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Resumo 

A animação Kirikou et la sorcière, de Michel Ocelot e o romance Ti Jean L’horizon de 

Simone Schwarz-Bart compõem o corpus desta dissertação de Mestrado em Literaturas 

Francófonas. São duas obras de diferentes épocas, origens e suportes materiais – Ocelot 

lançou aquele que é seu primeiro longa-metragem em 1998, na França e o romance da 

guadalupense Schwarz-Bart foi publicado em 1979. Todavia, ambas as obras fazem parte de 

contextos interculturais e contêm pontos em comum, como os traços de matriz africana. A 

figura do griot, o saber transmitido através da oralidade; o personagem iniciático, muito 

jovem e astuto que antes mesmo de nascer já conhece seu destino: são apenas algumas das 

questões que serão levantadas com a ajuda de autores como Paul Zumthor, Detienne e 

Vernant, Amadou Hampâté Bâ, Valérie Thiers-Thiam, entre outros.Seguindo os estudos sobre 

as Antilhas e a crioulidade, trabalharemos também com conceitos formulados por Patrick 

Chamoiseau, Jean Bernabé, Raphaël Confiant e também com Édouard Glissant, Daniel 

Maximin e Sebastien Sacré. A educação no Brasil está passando por um momento de 

transições. Já se conta com políticas educativas que encorajam a inserção de estudos sobre a 

diáspora africana já que se trata de uma de nossas principais matrizes etnoculturais. Pouco a 

pouco, e com o apoio de autores que realizam seus estudos em torno do intercultural, como 

Martine Abdallah-Pretceille, é possível abrir o leque cultural com a integração de mídias 

abertas à diversidade. 

 

Palavras-Chave: Oralidade, Astúcia, Cultura. 

 



 
 

 
 

 

Résumé 

L’animation Kirikou et la Sorcière, de Michel Ocelot et le roman Ti Jean L’horizon de 

Simone Schwarz-Bart composent le corpus de ce mémoire de Master en Littératures 

Francophones. Ce sont deux oeuvres de différentes époques, origines et supports matériaux – 

Ocelot a lancé celui-là qui est son premier long-métrage en 1998, en France et le roman de la 

Guadeloupéenne Schwarz-Bart a paru en 1979. Néanmoins toutes deux font partie de 

contextes interculturels et contiennent des points en commun, comme les traits de matrice 

africaine. La figure du griot, le savoir transmis à travers l’oralité ; le personnage initiatique, 

très jeune et rusé qui sait déjà avant même sa naissance son destin à accomplir : ce ne sont que 

quelques questions qui seront soulevées à l’aide d’auteurs tels que Paul Zumthor, Détienne et 

Vernant, Amadou Hampâté Bâ, Valérie Thiers-Thiam parmi d’autres. Suivant les études sur 

les Antilles et la créolité, nous travaillerons aussi avec des concepts formulés par Patrick 

Chamoiseau, Jean Bernabé, Raphaël Confiant, et aussi Édouard Glissant, Daniel Maximin et 

Sébastien Sacré. L’éducation au Brésil est en train de passer par un moment de transitions. On 

y trouve déjà des politiques éducatives qui encouragent l’insertion d’études versées sur la 

diaspora du continent africain puisqu’il s’agit d’une de nos principales matrices ethno-

culturelles. Peu à peu et à l’appui d’auteurs qui font leurs études autour de l’interculturel 

comme Martine Abdallah-Pretceille, il est possible d’ouvrir cet éventail culturel en y intégrant 

des médias ouverts à la diversité. 

 

Mots-clés : Oralité, Ruse, Culture. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

The Michel Ocelot’s animated movie Kirikou et la sorcière, and Simone Schwarz-Bart’s 

novel Ti Jean L’horizon compose this Master thesis in Francophone Literature. Although 

those are two works of art from different periods, origins and material supports – Ocelot 

launched his first feature film in 1998, in France, and the Guadaloupean author Schwarz-Bart 

published her novel in 1979 –, both pieces are inserted in intercultural contexts and share 

some common ground, such as traces from African matrix. The griot; the oral knowledge 

transmission; the initiatory characters who are young, smart and know their fate even before 

their birth are some of the topics that will be analyzed according to some authors such as Paul 

Zumthor, Détienne and Vernant, Amadou Hampâté Bâ, Valérie Thiers-Thiam among others. 

This analysis is grounded on French West Indies and creolity studies and brings some 

concepts formulated by Patrick Chamoiseau, Jean Bernabé, Raphaël Confiant and also 

Édouard Glissant, Daniel Maximin and Sebastien Sacré. Brazilian education is going through 

a transition period. There are some educational policies that encourage the insertion of 

African diaspora studies in the curriculum, since they compose one of our most important 

ethnocultural matrices. Gradualy, with the support of authors who study interculturality, such 

as Martine Abdallah-Pretceille, it is becoming possible to widen the cultural range with the 

integration of media which is open to diversity. 

 

Keywords: Orality, Astuteness, Culture. 
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 Introdução  

  

 

O texto ora apresentado é fruto de uma pesquisa que teve como objetivo analisar a 

relevância das marcas de oralidade na representação poética a partir de óticas distintas em 

duas obras, uma animação e um romance, a saber respectivamente Kirikou et la Sorcière e Ti 

Jean L’horizon. A animação Kirikou et la Sorcière, de Michel Ocelot, lançada no final de 

1998 e baseada em contos de base oral do oeste africano, obteve grande sucesso de público e 

crítica. O autor dá vida a um personagem que já conhece seu objetivo assim que nasce e 

enfrenta diferentes forças para livrar sua aldeia do mal que a atinge. Cheia de canções de 

louvor aos feitos heroicos do protagonista e de simbologias, pode ser considerada uma obra 

pluricultural, advinda da mente de um francês que viveu a infância na Guiné e teve contato 

com imaginários e fontes literárias diversas.  

A escolha de uma obra audiovisual como objeto de pesquisa na área de literatura 

implica em várias questões a serem pensadas. Primeiramente, o estudo versará sobre a 

linguagem verbal da obra, sem deixar de levar em consideração seus aspectos visuais e 

estéticos. Em seguida, o interesse pela obra em termos de sua materialidade torna-se relevante 

na medida em que o recorte do trabalho é o de analisar a presença da oralidade, característica 

central nas culturas de matriz africana. Tudo isso sob uma ótica atenta às relações entre 

culturas e aos estereótipos. A apropriação, adaptação e criação de uma narrativa em 

linguagem audiovisual reflete também algumas tendências dos nossos tempos e sua análise no 

viés da literatura esboça os rumos acadêmicos cada vez mais abertos à interdisciplinaridade. 

No que concerne ao pluricultural e à oralidade, também serão estudados alguns 

aspectos do romance Ti Jean L’horizon da autora Simone Schwartz-Bart, no que se 

aproximam da animação de Ocelot, sem deixar de levar em conta suas especificidades. A 

autora antilhana criou uma epopeia da sua ilha de Guadalupe, desde os primórdios em que 

abrigava povos indígenas, até a história da vida inteira do protagonista homônimo ao título, a 

quem também é conferida uma trilha iniciática. Na diegese, é narrada uma vida para livrar a 

ilha do mal que a acomete, muitas viagens e o imaginário distópico de um povo que foi 

submetido à escravidão e a um exílio insular. Há um retorno à África e uma viagem ao país 

dos mortos e observam-se acontecimentos muito diversos que nos levam a pensar as crenças 
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que se conformam no real maravilhoso expressado na narrativa. O encontro da África e da 

França-metrópole e tudo o que isso implica histórica e culturalmente acontece na busca pela 

identidade e salvação do povo. Os contadores de história têm aqui um papel importante assim 

como em Kirikou et la Sorcière. 

Em ambas as obras a linguagem oral é força, tanto de astúcia quanto de poder mágico. 

Os personagens em primeiro plano não são especialmente fortes e é aos poucos, através dos 

pequenos gestos e astúcias que vão conquistando seu espaço não reconhecido pelos mais 

poderosos socialmente. A identidade se constrói performática. Demônios são exorcizados 

através da boca. Contar é poder e ouvir e silenciar também. Em uma sociedade ocidental em 

que a primazia é da escrita, o retorno à oralidade e seu estudo no meio acadêmico também se 

conformam como resistência, em resposta à massificação cultural e a todas as cicatrizes pós-

colonialistas. 

OCELOT E KIRIKOU 

O diretor Michel Ocelot nasceu na Côte d’Azur, na França e viveu grande parte da 

infância na Guiné, onde seus pais, professores, foram trabalhar. Ele bebeu da fonte africana e 

da fonte ocidental no quesito cultural e de poéticas e narrativas. Desde muito cedo interessou-

se por contos e aventuras do mundo inteiro marcadas pelo fantástico e produziu uma grande 

quantidade de curtas-metragens de animação no início de sua carreira. Teve interesse em 

particular em explorar técnicas diferentes de animação: dirigiu curtas e longas em teatro de 

fantoches, em teatro de sombras, com o uso de renda em papel e luzes e nos últimos anos 

também explorou técnicas digitais, sempre retratando contos, magia, fantasia em um diálogo 

multicultural.  

Kirikou et la sorcière foi o primeiro longa do diretor, low-budget, com produção 

franco-belga-luxemburguesa e profissionais dos quatro cantos do mundo trabalhando nas 

diferentes fases e aspectos da obra. Assim que foi lançado, em dezembro de 1998, alcançou 

grande sucesso de crítica e de público e ganhou mais de 30 prêmios no mundo inteiro. 

Inspirou-se, para criar o conto, num ponto de partida amplamente presente nos contos da 

África do oeste: uma criança que já fala dentro da barriga da mãe, antes de nascer. É assim 

que Michel Ocelot dá à luz a um menino muito pequeno, que fala, anda e é extremamente 

curioso e rápido, dentro de uma tradição africana, para em seguida dar asas à sua imaginação 

e criar um diálogo intercultural, com uma feiticeira como antagonista. 
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Muita música acompanha cada parte da narrativa, servindo também para ritmar e 

costurar as partes desse conto de 74 minutos. Desenhos simples: contornos marcados, 

preenchimento de cor, exuberância nos cenários, muito bem estudados e trabalhados. Por 

talvez identificar-me com a história do autor, ou simplesmente porque foi o filme que marcou 

minha infância e consegue ainda hoje me sensibilizar e surpreender em muitos sentidos é que 

escolhi este corpus para o meu trabalho. A justificativa ganha maior relevância na medida em 

que se tenta levar em consideração a dimensão sensível, afetiva da leitura da obra. 

Finalmente, acrescento que o sucesso de público rendeu-lhe dois filmes de 

continuação. Ocelot retoma o herói cativante criança para construir alguns episódios 

suplementares narrados pelo avô que assume papel de griot. Em Kirikou et les hommes et les 

femmes, o terceiro e último filme, de 2012, ainda há um episódio inteiro dedicado à visita de 

uma Griotte à aldeia, que acaba sendo requisitada por Karaba, que, por sua vez, conta-lhe sua 

história. A obra ainda foi adaptada (todos os três filmes) à literatura infanto-juvenil com 

edições ilustradas em diferentes tamanhos; e o primeiro filme foi adaptado em uma comédia 

musical que também obteve um grande sucesso. 

SCHWARZ-BART E TI JEAN 

A escritora Simone Schwarz-Bart, nascida Brumant em Guadalupe em 1938, fez sua 

formação na capital da ilha e depois em Paris e Dakar. Casou-se com o também escritor 

André Schwarz-Bart em 1959 com quem escreveu Un plat de porc aux bananes vertes (1967). 

Foi premiada pelo romance Pluie et vent sur Télumée-Miracle em 1973 que também foi 

traduzido em dez países. Ti Jean L’horizon é um romance de 1979, uma sorte de epopeia 

antilhana, uma busca de identidade através dos tempos e das dimensões possíveis do mundo 

no imaginário da ilha de Guadalupe. Possui uma tradução para o português de 1988, por 

Eurídice Figueiredo pela editora Francisco Alves: Joãozinho no Além. A autora ainda 

escreveu outros romances, peça de teatro e uma enciclopédia junto ao marido: Hommage à la 

femme noire, contendo 6 volumes de textos, imagens, documentos e histórias de grandes 

heroínas negras de diferentes partes do mundo: da África, dos Estados Unidos, do Brasil, do 

Caribe, etc. 

Ti Jean L’horizon é um romance de quase trezentas páginas, dividido em nove partes, 

cada uma anunciando no início de maneira sucinta e por vezes cômica os fatos mais 

importantes da narrativa. Cada parte é dividida em mais alguns capítulos, de um só até oito. O 

romance pontua inúmeras vezes o poder que tem a palavra, a transmissão da identidade 
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através dos contos sobre a origem. Quando o protagonista chega à África, sente-se em casa, 

como se conhecesse cada cheiro, cada cor, enquanto que em Guadalupe tinha a impressão 

desoladora de estar em constante exílio na própria terra. Diz que nunca foi escravo, porém 

nunca se sentiu livre tampouco. É necessário que ele atravesse a história do povo que o 

originou, que entre nos domínios mais profundos de suas crenças, de vida e de morte, e que 

passe pela sensação gélida de quase morte da metrópole para que volte à Guadalupe, a uma 

nova Guadalupe, sua, e salve-a das sombras que a dominaram. Schwarz-Bart fala de uma 

viagem até o fim de sua noite antilhana a fim de exorcizá-la: a grande besta, personagem e 

alegoria, faria o papel de uma máquina do tempo. A noite, como observaremos, também é o 

momento em que a palavra é permitida para que o povo enfrente sua própria história, suas 

origens e encontre sua identidade. 

 Obras interculturais como Kirikou et la Sorcière e Ti Jean L’horizon, frutos da entrada 

do novo milênio, dão voz não somente às preocupações dos autores como também às culturas 

de matriz africana. É preciso ressaltar que em um caso a autora do romance é antilhana e tem 

uma visão de dentro de sua cultura, e no outro, trata-se de um autor francês, alguém exterior à 

cultura que traz como objeto de representação. Portanto, o estudo dessas obras é ainda mais 

relevante no nosso contexto nacional em que se tem dado maior visibilidade e espaço à 

história, cultura e arte do continente africano, antes esquecido dos livros didáticos, todavia 

parte essencial constitutiva da nossa própria cultura e sociedade. Vivemos um contexto de 

duplo movimento: a globalização, o capitalismo e a indústria de massa criam e padronizam os 

objetos culturais, moldando a percepção e o gosto estético dos seus consumidores. Impõem-se 

assim vozes pré-moldadas, discursos prontos. Por outro lado, num contramovimento, há uma 

sensibilização maior a poéticas consideradas “menores”, não pertencentes ao grande cânone já 

elitizado da cultura ocidental, possibilitando a inclusão da alteridade, das raízes. 

Ainda se impõem algumas questões a respeito da aplicabilidade prática deste estudo. 

Há alguns anos, o Brasil vem adotando políticas de inclusão social e cultural dos negros e das 

culturas africanas. Por muito tempo, a história e cultura dos povos africanos ficaram excluídas 

dos currículos escolares que privilegiaram nossas raízes europeias e sua cultura hegemônica, 

sem levar em consideração essa grande matriz cultural do nosso país e continente. E nessa 

linha, visa-se ampliar o acesso e distribuição de textos e obras que captam de alguma forma 

traços dessas culturas. É também na comparação e compreensão de aspectos relevantes dessas 

tradições, que são muito semelhantes às nossas, que construímos verdadeiramente nossa 

identidade. Kirikou et la Sorcière e Ti Jean L’horizon, assim, entram nessa pesquisa para dar 
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voz às nossas origens e nos permitem ir ao encontro de nós mesmos enquanto povo, enquanto 

civilização. 

 A pesquisa está construída a partir de análises bibliográficas e trabalho de arquivo. A 

animação Kirikou et la Sorcière do cineasta francês Michel Ocelot e o romance Ti Jean 

L’horizon da autora da Guadalupe Simone Schwarz-Bart são os objetos de análise. Dentro 

deles, serão identificados elementos linguísticos e narrativos que representem poeticamente as 

culturas em questão a partir de um viés ligado à oralidade como parte constitutiva da 

identidade e memória dessas sociedades. A questão chave é como essas obras, dotadas de 

tanto hibridismo cultural, conseguem condensar e retratar tais aspectos identitários e o quanto 

os traços ligados às tradições orais dão conta de tal representação. Desta forma, o aspecto oral 

é dotado de duas dimensões: uma cultural e a outra fônica/física/material, que funciona como 

mimese da primeira. 

Na análise e interpretação dos materiais a serem trabalhados, de acordo com os objetos 

de pesquisa, serão utilizados diferentes aportes teóricos. Com relação à oralidade e cultura, a 

obra de Paul Zumthor será de grande relevância. O autor contribui para a pesquisa com 

conceitos como os de poesia oral e performance em que a oralidade é provida de teatralidade 

e pensa a voz e a oralidade em relação com a escrita. Marie-France Castarède terá grande 

relevância no que concerne à voz em seu prisma linguístico e em seus valores psicológicos e 

culturais. Valérie Thiers-Thiam traz a figura do griot da posição que ocupa nas sociedades da 

África ocidental bem como sua importância cultural.  

É fundamental trabalhar as questões culturais e de linguagem do Caribe francófono: 

poética da relação, crioulização. Neste âmbito serão consultados autores como Édouard 

Glissant, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Jean Bernabé, Daniel Maximin. Trata-se de 

autores sucessores ao movimento da negritude – movimento cultural que rejeitava as culturas 

hegemônicas e propunha uma aproximação dos povos negros a fim de encontrar raízes 

comuns – que formulam um novo posicionamento literário valorizando as características das 

produções culturais antilhanas a partir da linguagem, rejeitando pensamentos de 

universalismos e monolinguismo. Os autores antilhanos também contribuem com o conceito 

de oralitura, que propõe novamente uma relação entre oral e escrito e justifica uma criação 

literária e construção de identidade através da memória coletiva local e das tradições. 

Sebastien Sacré, com sua tese de doutorado, foi fundamental para pensar o realismo 

maravilhoso na obra de Schwarz-Bart. 
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A questão da astúcia como inteligência dos mais fracos, da arte de enganar, camuflar, 

atributos de personagens que conformam um arquétipo, como os das obras estudadas, é 

trabalhada a partir de Marcel Detienne e Jean-Pierre Vernant. Ainda foram consultados alguns 

livros sobre culturas africanas de autores como Louis-Vincent Thomas e René Luneau que 

relacionam a oralidade e a religião e de Janheinz Jahn que trata de conceitos filosóficos 

fundamentais como o Nommo, o verbo, como criação e do ritmo nas sociedades africanas 

centrais e ocidentais além de vários artigos acadêmicos de diferentes autores sobre Kirikou et 

la Sorcière. 

