quanto sua escrita traía o real, uma vez que ela 

"ne transmettait rien du souffle de l’Informatrice, ni même n’évoquait sa densité de 

légende" (CHAMOISEAU, 1992, p. 497), tampouco salvaria Texaco da reorganização da 

prefeitura, causando-lhe um sentimento de angústia. Contudo, lembrou-se de Ti-Cirique 
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que, justamente por tê-lo subestimado com suas críticas negativas sobre a sua incapacidade 

de escrita, acabou por encorajá-lo a prosseguir. A sua tentativa de escrever a oralidade 

pode ser recompensada, uma vez que a palavra da Informante – sua crônica mágica –, 

depois de escrita atenderia ao seu desejo de: 

 

Je voulais qu´il soit chanté quelque part, dans l’écoute des générations à 

venir, que nous nous étions battus avec l’En-ville, non pour le conquérir 

(lui qui en fait nous gobait), mais pour nous conquérir nous-mêmes dans 

l’inédit créole qu’il nous fallait nommer – en nous-mêmes pour nous-

mêmes – jusqu’à notre pleine autorité. (CHAMOISEAU, 1992, p. 498) 

 

Papa Totone foi quem abriu os olhos de Marie-Sophie para que ela pudesse, 

enfim, conquistar seu espaço crioulo, dando-lhe o nome secreto de Texaco – nome da 

empresa petrolífera desativada. Tendo vivido um tempo com Papa Totone, Marie-Sophie 

dizia que começou a “sentir d’autant mieux, que la voix de Papa Totone me parvint à 

l’oreille, lointaine comme un souvenir. Sens ça, Marie-Sophie, sens ça, l’En-ville sent 

comme une bête, ferme les yeux pour comprendre que tu approches d’une cage, pour voir 

qu’il vit vraiment...” (CHAMOISEAU, 1992, p. 369). O cheiro da gasolina lhe abriu os 

olhos. Através do olfato, Marie-Sophie sentia os odores da cidade, da gasolina, e percebia 

que estava cada vez mais perto dela e que, para alcançá-la, era necessário fazer um bom 

uso da Palavra, pois esta é uma ferramenta que vale mais que a Força. O velho negro Papa 

Totone prossegue seu discurso: 

 

Réchauffe ta parole avant de la dire. Parle dans ton coeur. Savoir parler 

c’est savoir retenir la parole. Parler vraiment c’est d’abord astiquer du 

silence. Le vrai silence est un endroit de La Parole. Écoute les vrais 

Conteurs. Il faudra lâcher l’En-ville. Il faudra se méfier de l’En-ville. [...] 

Trouve-toi un nom secret et bats-toi avec lui. Un nom que personne ne 

connaît et que dans le silence de ton coeur tu peux crier pour te mettre en 

vaillance. C’est La Parole un peu. [...] Cherche La Parole, ma fi, cherche 

La Parole!...  

Dans l’En-ville on ne parle plus. Conteurs morts ou tombés babilleurs. 

Mais La Parole n’est pas parler. Tu as à battre ici. A marronner quand 

même. La gazoline t’offre son berceau... 

 

Ecrire La Parole? Non. Mais renouer le fil de vie, oui. (CHAMOISEAU, 

1992, p. 376-377) 
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Através de sua memória, Marie-Sophie resgatou o que lembrara da sua conversa 

com Papa Totone, o que restou de suas palavras, e tentou organizá-las em seu Caderno, 

dizendo ao Oiseau de Cham que: 

 

“Sans doute les ai-je articulées aux lois de cette histoire d’En-ville que 

mon Esternome m’a mise dans la tête. Ces paroles-là m’habitèrent sans 

même que je le sache, et sans même que je les comprenne. Une sorte de 

référence vers laquelle je versais comme on tombe en prières. Certaines 

me revenaient soudain, au détour d’un effort. D’autres fondaient un 

oxygène sous de lourdes asphyxies quand ma vie allait mal. Quelques-

unes se dérobaient à ma mémoire, et à mes mots, je ne ramenais qu’à 

peine l’idée de leur présence. J’ai écrit ce que j’ai pu trouver, comme j’ai 

pu écrire. Ça ne veut pas grand-chose, mais il te faudrait lire ça un jour, 

Oiseau de Cham, juste pour toucher l’esquisse de ce que ‘j’entendis’ 

durant mon temps de vie au coeur même de la Doum, dans l’âme végétale 

de notre Texaco... (CHAMOISEAU, 1992, p. 372-373) 

 

Desse modo, Marie-Sophie escreveu em seu Caderno, com suas próprias palavras, 

tudo o que Papa Totone lhe dissera sobre l’En-ville, sobre a Palavra, o nome secreto e as 

demais informações que ela conseguiu memorizar do discurso dele. A desordem das 

palavras, que geralmente acontece quando narramos uma história, significa que a memória 

nem sempre é infalível. A memória não necessita dessa exatidão toda que ela julga não ter. 

É nesse caso que entra o recurso da (re)inventividade, ou seja, quando há a falha da 

memória, quando há lacunas que devem ser preenchidas. Retomando o texto O Narrador, 

de Walter Benjamin, “a rememoração funda a cadeia da tradição, que transmite os 

acontecimentos de geração em geração” (BENJAMIN, 1986, p. 228). E, portanto, é ela que 

tece a rede que em última instância todas as histórias constituem entre si, ainda segundo 

Benjamim. A reminiscência surge ao lado da memória. Marie-Sophie, apropriando-se de 

recordações, das histórias de luta de sua família e de seus antepassados, narrou toda a 

história de Texaco, do bairro crioulo, articulando e resgatando o seu passado histórico, sem 

que ele tivesse sido exatamente como foi, de fato, como sugere Benjamim (1986).  

Construída por uma identidade compósita, múltipla, fragmentada e que está 

sempre em mutação, a literatura antilhana incorpora, portanto, vozes e culturas múltiplas 

da diversidade, implicando numa abertura para a complexidade do diverso, rompendo com 

todo essencialismo ou com qualquer pensamento de sistema, visto que as construções 

identitárias estão em permanente processo de transformação, sempre em choque com 

outras culturas – o nós que representa a coletividade. A esse processo Glissant deu o nome 

de Poética da Relação, ou seja, ao “possível do imaginário que nos leva a conceber a 
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globalidade intangível de um tal Caos-Mundo, ao mesmo tempo em que ele nos permite 

detectar algum detalhe, e em particular cantar nosso lugar, insondável e irreversível. 

(GLISSANT, 1997, p. 22). 

Texaco é uma obra de acidez, mas também de esperança do povo antilhano que 

abrange desde a época da cultura agrícola da cana-de-açúcar, passando pelo processo de 

industrialização das Usinas até o desenvolvimento moderno das cidades. Assim, 

Chamoiseau retrata a vida dos negros e mulatos que sempre viveram papeis de 

coadjuvantes da história oficial, mas que são, na verdade, os protagonistas de uma história, 

de um sistema injusto que sempre privilegiou a classe dominante. Em sua narrativa, 

Chamoiseau esboça cenas da vida cotidiana dos martinicanos, criando personagens 

inspiradas em figuras populares que, de fato, viveram em Texaco, como Madame Sicot, 

por exemplo, que lhe serviu de inspiração para criar a personagem Marie-Sophie. São 

histórias das pessoas anônimas e, segundo o narrador de Chronique des sept misères, 

“l’histoire des anonymes n’ayant qu’une douceur, celle de la parole” (CHAMOISEAU, 

1986, p. 16). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A identificação pessoal com a obra literária do escritor Patrick Chamoiseau serviu 

de estopim para que despertasse, na autora desta Dissertação, o interesse para a realização 

desta pesquisa de Mestrado.  Durante a leitura dos romances, descobrimos alguns pontos 

que conectam o Brasil e a Martinica, territórios cujas construções identitárias têm algumas 

semelhanças no que concerne aos aspectos históricos e culturais.  