Et cetera E TAL... 

 Colocando um pouco de lado os academismos e me investindo de fala viva, vou expor 

minhas motivações pessoais nesta seção. Como brasileira criada durante parte da infância na 

Europa, educada por família brasileira mestiça, tenho muitas questões com identidade. Tenho 

origem africana, indígena, portuguesa, alemã, italiana, além de tudo o que não sei. Nasci 

branca (feito papel) e de olho azul, no estado mais branco do Brasil (e mais europeu também, 

dizem as ¿más? línguas) e na cidade mais negra do Rio Grande do Sul. Minha vó materna é 

negra, ou mulata, ou sarará; no papel é branca, adotada por brancos; casou com um branco-

italiano, minha mãe nasceu branca (feito papel), minha tia negra, ou mulata, ou sarará; no 

papel deve ser branca. Minha tia é de umbanda, sincretismo nosso das religiões africanas que 

chegaram ao Brasil com o cristianismo, sincretismo dela dos pais católicos com a origem 

marcada na pele, refutada pela mãe, aceita por ela.  

Meus pais são “ateus”, acadêmicos, provavelmente estão mais para agnósticos; são 

brancos: as origens indígenas do meu pai, e negra da minha mãe não estão marcadas em suas 

respectivas peles – apenas um pouquinho nos seus respectivos cabelos. Isso faz toda a 

diferença na maneira como a sociedade os trata e eles sabem disso, e eu também sei disso, por 

minha vez, que também nasci padrão Europa. A família do meu pai é católica, menos meu avô 

que é Kardecista, talvez aceitação de uma origem indígena já meio distante, um sincretismo 

dele dessa origem marcada na pele, no cabelo, com uma religião de origem europeia, mas 

espiritualista, como as orientais, como as autóctones.  

Minha primeira infância passada na França (dos 2 aos quase 7 anos), idade de tantas 

definições identitárias, me tornou bilíngue e aculturada. Lá, onde eu era brasileira, aqui, 

quando retornei, onde passei a ser para sempre “a francesinha”. Hoje, há dois anos aqui em 

Niterói, onde sou “a gaúcha” ou “a Pelotense”, e lá em Pelotas, onde meus amigos já me 
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creem carioca, já percebem mudanças na minha entonação, no meu ritmo de fala, em alguns 

comportamentos, expressões, modos de ver, pensar, agir, existir. Os estudos em Letras 

funcionaram também como um espelho pra mim, uma forma de me entender enquanto pessoa 

dotada de múltiplas identidades, enquanto pessoa dotada de sotaques moventes, fluidos, 

enquanto aculturada. 

O período da infância que passei na França foi um momento de muitos contatos, 

inclusive com pessoas de diversos lugares da África, por haver um grande movimento 

migratório. As escolas primárias que lá frequentei tinham alunos de diferentes etnias: uma 

delas era uma escola de imigrantes, já cheguei a ser a única branca da turma. Quando penso 

que no Brasil, um país majoritariamente negro, às vezes há o único negro da turma, isso me 

faz pensar nessa minha experiência, que, contudo, é exatamente o contrário, pois de qualquer 

forma eu sempre estive na posição de privilégio, ainda que não entendesse isso quando 

pequena, que não soubesse das discriminações que essas pessoas já tinham sofrido e ainda 

sofreriam. Sua única diferença era a cor da pele, e talvez tenha entendido nessa época que na 

mesma família havia possibilidade de diversidade nesse detalhe, por observar minha avó, de 

quem sempre fui muito próxima, meu primo...  

Foi nessa época que me identifiquei com Kirikou, já que quando ele nasceu eu tinha 4 

anos, e vivia na França. Nessa fase, a cor da pele e o fato de ele ser menino não se 

conformavam de forma alguma como impedimento para a identificação. Esta se dava mais no 

âmbito da admiração, do desejo da aventura, de entender por quê havia pessoas más, de 

entender que ninguém era só mau, de entender que existia dor e sofrimento, mas (e ufa!) 

também bondade e amor. A entrada na terra, a permanência atrás de uma árvore, a confecção 

de cintos, fantasias com folhas e flores me lembravam talvez um jogo de esconde-esconde, ou 

as artes e brincadeiras que fazíamos na escola maternal com materiais diversificados. O fato 

de se sentir pequeno e frágil, mas também muito veloz em algumas brincadeiras e o potencial 

inventivo faziam que me identificasse com Kirikou como criança! E não foi por nada que este 

foi meu filme preferido na infância, provavelmente o que mais assisti (provavelmente 

centenas de vezes). 

Chegar de volta ao Brasil e quase nunca ter colegas negros, ver pouquíssimos na 

escola também causou estranhamento, ainda mais por causa da minha família e mais ainda 

quando soube que a maioria dos brasileiros eram negros. Entender posteriormente que isso era 

porque eu estudei, no Brasil, em colégio particular, e que mesmo nas escolas públicas isso 
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podia acontecer por questões de dinheiro, e, principalmente (e na base) de oportunidade fez eu 

sentir muita dor, como um espinho cravado nas costas, um incômodo constante desde então. 

Isso exigiu uma tomada primeiramente de perspectiva, pois é muito fácil cair na culpa (que 

não se tem e não leva a nada além de talvez o comodismo). Sair dessa via levou a uma tomada 

de postura: política, ideológica. A partir disso me posicionei como ativa e essa dissertação 

entra como um ato político e uma tentativa de entender melhor e buscar práticas que 

modifiquem as estruturas apodrecidas dessa nossa sociedade. Inclusão, inserção por si só não 

existem, é necessária uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural. 

Minha tomada de posicionamento exigiu um tanto de emancipação, um punhado de 

mudanças na minha vida pessoal, estar longe da família, me aculturar (pela trigésima vez, 

com o perdão da hipérbole, ou não). Esse distanciamento me gerou aproximações de outros 

tipos: tal como o personagem iniciático que vai à montanha se afastar da sua comunidade para 

se entender e entender os outros com o distanciamento. Eu posso até não ter me encontrado 

(ainda), mas a capoeira me encontrou, disciplinas do mestrado me chamaram, uma 

orientadora também interessada no que me interessa me encontrou, os contatos me 

encontraram, os movimentos culturais do Rio me encontraram. A capoeira virou construção 

de família também, me levou pra quilombos, rodas, me levou pra ilha de Itaparica na Bahia, a 

própria do “achamento” do Brasil pelos europeus.  

A capoeira me levou a conhecer pessoas muito diferentes umas das outras. Muitas do 

meu grupo estavam na mesma situação que eu: no âmbito acadêmico, estudantes e 

professores. Muitas outras em diversas situações diferentes: artesãos, funcionários, 

desempregados, bem mais jovens ou bem mais velhos que a maioria, havia uma diversidade 

grande dentro do grupo. Uma das grandes discussões atuais dentro do universo da capoeira é 

seu “embranquecimento”. Há cada vez mais brancos, mais estrangeiros nos grupos de 

capoeira, seja capoeira regional, seja capoeira angola, como a que experimentei. Esse 

processo de reapropriação, de aculturação até, gera conflitos para a comunidade negra e é um 

tema que está em pauta. A academia também invadiu a capoeira, e esta deixou de ser apenas 

movimento de resistência para ser entendida, esmiuçada, sua oralidade escrita. Não entrarei 

no mérito dessa questão, pois não é meu objetivo neste trabalho, ainda que tangencie alguns 

temas aqui tratados; o que importa é que a capoeira me ajudou e ainda ajuda, com sua 

performance, oralidade, ancestralidade e origem, a entender minhas buscas acadêmicas, que 

também revelam minhas buscas pessoais.  
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Durante o mestrado fiz algumas apresentações de trabalho em congressos e ministrei 

algumas palestras em ciclos de diferentes instituições de ensino no Brasil: comunicações aqui 

em Niterói mesmo, em Uberaba-MG, em Aracaju-SE; palestras aqui em Niterói, no âmbito de 

um curso privado de línguas; no Rio, na Unirio, no âmbito de um curso intercultural de 

Guarani e Iorubá, em Pelotas, no ciclo da francofonia, do Centro de Letras e Comunicação da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O contato com esses diferentes públicos, 

acadêmicos ou da comunidade geral, se mostrou proveitoso, pois tive a oportunidade de 

mostrar a minha pesquisa e ver a reação das pessoas, sempre muito positiva, e entrar em 

contato com pessoas com interesses semelhantes, dentro e fora da academia. 

Amigos que tinham um projeto de capoeira em escola primária levaram meu material 

de Kirikou para as crianças, contaram a história em uma oportunidade. Eu fiz amizade com 

pessoas com filhos pequenos e levei um menino, de 5 anos para a casa de outros amigos, com 

3 crianças: duas gêmeas de 7 e um menorzinho, de 3 para ver a animação e depois pintar uns 

desenhos que tinha do personagem. Os desenhos foram tirados dos panfletos de uma mostra 

de filmes do Michel Ocelot que aconteceu, durante o período do meu mestrado, no centro 

cultural Banco do Brasil, no Rio, cidade que não parou de me presentear com eventos deste 

tipo. O menino de 5 anos, Luther, é filho de uma amiga da capoeira e artesã, a Adalgisa 

Marques de Barros – trabalha com madeira entalhada representando os orixás e fazendo 

bijuterias com essas peças. Os dois são negros e levam uma vida humilde e rica de cultura. 

Esse dia em que fui buscá-lo, com mais um amigo, na escolinha e levei na casa do casal de 

amigos foi muito proveitoso, tudo do filme as crianças perguntavam, tudo dava vontade de 

brincar, e brincamos muito naquele dia. 

Luther se tornou um grande amigo meu dentro da capoeira, e na vida: me fez e me faz, 

toda vez que o vejo, voltar à infância, brincar, fingir, me mexer, imaginar; além de demonstrar 

sempre muito afeto comigo. Ele gosta muito de super-heróis (como eu, por sinal): os 

Vingadores, o Homem-aranha; tem dezenas de fantasias e máscaras e é super performático. 

Quando o conheci, um outro amigo, que também conhecia Kirikou me falou que o Luther era 

o próprio personagem do Ocelot. Luther também já tinha contato e se identificava muito com 

o herói: conhecê-lo me fez recuperar meus laços mais profundos com Kirikou e foi essencial 

nesse momento que estou vivendo, me deu força e motivação para seguir com meu trabalho. 

Ele e a Gisa, sua mãe, também foram nessa viagem da capoeira para a Bahia. Ficamos uma 

semana acampados no pátio de um espaço de capoeira do Mestre Jaime de Mar Grande. Lá, as 
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crianças que também viajaram brincavam soltas, participavam dos diferentes momentos, 

acompanhavam os adultos na praia, nos passeios. Luther saía pelado pelo terreno gritando “eu 

sou Kirikou!”: quando andava nu, sem as fantasias e máscaras, apenas a própria pele, era o 

Kirikou, como se fosse sua verdadeira essência; pele negra (máscaras brancas).  

É para todos os Luther do Brasil e para as futuras gerações que dedico esse trabalho. 



 

Capítulo 1: Kirikou e a voz feiticeira 

 

1.1. Oralidade e cultura: representação da África (Ocidental) 

Pode-se partir do senso comum quando se fala da importância da tradição oral nas 

culturas da África negra principalmente. Em muitos dos países ex-colônias da França, a língua 

francesa ainda hoje é usada na literatura, sobretudo como língua de procuração1, por atingir 

um público maior. Frequentemente não há forma escrita das línguas locais, como é o caso dos 

idiomas crioulos antilhanos – línguas neo-africanas, bem mais do que de raízes latinas ou 

germânicas, segundo Janheinz Jahn (1961). Nas Antilhas essas línguas são compartilhadas 

por uma parcela diminuta da população quando se observa em nível mundial em comparação 

com o francês. Bernabé, Chamoiseau e Confiant, autores e pensadores antilhanos, tratam 

dessa questão em seu Éloge de la Créolité, de 1989. 

Uma figura central na tradição da África negra é o contador de histórias, o griot, que 

passa de vilarejo em vilarejo levando histórias para o povo. A pesquisadora francesa Valérie 

Thiers-Thiam (2004) possui um trabalho sobre o mito do griot-narrador na literatura e no 

cinema da África do oeste. Parte de uma série de textos literários, relatos e filmes para 

compor seu estudo. Thiers-Thiam pensa primeiramente na perspectiva histórica do griot como 

preceptor de príncipes, confidente e conselheiro de reis, enciclopédia viva, guardião da 

memória privada e coletiva, poeta, sociólogo. Diferentemente de um simples contador de 

histórias, ele corresponde a uma categoria socioprofissional na sociedade mandinga 

tradicional2 e contemporânea encarnando o poder da fala, sendo narrador e personagem. 

É preciso assinalar de imediato que não se tem nenhuma pretensão nesse trabalho de 

tratar do objeto em questão como representação fiel, cópia conforme, recuperação de um 

sentido primeiro das tradições orais africanas. Muito longe disso já que, como dito 

anteriormente, Kirikou et la sorcière é uma obra europeia, ocidental, e que, além disso, 

conforma-se num meio técnico que fixa uma performance, não havendo, assim, nada a ver 

com o métier do griot, da língua viva em constante mudança. Paul Zumthor (1983, p. 28) 
                                                             
1 Como proposto por Bernabé, Chamoiseau e Confiant no Éloge de la Créolité. O conceito será explicado no 

segundo capítulo. 
2THIERS-THIAM, 2004. 
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afirma que um traço comum das vozes midiatizadas é o fato de o público não poder responder 

– ao contrário do que ocorre normalmente no rito do conto, como no canto eclesiástico ou no 

canto da capoeira, por exemplo, essas poesias dotadas, portanto, de antifonia. E mais: a sua 

reiterabilidade as despersonaliza ao mesmo tempo em que lhes confere uma “vocação 

comunitária”, pois também acontece uma democratização da representação, com mais gente 

tendo acesso ao objeto e intervindo sobre ele. Assim, é possível dizer que Kirikou é uma via 

de acesso às culturas africanas, sem, contudo, ser sua representação fiel. Trata-se de uma obra 

amplamente difundida e que contém uma mensagem, um objetivo social e até pedagógico 

(como viremos a discutir mais tarde, no terceiro capítulo), que é a voz do autor, que quer dar 

voz à África para sensibilizar o espectador/leitor ocidental à alteridade, trazendo, para tanto, 

traços familiares para seu público, que provoquem identificação. 

 Segundo Amadou Hampâté Bâ, para o seu povo, os Peuls (povo Fulani em português, 

majoritariamente do Mali), tudo é escola, não existe nada simplesmente recreativo, e, desta 

forma, não há profano. O autor afirma que não é possível estudar a África sem seus mitos, 

contos e lendas, pois seria como “querer estudar o homem a partir de um esqueleto 

desprovido de carne, nervos e sangue3”(1993, p. 335)4. Através do conto oral acontece o 

aprendizado para diferentes idades, fases da vida e objetivos frequentemente fazendo uso das 

mesmas narrativas, que a cada vez podem significar algo novo. Aprende-se com símbolos e 

parábolas: 

A tradição oral é a grande escola da vida, da qual ela abrange e concerne 

todos os aspectos. Ela pode parecer caos àquele que não penetra em seu 

segredo e pode derrotar o espírito cartesiano acostumado a separar tudo em 
categorias bem definidas. Nela, de fato, espiritual e material não estão 

dissociados. Passando do esotérico ao exotérico, a tradição oral sabe se 

colocar ao alcance dos homens, falar-lhes de acordo com seu entendimento e 

se desenvolver em função de suas aptidões. Ela é ao mesmo tempo religião, 
conhecimento, ciência da natureza, iniciação de ofício, história, diversão e 

recreação, todo pequeno detalhe podendo sempre permitir remontar até a 

Unidade primordial.5 (HAMPÂTÉ BÂ, 1993, p. 335-336) 

                                                             
3Vouloir étudier l’Afrique en rejetant les mythes, contes et légendes qui véhiculent tout un antique savoir 
reviendrait à vouloir étudier l’homme à partir d’un squelette dépouillé de chair, de nerfs et de sang. 
4 Todas as traduções de textos em língua francesa consultados no original são de minha autoria. 
5La tradition orale est la grande école de la vie, dont elle recouvre et concerne tous les aspects. Elle peut 

paraître chaos à celui qui n’en pénètre pas le secret et dérouter l’esprit cartésien habitué à tout séparer en 

catégories bien définies. En elle, en effet, spirituel et matériel ne sont pas dissociés. Passant de l’ésotérique à 

l’exotérique, la tradition orale sait se mettre à la portée des hommes, leur parler selon leur entendement et se 

dérouler en fonction de leurs aptitudes. Elle est tout à la fois religion, connaissance, science de la nature, 

initiation de métier, histoire, divertissement et récréation, tout point de détail pouvant toujours permettre de 

remonter jusqu’à l’Unité primordiale. 
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É nesse sentido que o avô de Kirikou lhe diz, sabiamente que de por que em por que 

eles remontariam à origem de tudo, quando o neto lhe lança uma sequência de porquês à 

medida que sobe os degraus na sua direção – aqui a escada também é a escalada do 

conhecimento, do ganho de potência. O sábio, verdadeiro griot na história, ensina ao herói a 

paciência: naquele momento ele precisava se ater às informações e aos saberes que o 

ajudariam na etapa em que estava, com o desafio que estava enfrentando. Mais tarde poderia 

buscar os conhecimentos mais profundos. 

 Ainda em se tratando da lente africana que vê o homem não dissociado entre carne e 

osso, podemos traçar um paralelo com o Verbo. Nesta mesma visão, a palavra não é vista 

como apenas dotada de sentido, ela também tem sua dimensão acústica, rítmica. E não só a 

palavra como qualquer forma de expressão e representação tem seu aspecto rítmico: da 

arquitetura à pintura, da música à escultura. Janheinz Jahn, no livro Muntu, salienta que toda a 

arte africana possui sentido e ritmo, que são partes inseparáveis do Kuntu, da maneira de ser 

(1961, p. 186-192). É o ritmo que organiza, que confere unidade e que, aparentemente, 

consolida uma obra, ativa o Nommo, isto é, o Verbo; aspecto que dificilmente é levado em 

conta nas mesmas expressões europeias e ocidentais, o que, portanto, ao se estudar obra e 

pensamento africanos, enquanto ocidental(izado), leva a um deslocamento de perspectiva de 

mundo. 

 Às descidas de Kirikou às profundezas – e também a de Ti Jean, mais tarde – podemos 

relacionar a história de Orfeu. Podemos? Afinal, estamos trabalhando com um conto de base 

africana, ainda que obra de um europeu. O próprio movimento da negritude de Léopold Sédar 

Senghor foi relido por Jean-Paul Sartre que escreve um prefácio à Anthologie de la poésie 

nègre et malgache, daquele, propondo um Orfeu Negro, que desce às profundezas, enfrenta 

dificuldades, a própria morte, mas consegue escapar graças à coragem e à expressão. No caso 

de Kirikou, sua Eurídice é o mal de Karaba, cuja origem quer a todo custo descobrir para 

poder exorcizá-lo (e a de Ti Jean seria sua amada Égée, ou a busca da identidade). É somente 

utilizando-se de muita astúcia, como o herói grego com sua lira e poesia, que Kirikou cumpre 

seu objetivo. 

 Para justificar o uso dos paralelismos com a cultura ocidental é preciso primeiramente 

levar em conta o contexto de produção da obra, cuja matriz é de fato africana, no entanto, o 

resultado é fruto do intercultural. Em seguida, observamos o público-alvo, muito 

diversificado, porém, majoritariamente ocidental, em termos de civilização. Desta forma, no 
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encontro de culturas é necessário criar identificação. Waldelice Souza (2010) em um estudo 

sobre o romance Mayombe, do autor moçambicano Pepetela, fala sobre a relação que se faz 

entre Ogum e Prometeu, personagens de diferentes cosmogonias e civilizações. Ogum é uma 

significação por presentificação para os pares da comunidade à qual o mito pertence; aos 

olhos de um público dela alienado (ocidental), Prometeu é a significação por representação, 

ou analogia (a Ogum). 

 

1.2. Vozes múltiplas: o narrador e os personagens 

Propõe-se aqui uma análise que leva em conta a dimensão sensível e afetiva e uma 

leitura possível da forma como os dubladores dão voz e conteúdo, se articulando com o signo 

visual na produção de sentido dentro da narrativa. A performance dos atores possui um efeito 

e um papel essenciais dentro da materialidade da obra. Não haverá, nesta seção, uma 

fidelidade a vocábulos formais das áreas de acústica ou fonoaudiologia, até por não se ter 

conhecimento suficiente das áreas. Procura-se empregar expressões e palavras de uso corrente 

e de fácil compreensão para o grande público nas descrições, que, decerto, serão verificáveis 

por qualquer espectador da obra. Zumthor trata da voz como uma coisa: 

Descrevem-se as qualidades materiais, o tom, o timbre, o volume, a altura, o 

registro... e a cada uma delas o costume liga um valor simbólico: no 
melodrama europeu cabe ao tenor o papel do justo perseguido; à soprano a 

feminilidade idealizada; ao baixo a sabedoria ou a loucura. [1983, p. 11]6 

O vilarejo de Kirikou é um microcosmo constituído por alguns personagens mais 

marcantes que outros, vários deles arquetípicos, como o próprio protagonista, Karaba e o 

ancião-avô. No texto escrito, na literatura, frequentemente descrevem-se características dos 

personagens ligadas à imagem (aparência física), ao som (voz), ao olfato (perfumes), etc. A 

animação na sua materialidade não tem uma atmosfera criada a partir de descrições, mas das 

próprias imagens e sons. Na intenção de relacionar aspectos orgânicos, audíveis das vozes dos 

atores escolhidos com suas características físicas e psicológicas é que se organiza essa seção. 

Alfredo Bosi, em O ser e o tempo da poesia afirma que  

O som do signo guarda, na sua aérea e ondulante matéria, o calor e o sabor 

de uma viagem noturna pelos corredores do corpo. O percurso, feito de 

                                                             
6On en décrit les qualités matérielles, le ton, le timbre, l’ampleur, la hauteur, le registre... et à chacune d’elles la 
coutume attache une valeur symbolique : dans le mélodrame européen, revient au ténor le rôle du juste 

persécuté ; au soprano, la féminité idéalisée ; à la basse, la sagesse ou la folie. 
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aberturas e aperturas, dá ao som final um protossentido, orgânico e latente, 

pronto a ser trabalhado pelo ser humano na sua busca de significar. [p. 42]  

E que a voz:  

abre caminho para que se dê uma nova presença dos seres: a re-presentação 

do mundo sob as espécies de significados que o espírito descola do objeto. A 

voz produz, no lugar da coisa, um fantasma sonoro, a palavra. [p. 57] 

Kirikou é uma criança pequena e astuta, impetuosa, o ator que o dubla é uma criança, 

tem a voz alta (aguda): quando procura saber de algo que desperta sua curiosidade ou quer 

alertar os habitantes do vilarejo ou as outras crianças de algum perigo, ou convencê-los de 

algo ele grita, eleva o tom da voz, como uma pequena sirene, fala em ritmo acelerado, é 

repetitivo. Em momentos de maior vulnerabilidade, no carinho com a mãe ou com o avô ele 

sussurra, ele abaixa o tom da voz, fala lentamente, faz-se criança, cansado de tanta 

responsabilidade na sua pouca idade, faz-se frágil, pede colo. O personagem adulto é 

assumido por um ator adulto de voz suave, baixa (grave) e aveludada, condizente com seu 

porte físico alto, imponente e forte da animação, porém também com seu caráter doce e 

compreensivo. Ganha um ar de autoridade sem deixar de lado a doçura. 

A feiticeira Karaba tem uma voz feminina adulta, nem baixa nem alta, mas potente, 

rascante e gritante quando manda ou quando está irritada, estado em que se encontra 

continuamente devido à grande dor causada pela espinha envenenada alojada em sua coluna. 

É uma voz que revela um sofrimento constante que engendra uma impaciência, nervos 

insistentemente à flor da pele. Quando é liberada do feitiço a mesma atriz assume uma voz 

serena, suave, pacífica. O tom de voz abaixa junto com a dor que acaba, torna-se uma voz 

doce, aveludada, amorosa. O personagem do avô não passa por essas mudanças como Kirikou 

e Karaba, ele é a grande autoridade, o grande sábio, já teve sua história e já é um personagem 

“pronto”. Ele é humilde e sabe que não sabe de tudo, mas é imparcial nos seus julgamentos e 

tolerante, sua voz de idoso, calejada pelo tempo, é usada com sensatez, no ritmo de quem tem 

todo o tempo do mundo, no tom de um griot, contador de histórias, respeitando o ouvinte e a 

própria história. É grave, tem autoridade, mas na sua performance humilde não demonstra 

toda a sua potência. 

Outros personagens têm também a voz como elemento essencial na sua caracterização. 

Tal é o caso da mãe de Kirikou. Ela fala num tom baixo, de resignação e humildade, tem uma 

voz de mulher adulta doce e de quem esconde muita sabedoria e tolerância. Já o ancião da 

aldeia, falso sábio, tem uma voz desprovida de autoridade, é um senhor idoso, com a voz alta 
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(aguda) e áspera, fala num tom de quem acha que tem todas as respostas, não aceita 

contestações, é conformista, pessimista, ríspido e intolerante. A mulher forte, matriarca do 

vilarejo, representa seu povo, tem voz nas decisões e é cheia de opinião. Puseram a voz de 

uma atriz adulta de mais idade que a mãe de Kirikou, por exemplo; com uma voz de contralto, 

grave, áspera e potente, como a imponente, grande e desafiadora (todavia não menos sensível 

que os demais) mulher forte. É necessário assinalar que os significados e simbolismos somos 

nós que atribuímos às qualidades das vozes, são vínculos arbitrários estabelecidos entre 

fenômenos. A socióloga brasileira Heleieth Saffioti (2015, p. 132) mostra como em 

sociedades patriarcais, por exemplo, é comum que a voz grave signifique poder, ainda que se 

fale baixo, devido à diferente posição de homens e mulheres como categorias sociais. 

As vozes infantis dão um ar de inocência, algumas crianças mais velhas, com a voz 

mais grave, assumem posição de liderança entre os jovens, todas falam num tom de voz alto, 

também gritam, não aceitam Kirikou em suas brincadeiras. Os objetos também são 

falantes.Os feitiços (fétiches) têm posições diferentes, alguns são desprovidos de voz, já 

outros falam mais, a exemplo do feitiço-vigia do teto da casa de Karaba. Este é o objeto que 

parece ter uma posição mais alta – tanto fisicamente como de responsabilidade – entre os 

robôs-escravos da feiticeira. Ele transmite preocupação, surpresa na voz, possui uma voz um 

pouco mais humana, enquanto os demais feitiços falantes só repetem frases roboticamente. 

Quase todos possuem vozes mecânicas concretas, entretanto, nenhum possui voz de 

expressão, de individualidade. São fadados à pura repetição, descrição, destituídos de seus 

corpos e vozes originais – de humanos do sexo masculino transformados em objetos 

obedientes, escravizados. Cada um possui uma única função e especialidade e todos são 

cheios de limitações. O feitiço do teto é o que mais fala, mais vê, no entanto só traduz o que 

vê em palavras e não pode mover-se como os demais. 

Aqui poderíamos pensar numa mise en abyme em que dentro da diegese os feitiços são 

como fantoches, vozes que não lhes pertencem lhes são impostas, assim como na mídia 

(animação), as vozes humanas, que não pertencem originalmente aos desenhos a que são 

ligadas. Apesar disso o espectador é duplamente enganado, levado a esquecer que se trata de 

ficção. Paul Zumthor (1983, p. 55) acredita que a voz humana ligada pela obra de arte à 

totalidade da ação representada unifica seus elementos; dá, em seguida, o exemplo do teatro 

de marionetes – como o são os feitiços para Karaba e a própria animação para Ocelot – que é 

associado a alguma diablerie, uma ação diabólica, e que se constituiria como seu exorcismo, 
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já que a brincadeira de bonecos encontra seu sentido graças a vozes que não lhes pertencem. 

Vale lembrar que em algumas religiões da África negra e até suas correntes na América 

Latina, como no Haiti, por exemplo, existe um grande simbolismo ligado aos totens (fétiches, 

de fato, no vodu haitiano), bonecos que carregam, condensam, são possuídos por energias 

(por que não vozes?) que originalmente não continham. 

São muitas as situações, cenas e momentos na obra em que a voz cumpre um papel tão 

forte e pungente que ela transborda e ultrapassa o personagem e poderia conformar-se como 

tal. Procura-se colocar as situações na ordem em que aparecem no filme e é importante notar 

que em diversas vezes elas se configuram como vozes off ou voz acusmática. Esta, para 

Michel Chion (1999), é a voz que vem do além, que não aparece ligada a uma imagem, de que 

se desconhece a origem. Em Le cinéma: Repères pratiques, dos autores Vanoye, Frey e 

Goliot-Lété, fala-se também em uma voz que vem de uma origem conhecida, mas que estaria 

fora dos limites do campo de visão retratado na tela.  

Em um primeiro momento, assistimos ao nascimento de Kirikou e o parto pela voz: a 

cena que abre o filme é uma viagem da “câmera” em plongée numa perspectiva geral do 

vilarejo de dia ao som dos pilões e das crianças brincando ao fundo. Em seguida já 

visualizamos a mãe de Kirikou grávida dentro do ambiente fechado e mais escuro da sua casa 

em posição de parto e o menino que surpreendentemente começa a falar com a mãe de dentro 

da barriga, sem que se possa enxergá-lo. Paul Zumthor (1983, p. 11-12), relaciona a voz à 

origem, falando de um sopro criador da voz; e do tempo da voz sem palavras, ou fala. O que 

acontece com Kirikou é uma voz com fala e principalmente com discurso presente desde o 

princípio. Além disso Zumthor considera que dentro do útero a criança já se banha na fala 

viva, percebe vozes, as vozes são aberturas e saídas (p. 17). Kirikou também anuncia seu 

próprio nome, proferindo-o à mãe, apresentando-se ao mundo. Nancy Huston (2010, p. 120) 

parafraseia um personagem de um romance neozelandês para falar que o nome-próprio é a 

primeira ficção da vida de todos, já que é inédita, ninguém jamais pronunciou o nome com a 

mesma voz daquele a quem pertence. 

Jeannine Enjolric, escreve Quelques réflexions à partir de Kirikou sobre a animação e 

um conto, Izé Gani, do autor nigeriano Boubou Hama em que o início também se dá num 

nascimento através da fala da criança – que também já conhece seu propósito: “Antes mesmo 

de nascer, Kirikou tem um papel a cumprir, seu lugar é definido: ele vai ajudar seu tio a lutar 
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contra a feiticeira que priva de água a comunidade.”7A autora usa essas obras como pontos de 

partida para refletir sobre a infância nas sociedades mais tradicionais da África do oeste e 

ressalta como esses textos tratam de uma mesma questão: a criança precoce, com a vida pré-

determinada já pelos mais velhos, pelo entorno, pela natureza, pelo nome com o qual foi 

batizada (a questão da construção do herói precoce com capacidades cognitivas superiores 

será tratada no capítulo sobre a ruse, mais para frente). Segundo Enjolric, até hoje existe 

muito disso principalmente no que diz respeito ao ganho de independência e ao trabalho, pois 

a criança colabora no sustento da casa desde muito cedo. A autora menciona vários povos e 

sua relação com a infância, como aprendizagem, ligada à orelha, à escuta dos mais velhos, por 

provérbios, contos, fábulas: novamente a oralidade desempenhando uma função social básica. 

Logo depois da cena do nascimento, o herói se utiliza de astúcia (ruse) para ajudar o 

tio a combater Karaba a feiticeira sem revelar de pronto sua identidade. Transforma-se em um 

falso chapéu-falante-mágico dos conselhos, seu primeiro disfarce. Novamente Kirikou está 

em um ambiente uterino, confortável e num esconderijo brilhantemente orquestrado, já que 

consegue ver o exterior pelos pequenos espaços do trançado de palha. A cena começa com o 

roubo do chapéu do ancião e falso sábio do vilarejo e com sua corrida rumo ao tio, dentro do 

chapéu, para poder ir ver Karaba que tanto lhe atiça a curiosidade. O tio pega o chapéu que 

lhe aparece abandonado no meio do caminho dos flamboyants e toma-o como amuleto de boa 

sorte na esperança de passar uma imagem de autoridade, o que realmente acontece já que 

Kirikou fala com ele de dentro do chapéu para ajudá-lo a enfrentar a feiticeira. Inicialmente a 

voz é acusmática, parece vir do além mesmo para o próprio personagem do tio, até que 

Kirikou se apresenta. A voz “mágica do chapéu” instiga a feiticeira que acaba pedindo-o ao 

tio em troca de paz. 

Quando Karaba descobre que o chapéu não era mágico, sente-se enganada e traída, ela 

pede todo o ouro das mulheres em troca de paz. Ameaça maus agouros caso escondam uma 

pepita sequer. A mulher forte esconde seu colar e os feitiços farejadores o encontram 

enterrado em sua casa. Os feitiços cuspidores de fogo queimam sua casa, o telhado de palha 

fica em chamas e então se segue um berro do personagem desesperado que reverbera em todo 

o entorno do vilarejo isolado, fazendo revoar os pássaros – expressão do sofrimento extremo 

pela perda dos poucos bens materiais de que usufruía. Zumthor (1983, p. 13) diz que as 

emoções mais intensas suscitam o som da voz em seu estado mais bruto, porém, raramente da 

                                                             
7Avant même de naître, Kirikou a un  rôle à tenir, sa place est définie: il va aider son oncle à lutter contre la 

sorcière qui prive d’eau la communauté.  
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linguagem, da fala. Tal seria a voz primordial, “Explosão do ser em direção à origem 

perdida.”8 como o grito de uma criança brincando, ou aquele que emite alguém que acaba de 

sofrer uma perda irreparável (ou quase, como no caso da moradia da mulher forte.) 

Pouco a pouco Kirikou vai resolvendo os problemas da aldeia, como a inutilização da 

fonte, que os obriga a ir longe buscar longe, num riacho, a água para o dia a dia. Sua 

empreitada heroica leva-o a afogar-se dentro dos túneis da fonte, já que não encontrou outro 

meio para solucionar o caso. A cena que se segue é a da comemoração festiva do acesso à 

água e logo depois a do luto do afogamento de Kirikou, quando ele cai: essa situação é 

marcada pelo silêncio generalizado, sem nem música, em respeito à dor da mãe de Kirikou 

que toma no peito o filho afogado e o acaricia enquanto entoa uma melodia. Depois outros 

personagens começam a cantar a mesma música em tom triste em homenagem a ele e a 

energia do povo inteiro junto com o toque da mãe desafogam o pequeno Kirikou que olha a 

fonte jorrando e quase sem voz tenta gritar que conseguiu, que foi bem sucedido na sua 

aventura. A isso se segue a mesma música já em ritmo animado junto à mudança de atmosfera 

novamente. Marie-France Castarède fala de uma harmonia comunitária, do entendimento uns 

com os outros no momento de um canto em coro, da unificação das diferenças, que faria da 

música uma comunicação bem-sucedida (2004, p. 12). Assim como a vida é criada a partir do 

som, do verbo, da música, em quase todas as cosmogonias, ela também poderia ser salva 

através do canto, que em combinações infinitas de notas contém um mistério e um poder 

místico. E novamente, do útero da terra, a água joga Kirikou pra fora, em direção à vida, num 

renascimento. 