Baseando-nos nos textos teóricos de Édouard Glissant, pudemos constatar que a 

Martinica, tal como o Brasil, faz parte do que o escritor e pensador antilhano definiu como 

a Neo-América, que viveu uma experiência negativa da Crioulização por meio da 

escravidão, da opressão e do desapossamento pelos diversos sistemas escravocratas, 

gerando uma verdadeira conversão do “ser”, devido à imposição de culturas europeias 

como modelos a serem assimilados em todo território colonizado. Os povos negro-

africanos trazidos à força para o trabalho escravo tiveram suas memórias, individual e 

coletiva, completamente apagadas e/ou recalcadas pelos colonizadores. Caracterizada pela 

heterogeneidade ethoetnocultural, resultante dos movimentos migratórios que chegaram às 

Américas de toda parte do mundo nas épocas colonial e pós-colonial, a identidade do povo 

antilhano foi constituída pelo processo de Crioulização. Nesse processo, elementos 

culturais heterogêneos se crioulizaram, imbricando-se e confundindo-se uns nos outros 

para gerar algo absolutamente novo: a realidade crioula. Somos o étant – o sendo, em 

oposição ao ser, uma vez que nossa identidade está em perpétua transformação. Pudemos 

constatar que a interação e/ou o choque de culturas, denominados por Glissant de Caos-

Mundo, fizeram com que essas culturas se transformassem, originando uma identidade 

inacabada, compósita e multifacetada como a do antilhano, devido à imprevisibilidade do 

resultado da mistura de povos e etnias tão díspares. 

No decorrer desta Dissertação, além da Crioulização, foram abordados outros 

movimentos culturais e políticos criados por intelectuais antilhanos e sua importância para 

a afirmação de uma identidade própria caribenha. Desse modo, destacamos que os 

conceitos da Negritude e da Crioulidade foram também fundamentais para a compreensão 

do processo de (re)construção do ser crioulo antilhano. Por meio do movimento da 

Negritude, de Aimé Césaire, o antilhano negro, que até então era rebaixado pelo branco, 

ganhou visibilidade e começou a ser valorizado. Desse modo, suas reflexões contribuíram 

para que o negro se aceitasse como negro, recusando-se o embranquecimento, meta 
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resultante do processo de assimilação cultural francesa nas Antilhas. Com o Movimento da 

Crioulidade, na década de 80, considerando-se filhos de Aimé Césaire, Patrick 

Chamoiseau, Raphaël Confiant e Jean Bernabé autoproclamam-se crioulos, e sua literatura 

privilegiou não somente o traço da cultura negra, mas todos os demais que estão inseridos 

na composição do ser crioulo.  

A obra escolhida para a execução desta Dissertação foi Texaco, e optamos pelo 

estudo do fragmento negro-africano, um dos elementos étnicos que compõem a identidade 

fragmentada e multifacetada crioula na Martinica, apontando exemplos de como o resgate 

histórico-cultural desses povos – oriundos de diversas regiões da África – foi feito pelo 

escritor Patrick Chamoiseau. É, pois, nesse âmbito que abordamos, ao longo da pesquisa, o 

trabalho de Patrick Chamoiseau no processo de (re)memorização e reinvenção da 

identidade crioula, uma vez que o escritor se propõe a recuperar a memória oral de seu 

povo, escrevendo-a. O processo de formação do bairro crioulo chamado Texaco (nome da 

antiga empresa petrolífera desativada), na cidade de Fort-de-France, capital da Martinica, é 

contado nesta epopeia. Filha e neta de escravos, a narradora principal Marie-Sophie 

Laborieux se torna a guardiã da memória de seus antepassados, herança deixada pelo pai, 

Esternome. Diante da ameaça de demolição do bairro pela prefeitura, a protagonista 

assume o papel de defendê-lo narrando toda a história contada por Esternome, desde a 

época da escravidão, passando pelas fugas de negros escravizados nas montanhas, até a 

conquista das cidades. Constatamos, portanto, que é Esternome a personagem que 

representa o fragmento negro, o “filho da escravidão” retratado no romance, nascido na 

Plantação, um escravo que vivenciou a crueldade do sistema escravocrata a que os seus 

conterrâneos foram submetidos. É ele quem carrega a memória de seu povo que, em 

tempos de escravidão, viu seus traços culturais serem dissipados pelo branco colonizador. 