Convém citar, sem muitas delongas, mais algumas passagens. Uma delas é o passeio 

subterrâneo de Kirikou: O protagonista não vê, mas ouve Karaba (não é voyeur mas écouteur) 

sob a casa da feiticeira. A voz, primeiramente abafada pela terra e acusmática, pergunta sobre 

o paradeiro do próprio Kirikou. Aparece, a seguir, um plano da feiticeira, de dentro da sua 

casa e a voz desabafa, o menino se sente bem e protegido no espaço uterino, fechado da terra, 

além da emoção de ter acesso à intimidade da casa, ainda que por ora somente através da 

escuta. Outra situação de destaque é a dos fétiches-servos fiéis e subalternos de Karaba 

anunciando a sua aparição antes de abrir as portas dacase "Tremam de medo! Tremam de 

alegria! Ela se aproxima, aqui ela está! Tremam de medo! Tremam de alegria! Pois eis aqui 

                                                             
8explosion de l’être en direction de l’origine perdue.  
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Karaba!"9, que cria uma expectativa no espectador, que terá desvelada a grandeza, beleza e 

maldade exuberantes da feiticeira. Kirikou também é anunciado por sua vez pelos calaus 

mecânicos que figuram como pássaros-claquetes – uma mise en scène de Kirikou – na 

caverna do avô. E na narrativa do ancião sobre Karaba: berros selvagens e agressivos, vozes 

animalescas, sem falas, dos torturadores de Karaba, som e imagem dissimulados, sem 

correspondência, flous, atenuados na elipse, quando o avô conta a origem da maldade da 

feiticeira. Esta revelação leva ao plano tramado por Kirikou, de tirá-la de sua casa (coisa que 

ela nunca fazia), atraí-la para arrancar o espinho ele mesmo. Ao sucesso da empreitada sucede 

o berro potente, áspero e estridente de dor pungente, seguido de alívio quando Kirikou arranca 

com os dentes o espinho envenenado das costas de Karaba. O berro ressoa em toda a região, 

como a imagem mostra, ao afastar-se em gros plan e mostrar pássaros voando transtornados. 

Mais uma manifestação vocal: no retorno de Kirikou com Karaba ao vilarejo eles são, 

todavia, mal recebidos, com gritos raivosos e o povo armado em uma extrema rejeição de 

Karaba, ainda que curada e já desprovida de poderes. 

Todos os personagens da animação Kirikou et la sorcière contêm algum ensinamento 

e constroem uma grande persona que é a aldeia. Segundo Nancy Huston (2010), faz parte da 

nossa espécie criar ficção, e nós somos nossos próprios personagens, palavra cuja origem 

designa máscara. Os papéis que nos são conferidos são mais ou menos móveis de acordo com 

a sociedade em que estamos inseridos e a identidade é construída por identificação. Os heróis 

dos contos populares costumam, portanto, ser como nós: imperfeitos, contraditórios, levam a 

identificarmo-nos com a ambiguidade, dúvida e confusão, todavia também levam o público à 

catarse, através de suas histórias que se querem edificantes (2010, p. 113-115). A autora traz o 

exemplo de um romance neozelandês para mostrar que a persona da heroina tem dificuldade 

de existir, por viver em um mundo “em que o nós é dominante, para não dizer esmagador” 

(2010, p. 122), e compara-a a um personagem a quem ela se identifica, de origem africana. 

Kirikou também tem dificuldade em sua aldeia, pois ele se destaca, ele nada contra a corrente, 

desafia as noções compartilhadas pela comunidade, e por isso se sente muito sozinho e frágil, 

ainda que tenha muitas qualidades e tenha feito muito em prol do bem de todos que o 

circundam. 

 

                                                             
9Tremblez d'effroi ! Tremblez de joie ! Elle approche, elle est là ! Tremblez d'effroi ! Tremblez de joie ! Car voici 

Karaba !... 
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1.3. A performance na animação: música e ritmo 

A voz é fenômeno físico e presença constante numa cultura de tradição oral. Além do 

conto oral também podemos encontrar uma série de outros gêneros orais, sem delimitarmos 

demais suas fronteiras (linguísticas, históricas), que por vezes também cumprem o papel de 

contar histórias – é o caso das canções, fábulas, mitos. Em Kirikou et la sorcière notadamente 

as músicas que glorificam o nosso herói estão presentes ao cabo de cada aventura a fim de 

fechar o episódio contando os feitos através de ritmos animados e dançantes, na maior parte 

dos casos exprimindo a alegria e o alívio do povo que as entoa. As músicas dão o tom do 

filme, Kirikou dá a voz ao povo, as vozes dão o ritmo que vai desembocar numa batucada de 

comemoração levada por todos os homens da aldeia, finalmente livres, já que “não dá para 

viver sem aqueles que amamos”. 

A música desempenha um papel essencial na nossa percepção do filme e a 

puxa em direção ao imaginário. Ela obedece a códigos instrumentais 

expressando sensações e emoções. Ela participa da percepção do ritmo. [...] 

Além disso, a música permite dilatar, contrair ou congelar à vontade o 
espaço e o tempo. De fato, estas noções são ao mesmo tempo reais e 

psicológicas.10 (VANOYE, FREY, GOLIOT-LÉTÉ, p. 126) 

A música que louva o herói Kirikou ao longo do filme vai sofrendo pequenas 

alterações na letra. Podemos pensar em canções “devises” (lemas):  

Assim, a maior parte das etnias africanas pratica as ‘devises’, curtos poemas 

adicionados ao nome ou ao título de um humano, um animal, uma divindade, 

até um objeto, e que, explicitando-lhe o sentido, o integra a uma história... 

[...] Da devise ao canto de louvor, a passagem é fácil. 11 (ZUMTHOR, p. 93-
94).  

Também há em alguns povos canções de ninar compostas para cada criança e que a 

acompanham a vida inteira como um nome de guerra; Zumthor dá o exemplo dos Zulus (p. 

91). Este exemplo seria uma possibilidade de compreensão dessa canção principal presente ao 

longo da obra. 

Zumthor (p. 97) cita diversos gêneros de música e cantos tradicionais, dentre eles os 

circunstanciais, que têm como objetivo ou magnificar ou deplorar ou inspirar temor em 

                                                             
10La musique joue un rôle essentiel dans notre perception du film et la tire vers l’imaginaire. Elle obéit à des 

codes instrumentaux exprimant des sensations et des émotions. Elle participe à la perception du rythme. [...] Par 

ailleurs, la musique permet de dilater, de contracter ou de figer à volonté l’espace et le temps. En effet, ces 

notions sont à la fois réelles et psychologiques. 
11Ainsi la plupart des ethnies africaines pratiquent les ‘devises’, courts poèmes ajoutés au nom ou au titre d’un 
humain, d’un animal, d’une divinité, voire d’un objet, et qui, en en explicitant le sens, l’intègre à une histoire... 

[...] De la devise au chant de louange, le passage est aisé. 
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alguma situação: dá como um dos exemplos as canções exaltando a emoção inspirada por 

uma paisagem. No momento em que a água volta a correr da fonte, quando Kirikou fura o 

animal que bebia toda a água da fonte, o povo todo entra em comoção, comemora o fato 

através de uma canção que trata da alegria que é a água, a água que está ali.  

Em seguida, as duas situações em que Kirikou salva as crianças do vilarejo, 

primeiramente quando entram na piroga enfeitiçada e depois quando sobem na árvore 

encantada, ambas são fechadas com o canto de louvor ao herói; a letra, adaptada, se referindo 

à situação recém experimentada. Existe essa repetição da música em momentos diferentes que 

a meu ver parece conferir ritmo ao filme, e divide a obra em diferentes partes, as quais 

poderíamos denominar capítulos. As repetições, recorrências, paralelismos produzem efeitos 

rítmicos, no plano sonoro, exigem do ouvinte/espectador uma retomada de conhecimentos 

linguísticos e de memória auditiva (ZUMTHOR, p.166). É o mesmo que ocorre nas diversas 

sessões de porquês que Kirikou lança à mãe e ao avô (e a praticamente todos no vilarejo) em 

busca de respostas sobre a origem da maldade de Karaba. 

Falando em ritmo, podemos observar também as batidas de pilão: a mãe, assim como 

as outras matriarcas da aldeia, é responsável por moer os grãos no pilão, fonte primária de sua 

alimentação.  

A maior parte das culturas possui ou possuíram uma poesia oral (geralmente 
canções) destinada a apoiar, acompanhando-a, a execução de um trabalho, 

sobretudo se ele é feito em grupo: na África, toda tarefa manual é 

acompanhada normalmente do canto.12 (ZUMTHOR, p. 88).  

A mãe cantarola enquanto trabalha, Kirikou aproveita o ritmo para batucar também, 

por sua vez, numa tigela emborcada. E é nesse transe rítmico que eles confabulam, 

concentram-se a fim de obter ideias para que Kirikou consiga chegar ao avô. 

E a cena mais percussiva do filme é a do retorno dos homens – livres do feitiço que os 

havia transformado em meros objetos a serviço das vontades da feiticeira – à aldeia ao ritmo 

dos tambores. Esses instrumentos só aparecem nesse momento ao fim do filme, pois são 

geralmente atributos masculinos nas culturas do oeste africano. Thiers-Thiam diz que “Ngoni, 

kora, balafon e tambores são normalmente reservados aos homens, as cabaças e as percussões 

                                                             
12La plupart des cultures possèdent ou ont possédé une poésie orale (généralement des chansons) destinée à 
soutenir, en l’accompagnant, l’exécution d’un travail, surtout s’il est fait en groupe : En Afrique, toute tâche 

manuelle s’accompagne normalement du chant. 



32 

 
 

em metal, ou karinya, sendo reservadas às mulheres.” 13[p. 17]. Os próprios griots têm 

também instrumentos a sua disposição, porém, seu instrumento principal ainda é a voz, como 

a usa brilhantemente o avô ao chegar à aldeia e contar sem delongas o que realmente 

aconteceu. 

Kirikou, por se diferenciar dos demais, no início e na maior parte da história pode ser 

visto como um ruído, que é um som que desorganiza outro, que provoca novas linguagens, 

segundo José Miguel Wisnik. A performance do protagonista gera mudanças, até que a 

sociedade em que vive se harmoniza, graças a ele. Para Wisnik é o jogo entre som e ruído que 

gera a música, sobretudo em se tratando de uma música primitiva, que chama de modal: é a 

experiência do sagrado, da luta entre som e ruído, deuses e humanos, vida e morte (2002, p. 

33-34). A harmonia só é alcançada no fim, com o abraço coletivo que leva aos créditos finais, 

com uma música completa. 

Os créditos deixam de ser elemento paratextual para entrar na diegese do filme, 

resumindo, fechando, concluindo a história. Ouvimos a canção com todos os instrumentos de 

cordas e percussivos, a composição de Youssou N’Dour, artista senegalês de grande sucesso e 

que pela primeira vez aceitou compor a trilha sonora de um filme. Durante os créditos finais 

retoma-se toda a história do filme através da letra da canção. Creio que cabe aqui salientar que 

na minha experiência, enquanto criança, eu esperava terminar a música e os créditos finais 

(todas as provavelmente centenas de vezes que assisti) para rebobinar o VHS e assim poder 

relembrar todo o filme de trás pra frente. A experiência com filmes em VHS na minha 

infância foi marcante por essa característica que me dava muito prazer, como se visse o filme 

espelhado; e crianças têm esse fascínio e essa necessidade de repetição de histórias, tanto por 

não compreenderem bem tudo quanto para aprender e estabelecer estruturas poéticas e sociais 

e da própria forma narrativa. 

Assim como na tradição africana, na qual o aprendizado se dá na repetição dos contos 

e canções em diferentes etapas da vida, a criança precisa da reiteração para começar a se 

construir enquanto indivíduo social. E assim como Kirikou, que age ao contrário da norma, 

noção bastante iniciática, a fim de se demarcar do resto do grupo, pois como todo herói 

iniciático está à procura da outra face, do inverso das coisas (HAMPÂTÉ BÂ, 1993, p. 273). 

Por isso também as descidas subterrâneas, a procura do que todos ignoram. Pode ser que o 

                                                             
13Ngoni, kora, balafon et tambours sont normalement réservés aux hommes, les calebasses et les percussions en 

métal, ou karinya, étant réservées aux femmes. 
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rebobinar assuma, na experiência audiovisual, uma dimensão mística e até sagrada para os 

olhos infantis. É uma vivência afetiva ligada a poucas gerações e a uma materialidade que 

muito rapidamente ficou defasada e marca o filme em VHS como objeto no tempo: 

imediatamente antes da virada do milênio. 

1.4. Oralidade como astúcia: o personagem iniciático 

Levando em consideração os estudos de Detienne e Vernant sobre uma característica 

central do herói, a ruse, procura-se fundamentar algumas características e feitos do 

personagem Kirikou, buscando também apoio nos estudos de Thiers-Thiam. Kirikou é um 

personagem arquetipicamente iniciático, jovem, justo e astuto como Ulisses, exemplo 

clássico, e como Ti Jean, um personagem presente nas literaturas francófonas belga, 

canadense, das ilhas do Caribe, da Reunião. O protagonista de Ti Jean l’Horizon de Simone 

Schwartz-Bart, autora da Guadalupe, possui vários traços em comum com Kirikou, também 

passa por uma série de testes e provas e se descobre durante o percurso, semeado de viagens, 

afetos, curiosidade. São narrativas de construção de identidade. 

Primeiramente, já que oralidade e voz são temas centrais nesse trabalho, podemos 

pensar na voz como ruse. São vários os artifícios, artimanhas, astúcias que o nosso herói 

utiliza ao longo na narrativa, conseguindo repetidas vezes surpreender e enganar a antagonista 

e todos aqueles que não lhe dão crédito. O roubo do chapéu, o roubo das facas, o disfarce em 

pássaro, os esconderijos no chapéu e sob a terra, o desafio à ordem estabelecida, a 

confrontação com Karaba utilizando-se de transparência e honestidade (nu de corpo e alma ao 

confrontá-la), a observação cuidadosa em vários momentos antes de agir, os múltiplos 

“porquês” dirigidos à mãe e ao avô, na busca pela verdade; estes são apenas alguns exemplos 

em que a ação, a voz e a inteligência aparecem em compensação da pequenez, da fraqueza, da 

pouca idade, da ausência de autoridade. A palavra de Kirikou é constantemente repelida, 

reprimida e ignorada pelos adultos e pelas crianças maiores. Ainda assim o personagem 

permanece impetuoso, firme, desafiador e inconformista. 

A ruse é um tipo de inteligência, muito comum em heróis desprovidos de alguma 

outra força (superpoderes, força física, posição social avantajada, etc.). É relacionada à métis 

grega, por Detienne e Vernant (1974). Métis é em primeiro plano uma deusa, irmã e primeira 

esposa de Zeus, devorada por ele antropofagicamente enquanto estava grávida de Athena – 

que acaba nascendo do crânio do deus supremo, muito simbolicamente. Métis passou também 
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a designar o atributo que a deusa tinha e que Zeus desejava para ele ao devorá-la, esta 

inteligência ligada a uma sagacidade, previsão, atenção vigilante, sentido da oportunidade, de 

habilidades diversas (a de metamorfosear-se, inclusive) e aplicada a situações fugazes, 

desconcertantes, ambíguas que exigem uma rapidez não se prestando assim à racionalização 

sofista rigorosa (DETIENNE, VERNANT, p. 10). É o famoso “se virar”! A palavra, saber 

usá-la, manipulá-la, assim como saber manipular todas as ferramentas à disposição para 

enganar ou levar a algum propósito conformam-se, assim, também como ruse. A cena em que 

vemos Kirikou pronto para arrancar a espinha envenenada de Karaba é toda premeditada pelo 

herói, toda planejada e ele sabe atraí-la, esconder-se e aplicar a ação nos momentos exatos: 

O homem provido de métis mostra-se mais concentrado num presente do 

qual nada lhe escapa, mais inclinado a um futuro cujos aspectos já maquinou 

adiantado, mais rico da experiência acumulada no passado. Este estado de 
premeditação vigilante, de presença contínua nas ações em desenvolvimento, 

o grego expressa em imagens do estar à escuta, estar a postos, quando o 

homem em estado de alerta espia o adversário para dar o bote no momento 
escolhido.14 [p. 21] 

 

A autora Valérie Thiers-Thiam propõe ao fim de seu livro uma noção de “Griotitude”, 

remetendo aos ideais de negritude e um pouco também à expressão em inglês “to have an 

attitude” para falar do griot no seu papel atual e representações. Kirikou no episódio da 

Griotte, no terceiro filme15, torna-se também griot de certa forma através da sua astúcia, seu 

dom com as palavras e sua criatividade. Identifica-se nele características próprias do griot. Ao 

concluir sobre o papel desempenhado por esse personagem num dado filme, Thiers-Thiam 

traz à tona o conceito de “Jom”: 

“Jom” é uma palavra wolof que significa a dignidade, a coragem, o respeito, 

é a origem de todas as virtudes. [...] Khali (o personagem em questão) 

atravessa as épocas e os lugares; ele é ao mesmo tempo narrador e 
personagem ativo de cada história, ele é onisciente e onipresente. Ele é 

portador de “jom”: ele representa a imagem positiva do griot, incorruptível e 

participando, através de sua palavra, da luta contra a opressão. O didatismo 
de suas palavras revela que ele é o representante direto do diretor (do filme). 
16(2004, p. 161) 

                                                             
14[...] l’homme à la métis se montre plus concentré dans un présent dont rien ne lui échappe, plus tendu vers un 

avenir dont il a par avance machiné divers aspects, plus riche de l’expérience accumulée dans le passé. Cet état 

de préméditation vigilante, de présence continue aux actions en cours, le Grec exprime par les images de 

l’aguet, de l’affût quand l’homme sur le qui-vive épie l’adversaire pour frapper au moment choisi. 
15Kirikou et les hommes et les femmes, 2012, Michel Ocelot 
16« Jom » est un mot wolof qui signifie la dignité, le courage, le respect, c’est l’origine de toutes les vertus. [...] 

Khali traverse les époques et les lieux ; il est à la fois le narrateur et le personnage actif de chaque histoire, il 

est omniscient et omniprésent. Il est lui-même porteur du ‘jom’ : il représente l’image positive du griot, 
incorruptible et participant, par sa parole, à la lutte contre l’opression. Le didactisme de ses paroles révèle qu’il 

est le représentant direct du metteur en scène. 
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O mesmo pode ser dito sobre Kirikou e sobre o personagem do avô também, que 

representam a voz do criador e diretor Michel Ocelot, sob diferentes facetas. Essas 

características em teoria próprias ao griot são alguns dos componentes da ruse, que já 

mencionamos acima, no sentido da observação, ação comedida, respeito, dignidade, coragem 

e a própria manipulação da voz e das palavras com intuito de provocar mudanças, com 

objetivos sociopolíticos. A autora ainda afirma que uma das características do mito do griot 

na literatura e no cinema é seu papel de líder do povo oprimido, num sentido até marxista. Um 

diretor de cinema a quem entrevistou disse-lhe que os griots tinham um papel fundamental no 

desenvolvimento social, que eles não deveriam ser conservadores da ordem rígida e 

tradicional, mas “fermentos da mudança”. (p.162-163). E não é esse o papel desempenhado 

por Kirikou, o inconformista, aquele que quer o bem de todas as pessoas, que lhes dedica toda 

sua força e coragem? 

Existe uma função sociológica no conhecimento do conto e da própria poesia oral para 

Zumthor (p. 52-53). Para quem conta, o conto é realização simbólica de um desejo e também 

um prazer de dominação do ouvinte, de encurralá-lo, capturá-lo. Para a comunidade – arcaica, 

segundo o autor, porém, ao que parece, até hoje e em qualquer sociedade – o conto oferece 

um terreno de experimentação, de confronto com todo o tipo de situação imaginável. A ficção 

e o mito operam dessa forma. João Manuel Cunha em seu livro Mito e Cinema diz que: 

A emoção cinematográfica, realizando-se coletivamente e até universalmente, 

tem o seu fulcro no mecanismo de um jogo de imagem alicerçado na 
existência do duplo. As condições próprias de uma sala de projeção, com seu 

ambiente escuro e fechado, são favoráveis a uma espécie de hipnose num 

público reunido numa ‘comunhão que está muito longe da tradicional 

contemplação artística dum observador’. Mas que se aproxima do fascínio 
experimentado, por exemplo, pelos grupos que, reunidos à volta da fogueira, 

fixavam-se na figura do narrador primitivo, num ambiente de magia, de supra-

realidade, numa atmosfera de sonho, de um mundo pra lá do real. (1993, p. 
23) 

E é nessa atmosfera, mesmo sem as condições da sala de cinema, que uma criança tem 

acesso e vive intensamente as narrativas que lhes são contadas, seja por que meio ou mídia 

for. Reitero aqui o que falei sobre a minha experiência enquanto criança com o filme em 

VHS: e até mesmo quando visto em aparelho televisor de 14 polegadas! 

 Através da palavra o herói desafia os adultos, enfrenta suas dúvidas e medos, e suas 

ações também são dotadas de astúcia: quando pensa muito rápido para salvar as crianças, os 

diversos usos que faz dos punhais e facas (de instrumento de corte, perfuração, e o não usual 
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de fantasia de pássaro...). Também dentro do processo iniciático, Kirikou tem que enfrentar 

alguns predadores: o gambá, com seu mau cheiro, o pássaro com seu assédio, o javali, com 

sua fúria, a serpente, com seu veneno e consegue sempre enganá-los e até dominá-los e 

colocá-los em seu favor (quando usa o pássaro como transporte e o javali de montaria). As 

várias descidas sob a terra remetem a etapas de iniciação também: a busca da água, da fonte 

de vida das pessoas, o caminho sob a casa de Karaba, que é o percurso incógnito, invisível e 

finalmente o cupinzeiro, no qual vive (?) o avô: a busca pelas raízes, as próprias (pelo 

encontro da genealogia, do avô) e as do mal que assola a comunidade (de Karaba).  

O cupinzeiro é frequentemente usado como símbolo para um outro mundo 

(HAMPÂTÉ BÂ, 1993, p. 253), sob a terra, no caso de Kirikou, poderia simbolizar o mundo 

dos mortos, o contato com o avô é o acesso à sabedoria dos que já se foram, mas que também 

está no sangue, na origem. Jahn (1961, p. 122) ressalta que, de acordo com a filosofia 

africana, os defuntos são potências espirituais que podem agir sobre seus descendentes. Em 

muitos rituais se apresentam os respeitos aos ancestrais antes de começar os ritos, e 

diferentemente de filosofias espiritualistas ocidentais ou a budista, a alma não permaneceria 

sempre individual; o mesmo espírito poderia viver simultaneamente em várias pessoas: o do 

avô nos seus netos, por exemplo. E a força que mantém os ancestrais vivos é o Nommo 

(Verbo); a ligação do corpo físico com o Nommo seria o nascimento espiritual. O que se 

assiste, portanto, pode ser o nascimento espiritual de Kirikou, ao encontrar seu ancestral, o 

herói que já enxergava além do que os olhos mostravam e do que as línguas repetiam passa a 

ver na profundeza, na origem. 

 

1.5. A animação: materialidade audiovisual 

Além das vozes, da oralidade e do aspecto sonoro posto em relevo ao longo deste 

trabalho, outro viés importante na construção da atmosfera de Kirikou et la sorcière é o 

cenário, a imagem, os quais serão comentados brevemente aqui. Foram feitas pesquisas pelos 

diretores de arte para criar o décor da animação que acaba mostrando um intertexto direto 

com as pinturas do Douanier Rousseau, um artista que viajou muito e representou a natureza 

em sua obra. São quadros contendo muitas plantas e animais ricos em detalhes e cores vivas e 

foram feitas pesquisas sobre a fauna e a flora de algumas regiões da África ocidental para dar 
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mais legitimidade à natureza pictórica do filme. Yves Schaëffner escreve em uma crítica na 

revista Ciné-Bulles: 

A recusa da “disneyficação” do mundo não é perceptível sóno propósito, é 
sentida também na forma. [...] A cenários desenhados com minúcia, Ocelot 

prefere cenários frequentemente mínimos. Os personagens, longe de tender a 

uma tridimensionalidade factícia, se destacam do cenário mais pelo contraste 
de cores. Em nenhum caso o autor aspira imitar perfeitamente a realidade. É 

pela atmosfera, o jogo das cores e das expressões dos rostos que ele dá 

profundidade a estes personagens.17 [p. 28-29.] 

Os corpos nus também agem na paleta de cores de Kirikou. Os produtores além de 

quererem dar as vozes a dubladores franceses também queriam esconder os corpos nus dos 

personagens. Novamente o cineasta se manteve fiel ao que havia planejado em primeira mão e 

manteve os seios nus das mulheres e o corpo todo nu de Kirikou que chocam os desavisados e 

representam, ao mesmo tempo, a fragilidade, a vulnerabilidade e a honestidade. O herói está 

despido de preconceitos e eventualmente até admite sentir-se pequeno e impotente para o avô 

que lhe dá colo – o menino não passa de uma criança, apesar de todas as suas vivências. 

Daniel Maximin traz uma abordagem interessante para a representação da África por 

artistas da diáspora americana, que serve, a meu ver, para a representação ocidental em geral. 

O autor fala especificamente de Wilfredo Lam, pintor cubano – em certo momento até cita 

Douanier Rousseau, porém no sentido de diferenciá-los, tratando este de parnasiano. 

O ouro não lava a dignidade suja. Este pensamento africano tirado do 

Kaïdara, narrativa iniciática contada por Amadou Hampaté Bâ pode explicar 

porque a representação da África por artistas da diáspora americana por 
muito tempo foi pintada de máscaras ou de nudez. Durante séculos, a 

resistência à escravidão esteve em falta de pintores e escultores, proibida de 

representação, e somente as artes do corpo, as que a vítima mesmo 
aprisionada podia exercer sem mediação além da sua boca, das suas mãos e 

de seus pés, isto é, proferir o poema e o conto, o canto e a dança, puderam 

carregar desde a origem as aspirações de prazer e de liberdade. Impossível 
durante séculos de forjar, tecer e esculpir. Só restava aos artistas do visual, a 

possibilidade de improvisar, como gênios da bricolagem, uma composição 

de peças trazidas, sem matérias nobres de ouro, de prata ou de tecidos, sem 

rocas nem forjas rituais nem tambores de iniciados. Esta pureza nua, 
poderosa e sem enfeites, os quadros de Lam saberão herdar.”18 (MAXIMIN, 

2006, p. 200). 

                                                             
17“Le refus de la ‘disneyfication’ du monde n’est pas que perceptible dans le propos, il se ressent aussi dans la 

forme. [...] Aux arrière-plans dessinés avec minutie, Ocelot préfère les décors souvent minimaux. Les 

personnages, loin de tendre vers une tridimensionnalité factice, se découpent plutôt de l’arrière-plan par le 

contraste de couleurs. En aucun cas, l’auteur n’aspire à imiter parfaitement la réalité. C’est par l’atmosphère, 

le jeu des couleurs et les expressions des visages, qu’il donne de la profondeur à ces personnages.” 
18L’or ne lessive pas la dignité salie. Cette pensée africaine tirée du Kaïdara, récit initiatique rapporté par 

Amadou Hampâté Bâ, peut expliquer pourquoi la représentation de l’Afrique par les artistes de la diaspora 
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Assim, a nudez faz parte de um contexto sociopolítico representado na animação 

também. Quer representar uma sociedade de um cronotopo não definido, mas também mostra 

a falta de adornos, o ouro é escondido, a feiticeira, que em camadas diferentes pode ter 

significações distintas, priva a comunidade de seu ouro, mas sua dignidade segue suja, apesar 

de carregar, ela, tanto fausto. Karaba nessa camada semântica e com tal representação visual 

pode ser símbolo da fome de poder que esmaga e escraviza, que enriquece às custas do outro, 

que priva, que despiu seus irmãos, mas que apesar do uso de tanto ouro não engana pois 

revela a maldade no olhar. Os olhos vermelhos insones de Karaba, de quem não consegue 

dormir de tanta dor e raiva, as sobrancelhas arqueadas, imponentes, vigilância constante de 

seu ouro, pilares de sua avareza. 

Uma cena que vale a pena ser tratada no nível da imagem é a da saída de Karaba rumo 

ao local onde Kirikou enterrou o ouro que roubou, como isca para atraí-la para fora. Ela 

caminha no meio do mato segurando uma lança envenenada e sua simples presença, 

imponente, magnífica e venenosa mata toda a vegetação em seu entorno. A trilha sonora nesse 

momento, que acompanha a viagem da lança envenenada, também suscita uma sensação 

sinestésica de veneno e perigo, é uma música que promove um movimento de ondulação com 

instrumentos de cordas e depois chocalhos e outras percussões que ilustram a imagem das 

folhas morrendo, numa atmosfera hipnótica, de perigo à vista. Todo o processo é revertido 

quando Kirikou arranca fora sua espinha do mal. A cena é lindamente composta, verdadeira 

obra de arte, e juntamente com a música e as expressões da personagem que, depois de soltar 

um berro – e o desenho nessa parte é caricato, o rosto enrugado a boca completamente aberta 

e extremamente expressiva – passam a ser suaves, leves, a vida retoma suas formas. A 

imagem e o som do grito não são perfeitamente encaixados emulando até a nossa própria 

sensação de dor física profunda, já que normalmente a reação não ocorre em perfeita sincronia 

com o estímulo causador. Esse momento da animação é comentado num artigo de Carole 

Wrona (2002) que está atenta à atmosfera criada e à dimensão estética e afetiva que desperta 

no espectador: 

                                                                                                                                                                                              
américaine a longtemps été peinte de masques ou de nudité. Pendant des siècles, la résistance à l’esclavage 

avait manqué de peintres et de sculpteurs, interdite de représentation, et seuls les arts du corps, ceux que la 

victime même emprisonnée pouvait accomplir sans autre médiation que sa bouche, ses mains et ses pieds, à 

savoir la profération du poème et du conte, le chant et la danse, avaient pu porter dès l’origine les aspirations 

de jouissance et de liberté. Impossible durant des siècles de forger, de tisser et de sculpter. Il ne restait aux 

artistes du visuel que la possibilité d’improviser en génies du bricolage un composé de pièces rapportées, sans 
matières nobles d’or, d’argent ou d’étoffes, sans rouets ni forges rituelles ni tambours d’initiés. Cette pureté 

nue, puissante et sans parure, les tableaux de Lam sauront en hériter. 
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A feiticeira se recompõe lentamente e a floresta retoma outras cores, 

primaveris, alegres, imagem enfim do renascimento perpétuo, e as flores, as 

plantas, tudo se abre e se oferece. As pétalas se liberam e os estames 
prometem fecundidades maravilhosas. A música é suave e a voz de Karaba 

perdeu aquela dureza impiedosa. A mulher se endireita completamente. 

Vista de perfil, em close, ela parece ser, ela mesma flor por causa de seu 

incrível penteado. [...] Porém, e duas vezes, a boca é lugar dessas mudanças 
bruscas. Em palavras proferidas, em beijo dado, em espinha arrancada, 

lábios e dentes asseguram a irreversível transformação.19 

Nesse sentido podemos pensar na imagem e no som, dentro da materialidade da 

animação criando uma espécie de atmosfera, que pode ser vista como figura fílmica, no 

sentido de ter “um elemento fílmico de corpo inteiro, identificável e possível de analisar”, 

como propõe Inês Gil (2005). São forças sensíveis e afetivas agindo na criação de um “campo 

energético”, sentimos repulsa pela morte e elementos macabros, e alegria ao ver as plantas 

reganharem força e vida; sentimos medo toda vez que os feitiços vão abrir a porta da casa de 

Karaba, enquanto a anunciam, criam-se atmosferas de tensão, de alívio, e essas forças têm a 

ver com a experiência espectatorial. E através dos sons, das falas, do ritmo da narrativa e das 

próprias imagens que desempenham sua função através dos detalhes, das cores mais ou menos 

vivas, intensas vemos as atmosferas criadas no nível da diegese e da ação dramática: como 

nos closes no rosto da feiticeira em momentos de raiva. 

 Além disso, podem ser identificadas algumas características na dinâmica entre som, 

imagem e da própria estrutura narrativa que transmitem uma atmosfera remetendo às 

tradições africanas do oeste. Na estética visual observa-se uma simplicidade de traços, mas 

um uso frequente de cores quentes, pensando no clima. Esse calor subsaariano é quebrado 

pelas cenas no mato e perto da água, aliviando uma sensação de sede, provocada 

sinestesicamente pela imagem que reflete uma aridez e primeiramente pelo contexto da 

história, da sede física dos personagens que não têm água. Em seguida no templo do avô, um 

azul intenso que alivia uma sede de conhecimento de Kirikou e do espectador já curioso da 

verdade de Karaba. 

 Ainda na questão dos traços, como já dito anteriormente, há uma mudança de tipo de 

animação na elipse enquanto o avô conta a história de Karaba para Kirikou. Trata-se 

                                                             
19La sorcière se redresse lentement et la forêt retrouve d’autres couleurs, printanières, joyeuses, image enfin de 

la renaissance perpétuelle, et les fleurs, les plantes, tout s’ouvre et s’offre. Les pétales se libèrent et les étamines 

promettent de merveilleuses fécondités. La musique est douce et la voix de Karaba a perdu cette dureté 

impitoyable. La femme se redresse complètement. Vue de profil, en plan rapproché taille, elle semble elle-même 

fleur de par sa coiffure étonnante.[...] Mais cependant, et par deux fois, la bouche est lieu de ces brusques 
changements. En mots proférés, en baiser donné, en épine ôtée, lèvres et dents assurent l’irréversible 

transformation. 
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provavelmente do momento mais pesado da narrativa em termos de conteúdo. As imagens e 

os sons descompassados e selvagens, em ritmos diferentes, e mesmo abstratos até certo ponto 

revelam uma memória violenta e traumática, assemelhando-se até com o que de fato ocorre, 

psicologicamente, quando um indivíduo passa por eventos traumáticos: a memória fica turva, 

confusa, cada vez mais difícil de apreender na medida em que se distancia temporalmente do 

evento. Essas imagens são breves e destoantes do resto da animação, que se dá numa estética 

mais fauvista, falsamente naïve. Esse trecho, assim como, na economia narrativa, a explicação 

da repetição da crueldade pela feiticeira com os homens, ao escravizá-los e seu desprezo pelas 

mulheres e crianças, que também não são completamente poupadas, fazem pensar em uma 

imagem que se tem no Ocidente das barbáries da escravidão na África negra durante o 

período colonial. Existem efeitos até hoje que subsistem e que ainda são processados e 

repetidos em muitos níveis nos sistemas sociais, podemos pensar em uma ausência de 

ecologia social, comunidades no mundo inteiro que ainda sofrem com os danos. A imagem da 

violência ainda é dura de digerir e vai se tornando turva e abstrata à medida em que esses 

eventos ficam mais distantes na história. 

 Além de todas essas questões de imagem, a música, como já abordado, cumpre um 

papel importante na recriação de uma ambiência africana. A forma como as canções são 

introduzidas é condizente com o estereótipo que se tem do povo da África negra: o clima 

festivo, cantante, dançante, colorido. São canções que, em coro, coroam momentos vividos, 

em comemoração, em solidariedade uns com os outros esquecendo-se as desavenças e 

infortúnios, numa religiosidade em seu sentido primeiro. Ainda que seja cada vez menos 

comum na atualidade o tipo de aldeia e o modo de vida dos personagens, em termos de 

vestimentas, organização social desse microcosmo como representado no filme, ele revela 

uma imagem que se tem no mundo ocidental. Mesmo assim (ou até graças a isso) a animação 

foi sucesso de público no continente africano.  

 Vejamos agora com que tintas se desenham as paisagens insulares antilhanas... 



Capítulo 2: Horizonte das Antilhas 

  

2.1. Ti Jean L’horizon: Identidade guadalupense 

 Este ponto do trabalho funciona como o reflexo da alteridade. Primeiramente, serão 

apontadas as especificidades de Ti Jean L’horizon, no seu contexto antilhano. Em seguida, 

todas as similitudes que atravessaram o oceano junto com o imaginário também presente em 

Kirikou et la sorcière. A oralidade, a infância iniciática e a astúcia são seus elementos de 

identificação, e como na travessia marcada no tempo e no espaço da África à América, 

fazemos também uma travessia de modo narrativo: da oralidade audiovisual à escrita 

romanesca. 

2.1.1. Crioulidade e oralidade  

Antes de entrar na análise do romance, vejamos algumas pistas que ajudem a situá-la e 

desenvolvê-la. Nas Antilhas assim como na maior parte dos lugares onde houve colonizações 

de exploração, as línguas e práticas culturais e religiosas dos povos escravizados foram 

proibidas. Estes povos tiveram que passar por muitos processos de resistência e de 

manutenção da memória coletiva, além de lutar pelo reconhecimento de sua identidade até 

hoje em dia. A economia mudou, mas as relações de poder seguem massificando culturas e 

objetificando povos inteiros.  

No Caribe francófono e, em particular, na Martinica, muitos pensadores juntaram-se 

para propor conceitos e formas de apreender sua identidade, o que se deu no âmbito da 

linguagem e das formas de expressões literárias. Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau e Raphaël 

Confiant, autores antilhanos, escrevem em 1989 o Éloge de la Créolité, no qual expõem 

algumas das dificuldades e contradições na relação entre o créole, língua materna e a língua 

francesa, do antigo colonizador. Referem-se sobretudo à questão do uso do francês em tudo o 

que é oficial e escrito, inclusive na literatura, o que despersonalizaria e não conferiria a 

verdadeira identidade e expressão antilhana nos textos.  