Esternome é a personagem crucial do romance que, através do recurso da oralidade, relata 

à sua filha Marie-Sophie Laborieux os fatos horrendos a que os migrantes nus, definidos 

por Glissant, foram submetidos. 

Vimos, portanto, no decorrer de nossa Dissertação, a importância da oralidade na 

narrativa, uma vez que o ato de contar histórias estão presentes como resistência e 

combate, na tentativa de evitar a destruição e um novo apagamento da cultura crioula pelo 

governo. Durante a narrativa, demonstramos que a protagonista se apropriou de 

recordações, das histórias de luta de seu pai, para articular historicamente o seu passado. 

Constatamos, em nossa pesquisa, que os questionamentos sobre a memória dos povos 
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africanos são evocados no livro por meio das personagens Esternome, Idoménée e Marie-

Sophie, que, a todo tempo, interrogam o memorial histórico apagado e a inscrição rasurada 

de suas identidades.  

Por meio de inúmeras leituras teóricas que compõem nossa pesquisa, pudemos 

constatar que a população de negro-africanos, transplantada e desenraizada, se reconstituiu 

em povo crioulo, e sobre essa nova terra, nas Américas, sobreviveu e se reinventou através 

de um componente intrínseco à sua nova constituição, a imprevisibilidade. Fragmentos de 

memória recompostos qual um caleidoscópio também integram esse novo ser que se 

expressa através da língua crioula (GLISSANT, 1995). Originária do processo de 

Crioulização, ela é o resultado da mescla de diversas línguas dos povos africanos com a 

dos colonos franceses e com as de outros elementos linguísticos heterogêneos, oriundos de 

diferentes culturas.  

Ao longo da pesquisa, demonstramos que a nova vertente literária criada por 

Chamoiseau para valorizar o repertório cultural negro dando-lhe voz, baseia-se na escuta 

dos conteurs, os contadores de histórias, tornando-os guardiões da memória desse povo, 

posto que eles são figuras de extrema importância para a cultura africana e que mantiveram 

vivas as histórias de seus povos. São os velhos conteurs que guardam as memórias e as 

transmitem às novas gerações ao dar vida às histórias dos povos escravizados nas 

Américas. Marie-Sophie Laborieux também incorpora a figura da contadora de histórias no 

romance Texaco. Observamos ainda que, ao trabalhar a metalinguagem do discurso 

romanesco crioulo, Chamoiseau insere-se na narrativa como personagem, intitulando-se 

como o Marqueur de Paroles e Oiseau de Cham, assumindo-se como um etnógrafo, aquele 

que, portando um gravador, coleta e arquiva as memórias orais, para escrever a tradição 

oral a partir de um trabalho investigativo, com a finalidade de resgatar as alteridades 

culturais e linguísticas de seu povo. 

Em nossas análises, demonstramos que o escritor assume, portanto, o desafio de 

resgatar a oralidade – característica presente nas culturas africanas – por meio da escrita, 

utilizando-se do processo da Oralitura. Para a realização dessa técnica literária, o autor 

enfrenta o paradoxo vivido pelos escritores antilhanos: o dilema em escrever em língua 

francesa a oralidade crioula. Constatamos, em nossa Dissertação, que escritores como 

Chamoiseau e Glissant utilizam a literatura com a finalidade de denunciar a dominação 

francesa, o sistema colonial, a escravidão e todas as formas de manipulação política. Desse 

modo, utilizam seus textos como reivindicação da cultura, da língua crioula e da literatura 
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oral, revelando o dilema em relação à escrita na língua veicular francesa, como forma de se 

expressarem. Diante desse contexto, a abordagem do tema da Diglossia, existente na 