Quando se fala em créole é necessário saber que é uma língua majoritária, oral, e tem 

suas raízes no vocabulário do francês e nas estruturas linguísticas de línguas provenientes da 

África. Existe, assim, um desafio na expressão créole quando se trata de literatura. Foi criado 

o conceito de oralitura por autores antilhanos e se refere à produção oral de contos entre 
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outros, em créole, artefatos imateriais que têm grande importância para a construção 

identitária antilhana. Mais tarde, Bernabé em um texto sobre oralidade e literatura afirma que 

o mais importante não é a maneira crioula de habitar a língua francesa, mas a memória 

crioula, escondida “sob os campos de ruína da colonização, mas também a que foi conservada 

na e pela oralitura”20 (1997: 58). Segundo Édouard Glissant, o desejo de um enraizamento da 

literatura antilhana na oralitura créole, ou na própria oralidade tornou-se uma exigência 

incontornável.  

Cabe aqui fazer uma diferenciação entre crioulização e crioulidade. Segundo Virginie 

Turcotte, em sua dissertação de mestrado pela Universidade do Quebec, a crioulização é o 

termo que veio primeiro: cunhado por Edouard Glissant, é o conceito-chave de sua Poética da 

Relação. No stricto sensu, concerne às culturas compósitas nascidas da colonização, de 

sobremaneira no que é conhecido como o Novo Mundo. Glissant defendia o uso de métodos 

crioulos na língua francesa: de implicitamente enervar o francês com a economia da 

oralidade, com palavras créoles, com o ritmo e o fôlego do contador. Isso seria diferente, 

segundo o autor, do que Chamoiseau ou Confiant faziam: a invenção de palavras entre créole 

e francês, num método favorecendo o exotismo, através da fácil compreensão pelo Outro (ele 

era favorável à não-compreensão e a aceitar e conviver com isso). Para ele, os recursos usados 

por esses autores configuravam um crioulismo, pois o sistema era evidentemente impregnado 

de intenções (políticas, ideológicas) manifestadas. 

É justamente o que Chamoiseau e Confiant, junto com Bernabé fazem mais tarde: 

criam um movimento, nomeiam-no Crioulidade. Eles seguem a linha de Aimé Césaire, com a 

Negritude e de Glissant com a Poética da Relação, mas levam seu discurso para outro viés. 

Definem a Crioulidade, durante uma conferência, que mais tarde foi adaptada em um livro: 

Éloge de la Créolite, como sendo uma junção interacional e solidária das diferentes origens. 

O objetivo político aqui é a inscrição da literatura antilhana na modernidade: ela não deve se 

subtrair do mundo, deve empregar também as estruturas do mundo “escrito”, dos romances, 

de modo a terem alcance, a serem ouvidos. Um dos desafios, segundo Turcotte, é que a 

história das Antilhas foi contada pelos colonizadores, suprimindo seus verdadeiros heróis. 

Para os signatários do Éloge, portanto, a crioulidade também se constituiria como um lugar de 

exposição da verdadeira memória: os fatos antilhanos estariam escondidos os fatos 

repertoriados (palavra oral sob a escrita). Desta forma, o que os autores propõem para a 

                                                             
20« enfouie sous les champs de ruine de la colonisation, mais aussi celle qui a été conservée dans et par 

l’oraliture.»  
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literatura antilhana é um desvio (sedução, por que não?) da língua francesa, constituindo-se 

como reapropriação, reinvenção através do enriquecimento léxico e sintático com elementos 

do créole, através da preservação de palavras perdidas. 

Maximilien Laroche (2009), em um texto sobre oralitura e literatura, menciona a 

questão da diglossia. Traz assim a grande problemática na passagem do oral ao escrito: “Na 

escrita diglótica, sempre se tratou de passar do créole ao francês, de arranjar para a cultura e 

língua nacionais um lugar na cultura e língua estrangeiras. Em suma, de subordinar a primeira 

à segunda.”21 Assim, Laroche trata do romancista que pinta zumbis e que em uma mise en 

abyme também o é, pois procura meios de liberação dentro de sua condição: “oralitário, ele 

escreve para procurar a escrita que se ajuste a sua oralidade e espacialmente ele faria um vai e 

vem entre sua pele e sua máscara, para uni-las em um só rosto, em uma mesma figura”22, 

fazendo referência a Frantz Fanon, em Pele negra, máscaras brancas. 

Muito se discute sobre a escrita matar a oralidade, já que a oralidade permite 

mutações, não é fixa. Emmanuelle Tremblay discorda dessa ideia: 

Para os escritores da crioulidade, a escrita não é, no entanto, o túmulo da oralidade, e sim 
seu novo espaço de realização. A transcrição do “escutado” exerce, nesse caso, uma 

revenance (tomando emprestado o neologismo de Michel de Certeau), na medida em que 

ela permite à alteridade recalcada se mesclar ao texto literário. (2003, p. 39)23 

Revenance seria como o voltar dos mortos (revenant é o termo francês para morto-

vivo ou zumbi). Assim a crioulização na literatura se daria no uso do francês, com as 

maneiras do créole, sua estrutura de pensamento, a cultura que implica.  

2.1.2. Identidade Fragmentada 

Les paroles du nègre n’entament pas sa langue, elles n’usent, elles ne font saigner que son 

coeur.24 

 A Guadalupe, assim como as outras ilhas do Caribe e demais países que sofreram as 

violências das colonizações, passou por um processo complexo de formação de identidade, na 

                                                             
21« Dans l’écriture diglottique il s’est toujours agi de passer du créole au français, de ménager à la culture et à 

la langue nationales une place dans la culture et la langue étrangères. En somme, de subordonner la première à 

la seconde. » 
22« Oralitaire, il écrit pour trouver l’écriture qui s’ajusterait à son oralité. (...) Spatialement, il fait le va-et-vient 

entre sa peau et son masque pour parvenir à les unir en un seul visage, en une même figure. » 
23« Pour les écrivains de la créolité, l’écriture n’est cependant pas le tombeau de l’oralité, mais son nouvel 

espace de réalisation. La transcription de « l’entendu » n’est dans ce cas pas sans exercer une certaine « 

revenance » (pour emprunter ici le néologisme à Michel de Certeau), dans la mesure où elle permet à l’altérité 

refoulée de s’immiscer dans le texte littéraire. » 
24 SCHWARZ-BART, Simone, 1979: 5. “As palavras do negro não tomam sua língua, elas só usam, só fazem 

sangrar seu coração.”  
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medida em que se mesclaram línguas, culturas e memórias de diferentes partes do mundo. 

Mariana Perisanu (2005, p. 70) afirma que o texto francófono é plural e mestiçado, seus 

autores pós-coloniais estão atentos aos movimentos de entrecruzamento entre oral e escrito. E 

assim, “a intervenção de outras línguas torna-se possível e o plurilinguismo é vivido menos 

sob forma de tensão que de polissemia verbal e textual.”25 

 Já Bernabé trata desses movimentos com outro olhar, até por estar inserido no 

contexto e poder observá-los de dentro. Ele vê a diglossia, fenômeno consequente dessa 

fragmentação, como “organizadora da desigualdade sociopolítica entre Um (o francês) e 

Outro (o créole).” (1997: 57). O créole ocuparia a posição baixa na hierarquia diglóssica e é 

oral, está fora do espaço literário antilhano, mas constitui-se como língua da oralitura. 

Tremblay (p. 39) trata da palavra como fundamental para trazer os “arcanos da memória 

coletiva” e afirma que está na base de “uma desalienação consequente da abolição da 

escravatura e de uma resistência com relação à cultura colonial.” 

 Ao falar da literatura haitiana, a autora Yolaine Parisot (2006) traz o conceito de 

polifonia narrativa, de Bakhtine, e propõe uma ideia de esquizofrenia literária, o que se aplica 

à literatura antilhana em geral. A polifonia se refere a uma pluralidade de vozes e 

consciências distintas da intenção do autor. Podem ser identificados em vários romances 

efeitos diversos que criam uma “dialogização interior” ligada ao encontro com a palavra de 

outrem e à construção do enunciado pelo interlocutor (2006, p. 204-205). Polifonia, assim, 

seria intertextualidade e seria também a escrita do oculto, gerando um sentimento de 

esquizofrenia, fruto da heterogeneidade da linguagem e da dificuldade de definição do ser no 

mundo. Vale ressaltar que a apropriação do termo clínico nesse contexto ocorre de maneira 

simbólica: longe de ser sinônimo de doença, é imagem de criatividade, resultante das tensões 

criadas entre culturas. O Eu é, desta forma, busca de identidade, escrita da história e memória 

coletivas e reflexão sobre o próprio ato narrativo e a linguagem. 

 Na coletânea Écrire la Parole de Nuit, Édouard Glissant, criador da Poética da 

Relação, discute a oralidade e a escrita no que ele chama de um mundo-caos. Através de seu 

texto, expõe o que a cultura ocidental propõe, e que não serviria mais à realidade atual: uma 

cultura de escrita, de busca da perfeição, uma perfeição imóvel, fixa, levando à estagnação na 

busca do “ser”. Existe uma tentativa de achar o universal, do transparente e de 

                                                             
25« L’intervention d’autres langues devient possible et le plurilinguisme est moins vécu sous forme de tension 

que de polysémie verbale et textuelle. » 
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“compreender”, que no sentido que demonstra, seria também dominar, enquadrar. Propõe a 

ideia de caos numa acepção positiva, construtiva: de harmonia, conciliação, ruptura, oposição 

e conjuntura. Nesta perspectiva, o homem não é; há apenas o homem “sendo”. Glissant 

defende a importância da opacidade: de uma ligação com a oralidade, móvel, e não da 

compreensão, mas sim da relação, o viver com, aceitar, respeitar: 

O caos é belo quando concebemos todos os seus elementos como sendo 

igualmente necessários. No encontro das culturas do mundo, é preciso ter a 

força imaginativa de conceber todas as culturas como exercendo ao mesmo 
tempo uma ação de unidade e de diversidade libertadoras. É por isso que 

reivindico o direito à opacidade. Não me é mais necessário 

“compreender”
26

 o outro, isto é, reduzi-lo ao modelo de minha própria 
transparência para viver com este outro ou com ele construir. O direito à 

opacidade seria hoje o signo mais evidente da não-barbárie.27 

O autor acredita que se deve renunciar às ideias de legitimidade na apropriação de 

territórios do outro pelos colonizadores e faz menção ao imaginário antilhano, em que não há 

mito fundador. O próprio romance Ti Jean L’horizon recorre à África e seus mitos na diegese 

e traz a Europa como uma doença a exorcizar.  

 Nesse diálogo entre as origens, Maria Bernadette Porto (2015) traz uma imagem do 

contador antilhano, que em sua performance noturna é herdeiro do griot africano, porém sem 

genealogia, e do trovador europeu, porém sem castelo. Isso ilustra bem essa identidade 

compósita, fadada a um exílio insular, isolado, que traz tanta diversidade, mas também sente a 

falta de muitas peças e talvez de um fio condutor.  

 Em meio à diversidade e às “doenças” exorcizáveis encontra-se o apelo exótico no 

olhar do colonizador, que também influencia o olhar do restante do mundo sobre as ilhas. No 

início da década de 1940, Aimé Césaire e René Menil fundaram a revista “Tropiques”, em 

Fort de France. Nela propunham uma visão de dentro: segundo Daniel Maximin (2006, p. 

181), visavam à publicação de textos que incluíssem o folclore e a botânica do arquipélago, 

rejeitando fórmulas de exotismo, primitivismo e negrismo numa postura antiocidentalista e 

antirracionalista. Apesar de duas décadas atrás de seus vizinhos hispanófonos nessas correntes 

                                                             
26Grifo nosso. 
27« Le chaos est beau quand on en conçoit tous les éléments comme également nécessaires. Dans la rencontre 

des cultures du monde, il nous faut avoir la force imaginaire de concevoir toutes les cultures comme exerçant à 

la fois une action d’unité et de diversité libératrices. C’est pourquoi je réclame le droit à l’opacité. Il ne m’est 

plus nécessaire de ‘comprendre’ l’autre, c’est-à-dire de le réduire au modèle de ma propre transparence, pour 

vivre avec cet autre ou construire avec lui. Le droit à l’opacité serait aujourd’hui le signe le plus évident de la 

non-barbarie. » (GLISSANT, 1996, p. 71-72). 
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de pensamento, tratou-se de um marco que repercute ainda hoje na arte créole e tem seu eco 

na obra de Schwarz-Bart. 

2.1.3. Oralitura e a Palavra da Noite 

Baissez, baissez la voix 

Car la nuit est très douce 

Et le jour va bientôt s’ouvrir 
Baissez, baissez la voix28 

Jean Bernabé (1997) faz uma diferenciação da oralidade e da oralitura como sendo a 

passagem da memória a curto prazo (condição da palavra) para a memória a longo prazo e 

coletiva. Isso significa que sociedades de tradição oral não precisariam da escrita, mas 

precisam de textualidade, presente tanto na literatura como na oralitura. 

Os gêneros que resultam da oralitura são estruturados de acordo com uma textualidade 

memorial. São gêneros mnemônicos como o mito, o conto, a epopeia, o provérbio, o 

ditado popular, o adágio, o aforismo, a máxima, a sentença, a adivinhação, a formula 
mágico-religiosa, etc. A oralitura, apesar de seus pontos de tangência com a literatura, 

não é literatura. Ela se distingue fundamentalmente por causa de seu circuito, que, como 

para a oralidade, é um circuito boca-orelha. (...) A oralitura se caracteriza igualmente por 
seu aspecto noturno, qualificativo cujas conotações se referem, como veremos, tanto às 

circunstâncias da enunciação quanto a implicações antropológicas e ontológicas.29 (p. 52) 

Essas implicações antropológicas referem-se ao uso da palavra pelos escravos, que era 

proibido durante o dia, período de trabalho, e era feito, por conseguinte, à noite, também 

como forma de resistência.  

No romance de Schwarz-Bart, quando a besta devora o Sol, as pessoas começam a 

discutir sobre a regulamentação da fala, pois se estão vendo a Lua em pleno meio dia é porque 

o negro fala (p. 76). Bernabé (p.53-54) se refere ainda à sanção na época da escravatura para 

quem contasse histórias durante o dia: metamorfose em garrafa (Guadalupe), cesto 

(Martinica) ou cadáver (Haiti), isto é, recipientes do vazio (líquido, sólido e espiritual), contar 

de dia seria, assim, condenar à pura forma. Além disso, Porto (2015, p. 166) faz referência a 

Bachelard para quem a orelha é o sentido da noite, momento em que se ouve melhor e a 

escuta toma uma dimensão mágica. Daniel Maximin fala do contador de histórias antilhano, 

                                                             
28Jacques Roumain, Gouverneurs de la rosée (in SCHWARZ-BART, 1979, p. 281) 
29« Les genres qui rélèvent de l’oraliture sont structurés selon une textualité mémorielle. Il s’agit de genres 

mnémoniques tels que le mythe, le conte, l’épopée, le proverbe, le dicton, l’adage, l’aphorisme, la maxime, la 

sentence, la devinette, la formule magico-religieuse, etc. L’oraliture, malgré ses points de tangence avec la 

littérature, n’est pas littérature. Elle s’en distingue fondamentalement en raison de son circuit qui, comme pour 

l’oralité, est un circuit bouche-oreille. (...) L’oraliture se caractérise également par son aspect nocturne, 
qualificatif dont les connotations renvoient, comme on le verra, aussi bien aux circonstances de l’énonciation 

qu’à des implications anthropologiques et ontologiques. » 
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que condensa essa magia numa performance noturna poliartística. Existe alguma ancoragem à 

“realidade”, quando:  

no momento exato em que cada espectador atento vai se perder no mito 
coletivo ou num paraíso interior, eis que o contador o interpela com sua 

famosa interjeição: ‘Cric...’ solicitando a resposta imediata do público que 

não se deve deixar surpreender: ‘Crac...’[...] Eis que o contador nos traz de 
volta ao aqui e ao agora, [...] para melhor nos lembrar que todo sonho deve 

se preocupar de seu despertar.30 

 Para Tremblay (p. 39), a oralitura conserva sua função de resistência cultural porque 

transmite vozes diferenciadas nesse contexto da globalização. Porém, também cumpre função 

de memória, já que além de constituir um testemunho também é busca de sentido. A 

passagem da oralitura para a literatura não é evidente, mas os esforços se dão no sentido de 

fazer uma representação: “Plural e mestiço, o texto francófono ilustra, sob vários aspectos, as 

marcas da oralidade na escrita onde não se reconhece uma representação mimética do real, 

mas efeitos do mesmo.” (PORTO, 2015,p. 161) 

 Laroche complementa esta ideia afirmando que na escrita é gerado um efeito de ilusão, 

o que existe na verdade é uma mise en scène da oralidade (p. 74). Os contadores colocam um 

princípio de oralidade na enunciação, não para representar de forma realista a cultura oral do 

local da ficção, o que existe é uma mimesis, o que é “um meio de resistir simbolicamente à 

alienação que poderia representar a escrita de um romance em língua francesa”31 (p. 72). A 

referência a seu patrimônio oral, para o autor francófono, é um recurso frequente para se 

demarcar a identidade (p. 70). 

2.1.4. Expressão da Identidade Insular 

Assim como a identidade é fragmentada, a ilha também o é no romance de Schwarz-

Bart. No mesmo povoado, o de Fond-Zombi, há dois grupos distintos: o de cima, de antigos 

escravos fugitivos onde permanecem remanescentes alguns homens dos tempos da 

escravidão; e o de baixo, mais integrado aos costumes dos brancos. São povos que têm medo 

ou desprezo do outro: o de baixo não crê nas histórias do de cima, é supersticioso com relação 

a ele, crê que sua gente é bárbara, que seriam bruxos, suas histórias não seriam legítimas pois 

                                                             
30« Mais juste au moment où chaque spectateur attentif va se perdre dans le mythe collectif ou dans un paradis 

intérieur, voilà que le conteur l’interpelle avec la fameuse interjection : « Cric... » sollicitant la réponse 

immédiate du public qui ne doit pas se laisser surprendre : « Crac... » [...] Voilà donc que le conteur nous ramène 

à l’ici et au maintenant [...] pour mieux nous rappeler que tout rêve doit se préoccuper de son réveil. » (2006, p. 

18)  
31« (...) un moyen de résister symboliquement à l’aliénation que pourrait représenter l’écriture d’un roman en 

langue française. »  
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não foram escritas, aceita os discursos dos brancos e mestres, as pessoas do povo de cima 

seriam como cães, caranguejos, pássaros ou formigas. O povo de cima diz que o de baixo é 

suscetível ao pensamento dos brancos, que são criaturas fracas como camaleões ou serpentes. 

 O herói, Ti Jean, também expressa diversas vezes a baixa autoestima do povo da 

Guadalupe: 

– Eu sou apenas uma criança, meus pais, e o mundo é para mim um Moinho de Mistérios. 

Mas sem lhes faltar com respeito, permitam-me dizer-lhes que toda essa história não me 
parece razoável. Se eu posso compreender que um espírito tão grande brinca com os 

mundos, luas e sóis, que prazer tem ele de engolir pobres pessoas como Nestor Galba, e 

man Vitaline com suas varizes, e a pequena Aurélie Nicéor que ainda não contava com 
cinco anos quando foi devorada, sob a luz de meus olhos vivos? E digam-me mais, o que 

pode possivelmente fazer uma Besta tão poderosa na Guadalupe, um torrão de terra, um 

farelo que nem aparecia no mapa-múndi da escola da Ramée? E sobretudo: o que ela 

tinha para fazer com Fond-Zombi, nosso pequeno Fond-Zombi com três pés e seis 
polegadas, que não era conhecido nem de toda a boa gente da Guadalupe? ... verdade, 

tudo isso é razoável? – Meu pequeno, disse Eusèbe com um sorriso estampado (...) eis o 

inverso da tua pergunta: o crânio do homem não é maior que um coco e não é que ele 
também contém mundos inteiros?32(Schwarz-Bart, 1979: 116-117). 

Quando chega na África, ele passa uma noite inteira  

nesta savana, a cheirar odores antigos e novos da terra da África. (...) Era uma sensação 
que nunca havia conhecido na Guadalupe, onde uma fina névoa remota recobria todas as 

coisas, com, em certos dias, a impressão desoladora de estar em exílio na própria terra.33 

(1979, p. 127).  

Isso gera no personagem um desequilíbrio, ele afirma nunca ter sido escravo, mas 

tampouco ter conhecido a liberdade (1979, p. 158). 

 A Guadalupe, no Sexto Livro, é comparada ao mundo dos mortos, caída em noite 

eterna, um país necessitando renascimento. Trata-se aqui de uma consequência do 

colonialismo, o sentimento que se tem no país. E Ti Jean, no Sétimo Livro vai ao mundo dos 

                                                             
32« - Je ne suis qu’un enfant, mes pères, et le monde est pour moi un moulin à mystères. Mais sans vous manquer 

de respect, permettez-moi de vous dire que toute cette histoire ne me semble pas raisonnable. Si je peux 

comprendre qu’un si grand esprit joue avec les mondes, les lunes et les soleils, quel plaisir est le sien d’avaler 

de pauvres gens comme Nestor Galba, et man Vitaline avec ses varices, et la petite Aurélie Nicéor qui n’avait 

pas cinq ans lorsqu’elle s’est engouffrée dans sa gueule, sous la lumière de mes yeux vivants ? Et dites-moi 
encore, que peut bien faire une Bête aussi puissante à la Guadeloupe, une motte de terre, une miette qui ne 

figurait même pas sur la carte du monde à l’école de la Ramée ? Et surtout : qu’avait-elle à faire de Fond-

Zombi, notre petit Fond-Zombi de trois pieds six pouces, qui n’était même pas connu de toutes les bonnes gens 

de la Guadeloupe ?... vrai, tout cela est-il bien raisonable ?...| - Petit garçon, fit Eusèbe avec un sourire pincé, 

(...) voici l’envers de ta question : le crâne de l’homme est à peine plus gros qu’une noix de coco et ne contient-il 

pas des mondes, lui aussi ? »  

33« Nostr’homme demeura toute la nuit, dans cette savane, à humer des odeurs anciennes et nouvelles de la terre 
d’Afrique. (...) C’était une sentation que n’avait jamais connue à la Guadeloupe, où une fine buée de lointain 

recouvrait toutes les choses, avec certains jours l’impression déchirante d’être en exil sur sa propre terre. » 



49 

 
 

mortos, estava morto e vivo ao mesmo tempo, era um exilado dos dois mundos, não 

pertencendo a nenhum dos dois, assim como não pertencia nem à África nem à França. Ele 

busca um sentimento de pertença, mas está fragmentado, não consegue definir sua identidade. 

No Nono Livro o herói retoma seu corpo de jovem e o narrador afirma que Ti Jean tinha um 

coração de idoso num corpo de jovem. É possível pensar em uma metáfora das Antilhas, 

jovens da ocupação colonial, todavia contendo pessoas de diferentes civilizações antigas além 

de uma história recente pesada, violenta, condensada (os mais de cinquenta anos que não 

passaram de dois). 

Um fator que influencia na construção identitária nas Antilhas é a questão da 

exiguidade. No dicionário Aurélio, o termo aparece na primeira acepção como qualidade do 

que é exíguo, e na segunda: Pequenez, insuficiência, insignificância, modicidade. Porto 

(2006), em um artigo sobre a insularidade antilhana, traz o conceito formulado por François 

Paré de Literaturas da exiguidade, como produções marginais que promovem a criação de 

bens simbólicos inéditos: Assumindo a defesa das “pequenas” culturas, ele propõe uma 

reflexão apurada sobre literaturas fundamentadas na prática da resistência, na reivindicação 

do logos e no desejo de afirmar sua diferença para além da arrogância do universal. (PORTO, 

2006, p. 343) 

 Segundo Porto, no olhar que constrói a identidade insular nas Antilhas, na relação do 

povo com seu espaço, sempre há dicotomias: 

no que diz respeito ao Caribe francês, um duplo ponto de vista descreve – 

camuflando ou revelando – a natureza antilhana. De um lado, a ótica dos 
antigos colonizadores e de seus descendentes; de outro, a perspectiva 

literária – iniciada com o movimento da negritude e ampliada com a tomada 

de consciência da crioulização – que redescobre as complexas e profundas 

relações do ser antilhano com seu entorno. (PORTO, 2006, p. 349) 

Além disso, em várias obras, o espaço é metáfora da prisão da alma: o navio negreiro e 

as plantações. Todavia, para além do confinamento, do “espaço restrito e castrador” (2006, p. 

357), surge a expressão dos contadores que se conformam como resistência e abertura para 

outras perspectivas. Ora, nessa ruptura pela voz, entra a língua como elemento criativo: 

Em entrevista dada a Lise Gauvin, a escritora Simone Schwarz-Bart 
(Guadalupe) se refere a sua relação com o crioulo e o francês, cabendo à 

primeira língua fecundar a segunda (GAUVIN, 1997, p.120). Para ela, sem o 

crioulo, a língua francesa permaneceria como a Bela Adormecida no bosque, 
à espera do Príncipe Encantado capaz de retirá-la de seu entorpecimento. 

Seu trabalho de escritura se baseia, de certa forma, na atividade tradutória, 
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pelo fato de buscar sempre traduzir em francês o não-dito e as entonações do 

crioulo, o que só enriquece sua prática lingüística. (PORTO, 2006, p. 363) 

Mariella Aïta, resume bem esses aspectos da obra schwarzbartiana de modo a inseri-la 

no pensamento do real maravilhoso mas também de como se dá a poética antilhana, 

formadora de uma identidade: Através de sua obra, podemos ver a história da formação do 

espírito de seu povo. Seus romances atiçam o interesse da crítica, pois através da “expressão 

francesa” ela expõe o processo de uma consciência desenraizada que se encontra, finalmente, 

na antilhanidade  créole.34(2011, p. 11) 

 

2.2. Vozes direcionadas: do realismo maravilhoso ao mito 

Ao aproximar a obra de Schwarz-Bart da estética do real maravilhoso, conceito 

formulado por Carpentier, Aïta contribui com a questão do barroco. Segundo ela, existe uma 

escrita barroca no real maravilhoso antilhano e no schwarzbartiano mais especificamente: 

representado pela mestiçagem de natureza, cores, sons, odores narrados; mas também pela 

forma, em contos, provérbios, canções, metáforas, metonímias presentes na diegese. O 

simbolismo da diversidade acontece também no nível dos nomes: Égée de origem europeia, 

Ananzé africano, Ti Jean é francês, mas é incorporado significativamente pelo imaginário 

antilhano e o herói recebe muitos outros nomes; Ba é um prefixo peul (fulani), Sonanqué vem 

da região do Senegal/Mauritânia, e assim por diante. Aïta traz um testemunho da autora do 

romance sobre o real maravilhoso em sua obra: 

A Guadalupe é um país que tem um plano de fundo mágico que nós trouxemos da África. 

A dimensão mágica deste país, para mim, longe de tirar-lhe grandeza, o carrega de muitos 

enigmas. Todos os Antilhanos alimentaram-se do maravilhoso, eles contam com o 
universo invisível, é o que lhes dá certa grandeza... O guadalupense passa facilmente do 

real ao irreal.35 

 São muitos os eventos, ao longo da narrativa de Ti Jean L’horizon, que constroem o 

real maravilhoso na obra. Entretanto, é essencial definir o que chamamos aqui de real 

maravilhoso. O realismo maravilhoso é um conceito formulado por Alejo Carpentier e 

retomado por outros autores como o haitiano Jacques Stephen Alexis. É empregado 

                                                             
34« A travers son oeuvre nous pouvons saisir l’histoire de la formation de l’esprit de son peuple. Ses romans 

éveillent l’intérêt de la critique car à travers l’ « expression française » elle expose le processus d’une 

conscience déracinée qui se trouve, finalement, dans l’antillanité créole. »  
35«La Guadeloupe est un pays qui a un arrière-plan magique que nous avons transporté depuis l’Afrique. La 

dimension magique de ce pays, à mon sens, loin de lui enlever sa grandeur, lui apporte beaucoup d’énigmes. 
Tous les Antillais ont été nourris de merveilleux, ils comptent avec l’univers invisible, c’est ce qui leur donne 

une certaine grandeur... Le Guadeloupéen passe très facilement du réel dans l’irréel. » 
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essencialmente para caracterizar obras das Antilhas. Sébastien Sacré em sua tese de doutorado 

em Filosofia pela Universidade de Toronto analisa a espiritualidade e o realismo maravilhoso 

na literatura caribenha francófona especificamente, propondo a (re)construção de uma 

identidade. Ele faz uma diferenciação do realismo mágico e do maravilhoso: este poderia ser 

considerado parte daquele, mais vasto.  

O realismo mágico compreenderia obras do mundo inteiro que se distanciassem do 

fantástico europeu e nas quais a magia aparece não como fantástico, mas como natural e cujos 

narradores não costumam ser dotados de subjetividade. O realismo maravilhoso seria uma 

corrente do realismo mágico marcada geograficamente e com algumas especificidades. Entre 

elas a magia não aconteceria por si só, mas estaria ligada a um mundo dos espíritos; o 

narrador estaria mais presente, mimetizando os contadores orais; e haveria a representação de 

um mundo duplo. Com isto, estariam destacadas as diferentes reações ao místico da narrativa: 

haveria uma ausência relativa de surpresa face aos fenômenos (de incredulidade) tanto da 

parte do narrador quanto de alguns personagens, porém, seriam representadas também reações 

adversas, denotando visões ocidentalizadas que abarcam, dessa forma, os conflitos existentes 

nas sociedades crioulizadas das Antilhas. Assim, “se o realismo mágico seria sobretudo o 

modo do imaginário e da criatividade, o realismo maravilhoso é especificamente o modo do 

sobrenatural etnográfico, do folclore e dos contos populares [...].36” (SACRÉ, 2010, p. 75-76). 

Talvez o grande desafio dessa nomenclatura seja a perspectiva, o olhar, pois tocando 

nessa questão etnográfica, é preciso levar em consideração que há modos pensantes distintos 

em diferentes sociedades. Há uma distinção manifesta no termo “realismo maravilhoso” entre 

as sociedades em que os mitos estariam mortos e aquelas em que eles perduram (2010, p. 

103). Esta expressão, assim, se aplica apenas a uma visão ocidental das obras, pois  

[...] as manifestações de zumbis, espíritos e outras criaturas são[, 

nelas,]totalmente impossíveis, surpreendentes, enquanto que ancoradas na 
cultura e no cotidiano, elas permanecem ‘realistas’ tanto para aqueles que 

creem quanto para aqueles que não creem.37 (2010, p. 104). 

Sacré chegou a propor, assim, – se quiséssemos ultrapassar a visão ocidental do termo 

sem utilizar tampouco um termo geográfico, como “realismo caribenho” – um conceito de 

realismo místico, que abarcaria essa escrita mítica e etnográfica, mas também ontológica, 

                                                             
36« Ainsi, si le réalisme magique serait surtout le mode de l’imaginaire et de la créativité, le réalisme 

merveilleux est spécifiquement le mode du surnaturel ethnographique, du folklore et des contes populaires 

[...]. » 
37« [...]les manifestations des esprits, des zombis et autres créatures folkloriques sont foncièrement impossibles, 
surprenantes et étonnantes alors qu’ancrées dans la culture et le quotidien, elles demeurent  ‘réalistes’  pour 

ceux qui y croient comme pour ceux qui n’y croient pas. » 
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devido ao caráter ontológico da sua magia. Todavia, assim como o próprio autor opta no final, 

escolhemos, aqui, manter o realismo maravilhoso por acreditar, depois de muita pesquisa, que 

ele supre as nossas necessidades analíticas neste trabalho. 

Nesse sentido da dupla visão, do antagonismo presente no real maravilhoso, vemos 

que no início do romance, um pássaro morre voando e cai no chão, todos veem o animal 

metamorfosear-se em Justine, uma mulher que todos acreditavam ser feiticeira, morta. A 

polícia branca, no entanto, não acredita na história e as pessoas param de acreditar no que 

viram, já que não faz sentido, para o modo de pensar dos brancos.  

Para além das tentativas de definição, observamos também que os romances 
antilhanos não funcionam segundo o princípio de uma simples antinomia. De 

fato, se não é surpreendente ver aparecer, nos romances, os espíritos dos 

mortos, acontece, no entanto, que os personagens tenham medo ou sejam 
surpreendidos diante de certas manifestações assustadoras referentes não à 

(sobre)natureza do fenômeno, mas a sua hostilidade e seus perigos. [...] 

Contudo, também vemos nos romances antilhanos situações nas quais os 

personagens ou os narradores (frequentemente personagens ocidentais ou 
“ocidentalizados”) se recusam a acreditar na existência destes fenômenos 

sobrenaturais [...].38 (SACRÉ, 2010, p. 59-60). 

Ti Jean, mais ligado aos antigos, segue acreditando no que viu, e enquanto isso 

aprende a arte da medicina das plantas com a Mãe. Esta lhe lança um sopro de proteção, no 

qual deposita todos os seus poderes mágicos (acumulados ao longo da vida), para que o avô 

não o perturbe. 

Há também vários objetos mágicos na história: o mosquete de Obé, um antigo escravo 

que roubou a arma dos brancos e matou três; Ti Jean o recebe do avô, que pede para ser 

enterrado com ele e que o herói fosse desenterrar a arma quando chegasse o momento de 

cumprir seu destino. E Wademba também dá ao neto dois outros objetos importantes: o 

bracelete do conhecimento, contendo toda a sua sabedoria e que falaria por ele, mesmo 

estando morto; e o cinturão de força, que o protegeria de qualquer mal e que deveria ser 

retirado apenas quando se transformasse em corvo. Sacré menciona esses elementos tanto do 

conto quanto do mito presentes no romance antilhano: são transmitidos saberes sagrados entre 

                                                             
38« Au-delà des tentatives de définition, nous remarquons aussi que les romans antillais ne fonctionnent pas 

selon le principe d’une simple antinomie. En effet, s’il n’est pas surprenant de voir apparaître, dans les romans, 

les esprits des morts, il arrive cependant que des personnages aient peur ou soient surpris devant certaines 

manifestations effrayantes concernant non pas la (sur)nature du phénomène, mais plutôt son hostilité et ses 

dangers. [...] Cependant nous avons également dans les romans antillais des situations dans lesquelles les 
personnages ou les narrateurs (souvent des personnages occidentaux ou des «occidentalisés ») refusent de 

croire à l’existence de ces phénomènes surnaturels [...]. » 
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os personagens (Ti Jean e Wademba) e os sofrimentos, mortes, contatos com os espíritos e 

dons de metamorfose fazem parte do esquema de iniciação espiritual e mágica de tipo mítico. 

Sobre a mutação, o herói passa por um ritual feito pelos espíritos de antigos escravos e 

sábios para que possa cumprir seu destino com o legado de seu clã, ligado aos corvos. Os 

animais são muito importantes e várias pessoas são dotadas do poder de se transformar. Um 

dos anciões aparece em forma de javali, e na África, uma mulher que se apaixona por Ti Jean 

transforma-se em coruja para prejudicar sua esposa. No que diz respeito à presença dos 

Invisíveis, espíritos dos mortos, Sacré diz que é uma das distinções do realismo maravilhoso 

antilhano, no que ele se diferencia do realismo mágico que vê magia como simples influência 

sem intermediários. O herói, além disso, também tinha poder de visão: graças ao cinturão de 

força não morreu ao encontrar uma entidade da água, a Maman d’l’Eau, literalmente Mãe 

d’água, que poderia nos remeter à Sereia Iara do folclore afro-indígeno-brasileiro. Outro 

animal fundamental é a vaca gigante, a besta devoradora de mundos, espírito nunca antes 

visto para o qual todas as criaturas eram chamadas e que remontava às origens do mundo. 

Parisot viu em outros textos a presença de vacas de sete cabeças que representariam 

catástrofes climáticas, por exemplo.  