Martinica, foi de extrema importância em nossa pesquisa, para compreendermos a dialética 

entre a oralidade e a escrita. Constatamos que nas Antilhas francesas, o conflito linguístico 

diglóssico é causado pela coexistência das línguas francesa e crioula, que possuem, como 

vimos, estatutos diferenciados. A língua francesa é a de prestígio, da escrita, oficial. A 

língua materna é o crioulo, uma língua oral, a do inconsciente coletivo, das memórias e das 

práticas culturais do povo crioulo. Contudo, vimos no decorrer de nossas análises, que a 

língua francesa vem sendo submetida a uma diversificação linguística, histórica, cultural e 

social devido aos fenômenos de migração e de miscigenação, o que causou a 

reestruturação da identidade martinicana. Desse modo, a língua francesa já não é mais 

considerada como um patrimônio exclusivo da França, uma vez que ela passou por um 

processo de apropriação cultural e linguística, cujo estatuto de língua do opressor foi 

substituído para o de língua apropriada. 

Diante dessas premissas, Glissant revelou-nos que esse paradoxo só deixará de 

existir no momento em que esses escritores aceitarem que, no contexto atual das Antilhas, 

deve-se escrever na presença de todas as línguas do mundo, e que, nesse sentido, as línguas 

crioula e francesa são solidárias uma em relação a outra. Isso significa que no imaginário 

do homem antilhano francês, o multilinguismo estaria relacionado ao desejo de aceitação e 

compreensão da língua de seu vizinho (GLISSANT, 1996). Este seria o princípio da 

Poética da Relação, definido por Chamoiseau e Glissant, ao tomarem emprestado o 

conceito de rizoma, dos escritores Gilles Deleuze e Félix Guattari, para explicar a 

identidade crioula. Ao tomarmos como referência analítica, no mundo contemporâneo, 

regiões como o Caribe e o Brasil, concluímos, com Patrick Chamoiseau, que as velhas 

identidades de raiz única não existem mais (HALL). O que existe atualmente, na verdade, 

é a identidade posta em relação com todas as outras e também modificadas por todas as 

outras identidades, tornando-se ricas de todas as culturas e de todas as identidades 

(GLISSANT, 1996). Através de nossas análises, descobrimos que a reflexão a respeito da 

metáfora do rizoma – raízes múltiplas –, nos permite estudar múltiplas interferências da 

influência da cultura metropolitana, europeia e branca, na cultura da antiga colônia negro-

africana historicamente oprimida. Na narrativa de Texaco, pudemos compreender que a 

metáfora criada pelo autor em torno de termos como manioc (mandioca) ou mangrove 

(manguezal), entre outros, retoma e enfatiza a questão da identidade-rizoma, conceito 
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desenvolvido a partir de uma oposição à identidade-raiz, única. Analisamos que o rizoma 

corresponde, pois, às diversas raízes dos povos que se espalharam pela Martinica como 

tentáculos vivos. A identidade-rizoma se articula com a Poética da relação pela abertura 

para a pluralidade de línguas e culturas, posta em relação com as outras, modificada por 

outras identidades. Em nossa análise do romance, constatamos que o Urbanista Christo se 

convence de que o povo crioulo de Texaco, ao falar as duas línguas, a francesa e a crioula, 

misturando-as e mantendo relação com todas as outras existentes naquele território, 

constrói uma linguagem nova, superando, assim, o medo de uma outra Babel. A base do 

bairro Texaco, conforme pudemos verificar, é constituída por uma cultura-mosaico, 

agarrada nos hieróglifos do concreto, da madeira e do fibrocimento, caracterizando, a partir 

desses componentes da construção civil, a evolução e grau de resistência na luta pela 

sobrevivência do povo crioulo. Componentes que conotam, portanto, o processo de 

construção da identidade antilhana, uma identidade nova: multilíngue, multirracial, aberta 

e sensível a toda diversidade do mundo. 
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