Outras vacas recorrentes na literatura das Antilhas são as azuis, guardiãs do mundo 

dos mortos, que aparecem em Ti Jean L’horizon e em Pays sans Chapeau do escritor haitiano 

Dany Laferrière. E a descida a esse submundo paralelo é recorrente nos mitos africanos e na 

tradição do Caribe. No romance de Schwarz-Bart, assim como em tantos outros, existe uma 

simbologia profunda (e das profundezas) aí contida. Ir para debaixo da terra é tanto buscar 

raízes quanto enraizar, é remontar ao passado e a seu inferno para rememorar e superar, num 

processo semelhante ao de Orfeu: 

Com o trabalho de uma memória viva nutrida do açúcar das mais altas 

criações poéticas, plásticas e musicais, vitoriosa dos ressentimentos e das 
alienações, tendo aprendido a enraizar a esperança enterrada em um terreno 

fértil de desesperos. Uma geografia enfim enraizada numa genealogia mais 

profunda que as aparências das estações, e uma genealogia de 
reconhecimento de todos os ancestrais sem estratégias de triagem e sem 

necessidade de raízes para degustar os frutos nem de galhos para os pássaros. 

A ascensão de um mito flamejante de origem bricolada como um velho 

quebra-cabeça recomposto apesar de suas peças a menos e seus pedaços 
sujos. [...] Jean-Paul Sartre tinha pressentido com justeza, ao escrever no 

prefácio, em 1948, da Antologia da nova poesia negra e malgaxe de 

Senghor, o nascimento nas Américas da grande poética órfica deste tempo, 
iniciada por uma descida ao mais profundo dos infernos para uma 

recuperação em ascensão nada semelhante dos Orfeus negros, com os olhos 
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bem abertos sobre todas as Eurídices violadas que carregam no ventre o 

futuro por nascer do amor e do destino rearranjados.39 (MAXIMIN, 2006, p. 

202) 

Maximin (2006, p. 209) ainda cita Vincent Placoly (Frères Volcans, 1983), que diz que 

aqueles que, para se encontrar, remexeram na história das Antilhas e conseguiram superar a 

decepção dos documentos incompletos ou manipulados, sabem que “sem a descida em si 

mesmo, sem a intuição móvel do devaneio, não é possível dar corpo a fatos que o rio dos 

tempos já encobriu com sua lama”. E a descida ao mundo dos mortos é a descida em si 

mesmo e na própria genealogia, já que Ti Jean vai parar nos tempos de seus ancestrais. 

Depois da saída do mundo dos mortos, o herói encontra em seu caminho eterno de 

piroga – percorrendo o próprio rio dos tempos rumo ao seu presente – um peixe que o observa 

e de repente, Ti Jean e o animal não se sentem hierarquizados, sabiam ser dois seres com a 

inteligência profunda um do outro, na solidão e mistério intacto da vida. Percebe-se nessa 

relação com os animais e os objetos o fundo de filosofias animistas. Para matar a besta, Ti 

Jean atira com a última bala de prata do mosquete de Obé no pelicano que ficava na orelha da 

vaca e que sobrevoou quando a vaca viu o herói. O pelicano, segundo Suzanne Crosta (1999), 

é um símbolo cristão, um animal branco – em oposição ao corvo, que é preto e cuja 

simbologia para a tradição cristã é frequentemente controversa – e simboliza o amor paterno, 

já que se trata de um animal que alimenta os seus filhotes com sua carne e sangue, através de 

um processo de transubstanciação. Novamente, e utilizando-se de símbolos ocidentais, o 

romance toma um viés de resistência, fugindo do padrão branco-bom/preto-ruim de que 

geralmente está impregnado o imaginário cultural dos povos colonizados pelos europeus.  A 

vaca, também “branca e luminosa” seria, por outro lado, um símbolo da mãe: a que alimenta e 

a que devora ao mesmo tempo, a própria “máquina da colonização”. 

Ao abrir a besta com o facão, Ti Jean utiliza um símbolo também:  

O camponês é frequentemente representado com seu facão, um símbolo 

duplo: inofensivo na sua função de instrumento de trabalho autorizado, ele 

                                                             
39« Avec le travail d’une mémoire vive nourrie au sucre des plus hautes créations poétiques, plastiques et 

musicales, victorieuse des ressentiments et des aliénations, ayant appris à enraciner l’espoir enfoui sur un 

terreau fertile en désespoirs. Une géographie enfin enracinée dans une géologie plus profonde que les 

apparences de saisons, et une généalogie de reconnaissance de tous les ancêtres sans stratégies de tri et sans 

besoin de racines pour déguster les fruits ni de branches pour les oiseaux. L’assomption d’un mythe flamboyant 

d’origine bricolée comme un vieux puzzle recomposé malgré les pièces manquantes et les morceaux salis. [...] 

Jean-Paul Sartre avait bien justement pressenti, préfaçant en 1948 l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et 

malgache de Senghor, la naissance aux Amériques de la grande poétique orphique de ce temps, initiée par une 
descente au plus profond des enfers pour une remontée non pareille des Orphées noirs les yeux grands ouverts 

sur toutes les Eurydices violées porteuses au ventre de l’avenir à naître de l’amour et du destin racommodés. » 
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representa também a arma de revolta contra os fuzis e os canhões. No 

Rebelde de Aimé Césaire ele é o instrumento de assassinato do mestre.40 

(MAXIMIN, 2006, p. 70) 

Os elementos que saem dela, quando Ti Jean a rasga cuidadosamente para não 

machucar todos os seres que estavam lá dentro (matar para deixar viver, sem ressentimento, 

com cuidado), são variados: vidro, fumaça e leite (de raios), que o herói recolhe num cantil, e 

que ao penetrar a terra faz com que tudo volte a nascer – a mãe que nutre a terra com seu leite 

de energia. Há um elemento sólido, um gasoso e um líquido condutor de energia elétrica, 

como para fazer renascer a terra da Guadalupe. E dois anos haviam passado desde que o herói 

entrou na besta, ainda que tenha vivido mais de cinquenta anos na África e muitos mais no 

mundo dos mortos. Uma cronologia nada linear e totalmente simbólica, o jovem torna-se 

velho na África, velho mundo, morre e ressuscita na jovem Guadalupe num tempo 

condensado. 

 Podemos dizer, desta forma, que não é a história que é representada em Ti Jean 

L’horizon, ela encontra-se no horizonte da narrativa, na tangente. Encontra-se por trás do 

mito, da fabulação, dentro dos ideais da revista Tropiques: “[...] o conhecimento poético, 

recuando dos limites do conhecimento científico e do saber histórico, é o único meio de 

superar a alienação nascida da história em busca de verdadeiros reencontros com seu próprio 

povo e consigo.41” (MAXIMIN, 2006, p. 158). Além disso, segundo Nancy Huston, em A 

Espécie Fabuladora, “Não existe o mito de um lado e a realidade de outro. O imaginário não 

apenas faz parte da realidade humana, ele a caracteriza e a engendra” (2010, p. 87). Vaca e 

pelicano, representando em um grau pai e mãe e em outro a própria colonização, seduzem 

profundamente seus súditos. Huston diz que em uma coletividade enfraquecida, humilhada, 

ameaçada, os membros tendem a “ouvir, acreditar e obedecer aos seus chefes como as 

crianças escutam, acreditam e obedecem aos pais.” (2010, p. 94). Quebrar essa tendência, 

desafiar a norma nessas condições é um ato guerreiro, heroico, mítico! E Ti Jean, para fazê-lo, 

precisa retirar-se de seu mundo para poder reencontrá-lo e encontrar a si mesmo e aos seus, 

em uma mise en abyme do ato do próprio romancista – que deve ao mesmo tempo retirar-se 

do mundo para se colocar em perspectiva e conhecê-lo – e do indivíduo moderno que “oscila 

                                                             
40L’homme paysan est souvent représenté avec son coutelas, um symbole double: inoffensif dans sa fonction 

d’instrument de travail autorisé, il représente aussi l’arme de la révolte face aux fusils et aux canons. Chez le 

Rebelle d’Aimé Césaire il est l’instrument du meurtre du maître. 
41« [...] la connaissance poétique, reculant les limites de la connaissance scientifique et du savoir historique, est 
le Seul moyen de dépassement de l’aliénation née de l’histoire pour de vraies retrouvailles avec son peuple et 

avec soi. » 
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em uma tensão permanente entre o desejo de liberdade e a necessidade de laços.” (HUSTON, 

2010, p. 118). 

2.3. A Performance no romance: mimese da oralidade 

Maïari, melhor amigo de Ti Jean, pergunta-lhe se tem algum poder mágico ao 

descobrir o herói vivo após ter sido atingido por uma lança. Depois de muito mistério o 

protagonista revela seu único e maior dom: a voz! Roland Barthes (2002) afirma que: 

A voz é, com relação ao silêncio, como a escrita (no sentido gráfico) sobre o papel 

branco. A escuta da voz inaugura a relação com o outro: a voz, pela qual reconhecemos 
os outros (como a escrita sobre um envelope), nos indica sua maneira de ser, sua alegria, 

seu sofrimento, seu estado; ela veicula uma imagem de seu corpo e, acima de tudo, toda 

uma psicologia (se fala de voz quente, voz branca, etc.). Às vezes a voz de um 
interlocutor nos atinge mais que o conteúdo de seu discurso e nós nos pegamos escutando 

modulações e harmônicos dessa voz sem ouvir o que ela nos diz.42 (p. 347-348) 

Assim, a voz é poderosa como a fala também o é, ou o nome proferido. E a escuta tem um 

papel fundamental para Barthes, ligado a uma hermenêutica: 

Escutar é colocar-se em postura de decodificar o que é obscuro, confuso ou mudo, para 
fazer aparecer à consciência o “sob” do sentido. A comunicação que está implicada por 

essa segunda escuta (decodificadora) é religiosa: ela liga o sujeito ao mundo oculto dos 

deuses, que falam uma língua da qual somente alguns lampejos enigmáticos chegam até 
os homens, e esta língua é vital para eles compreende-la. Escutar é o verbo evangélico por 

excelência.43 

Um exemplo interessante da escuta como ligação é a experiência de Ti Jean com os 

chamados de seu avô e de sua origem e clã. Ele começa a ouvir tambores metálicos e 

melodias estranhas perto da montanha. Ele começa a se conectar assim com suas origens 

quando atende o chamado e sobe a montanha, vai abrindo mais seus sentidos, ainda que se 

sinta rodeado de obscuridade e dúvidas. Esses anciões e o próprio Wademba, que fazem as 

vezes dos contadores de história nas tradições africanas configuram na diegese romanesca 

apenas um “princípio de oralidade na enunciação, não para representar realistamente a cultura 

                                                             
42« La voix est, par rapport au silence, comme l’écriture (au sens graphique) sur le papier blanc. L’écoute de la 

voix inaugure la relation à l’autre : la voix, par laquelle on reconnaît les autres (comme l’écriture sur 

l’enveloppe), nous indique leur manière d’être, leur joie et leur souffrance, leur état ; elle véhicule une image de 

leur corps et, au-delà, toute une psychologie (on parle de voix chaude, de voix blanche, etc.). Parfois, la voix 

d’un interlocuteur nous frappe plus que le contenu de son discours et nous nous surprenons à écouter les 

modulations et les harmoniques de cette voix sans entendre ce qu’elle nous dit. » 
43« L’écoute est dès lors liée à une herméneutique : écouter, c’est se mettre en posture de décoder ce qui est 

obscur, embrouillé ou muet, pour faire apparaître à la conscience le « dessous » du sens. La communication qui 

est impliquée par cette seconde écoute est religieuse : elle relie le sujet écouteur au monde caché des dieux, qui 
parlent une langue dont seuls quelques éclats énigmatiques parviennent aux hommes, alors que cette langue, il 

est vital pour eux de la comprendre. Écouter est le verbe évangélique par excellence. » 
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oral do local da ficção.”44 (PERISANU, 2005, p. 69). É possível notar também que o 

personagem demora mais do que o normal para começar a falar, na primeira infância, ele 

passa mais tempo abrindo as orelhas para o mundo. 

Com relação ao embate entre oralidade e escrita, e, indiretamente, entre créole e 

francês – já que a escrita representa um modo de expressão europeu, enquanto a oralidade está 

ligada à África –, Schwarz-Bart cria uma metáfora ao pintar Ti Jean, criança ainda, que 

mergulha no mundo dos livros para mais tarde perder todo o interesse: os livros se calam e o 

herói renuncia “às vozes do mundo” (1979, p. 32). Ele só se abre novamente mais tarde em 

relação aos outros, à comunidade, através da escuta da palavra falada. E é somente quando 

finalmente encontra o avô que compreende o tipo de conto por que sempre ansiou, parecia ter 

aberto as portas da face escondida das coisas, do universo invisível e grandioso (1979, p. 58). 

Perisanu (2005, p. 70) cita Edward Saïd para salientar que o texto literário apareceria como 

sedimento e testemunho de uma determinada cultura, mas também, como no caso de Ti Jean, 

como um passaporte, ou meio de entrada de uma contracultura. 

O herói também estabelece relação com seu povo, ele frequenta as reuniões na casa de 

man Vitaline, está sempre a par do pensamento de seus iguais e confronta-os, quando criança 

ainda, assumindo o papel da nova geração, junto com o cunhado Ananzé. Ele também 

valoriza muito sua mãe, no sentido de ouvir seus ensinamentos e sempre levá-los a sério, 

também escuta os Anciões que lhe apontam caminhos. Uma situação em que a escuta também 

é privilegiada é quando encontra a mulher mais perdida entre os perdidos, no mundo dos 

mortos, e ele é o primeiro a escutá-la desabafar toda sua história. Graças a essa troca, pois ele 

também lhe conta a sua, ele descobre a pista fundamental para matar a besta devoradora de 

mundos e fica sabendo que se cortasse sua barriga para libertar o Sol e as pessoas, poderia 

machucar muitos e ser prejudicado, como já havia acontecido uma vez. Eusèbe também 

escuta Ti Jean com atenção quando se reencontram, havia detalhes que lhe escaparam e ele 

aponta a direção a partir do diálogo.  

Neste sentido, o pelicano na orelha da vaca poderia ser interpretado até como uma 

mise en abyme da escuta e da perda de ligação com o mundo. Quando o pelicano foi atingido 

pela bala, a besta foi destruída, ele era vital para a manutenção daquele mal e estava ligado à 

orelha. Poder-se-ia considerar a vaca como uma metáfora da ignorância (quiçá bovarismo, 

                                                             
44« [...] principe d’oralité dans l’énonciation, non pour représenter réalistement la culture orale du lieu de 

fiction. » 
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num sentido de assimilação simples, sem considerar criticamente a história para poder seguir 

em frente), que deixa o mundo sem luzes, sem vitalidade, o pelicano no ouvido, uma pulga 

atrás da orelha ou falsos rumores, ou tudo o que uma cultura quer impor à outra privando-a de 

sua essência, luto e memória. Porto (2015: 159) afirma que: 

Órgão do alerta, a orelha permite ao homem capturar, selecionar e interpretar os índices 

auditivos: imóvel, ereta como um animal à espreita, recebe várias informações que levam 

à tomada de uma decisão. 

Porto (2015: 161) ainda traz a questão do ritmo, sob a ótica de diferentes autores. Através 

dele, a escuta deixa de ser vigilância pura para se tornar criação para Barthes. É o que se 

confirma, em seguida: 

nos estudos de Louis-Vincent Thomas e René Luneau (1975), e Janheinz Jahn (1961), 

respectivamente, sobre culturas africanas e neo-africanas, no interior das quais a vibração 
rítmica desempenha um papel importante nos mitos de criação.  

Neste sentido, recuperam-se alguns dos mitos e teogonias narrados no romance 

quando o herói está na África. A história de Dawa, o divino batedor, que teria criado o mundo 

tocando o tambor, contudo o modificava todos os dias, insatisfeito repetindo“A morte e o frio, 

quero fechar a orelha”. Primeiramente como os homens ficaram sem água, tiveram que beber 

sangue e esse foi o início da maldade.Em seguida, Dawa juntou todas as folhas do mundo e 

criou o homem que era mulher e a mulher que era homem, iguais, mas eles quiseram ser 

diferentes, então o todo poderoso se enfureceu, deixou cada um por si e criou também o Sol e 

a Lua. Tambores também anunciam a chegada dos estrangeiros: na chegada de Ti Jean, 

anunciavam a do estrangeiro com feições de Wademba. 

Não só as teogonias eram cheias de violência e tinham o ritmo e a música como 

agentes primordiais, mas as histórias e memórias do povo também. Maïari conta a Ti Jean a 

história de seu avô Wademba, da flecha que o matou e tinha sido lançada antes mesmo de ele 

nascer. Sobre os povos Sonanqué e Ba’Sonanqué, assinala que um povo deixou o outro em 

desolação e que quando tudo parecia sem esperança, o chefe cego dos Sonanqués levou seu 

povo à luta com sua Cora de três cordas. Acontece que se tornaram sedentos de sangue e 

acabaram escravizando os Ba’Sonanqués. O relato dessa história entra no barroco da forma 

narrativa de que se falou antes: toma-se a voz de Maïari em discurso direto, em itálico no 

texto, e cheio de marcas de oralidade. As repetições de estruturas que cadenciam e mantêm a 

atenção do ouvinte pela estupefação: “Voyez-moi ça” (Veja só isso). Trata-se de um recurso 

fático e em seguida a presença da antifonia, quando o contador diz uma fórmula “Crianças, 
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estão escutando a flecha voar no céu?” que deve ser respondida por outra pelo ouvinte: “Eu 

escuto sim, murmurou Ti Jean, eu escuto esta flecha e é até no fundo das minhas entranhas 

que eu a escuto...”45. Segue que o herói não entendia como os homens que escravizaram o 

povo de Maïari eram homens também de pele negra. Na introdução ao 6º livro também é 

utilizado um recurso fático, o vocativo “marmaille” como se o narrador-contador estivesse 

diante de um público infantil: “Como Ti Jean entrou no Reino dos Mortos e como de lá saiu; 

coisa muito difícil, como vocês sabem, criançada46” (1979, p. 193)47.  

Patrick Chamoiseau, na coletânea Écrire la parole de nuit fala do contador de história 

nas Antilhas: 

O Contador está atento a seu público: proveniente de todas as partes e que teve que 

reinventar o mundo a partir de memórias diversas, fragmentadas. Ele empresta a orelha 
para dar-lhes voz com estratégias de dissimulação do sentido verdadeiro, fratura de 

frases, quebra da narrativa em muitas partes, utilização ambígua do humor, tratamento 

particular do tempo e do espaço.48 

Todo o romance possui um tratamento especial do tempo e do espaço: o que começa numa 

linearidade passa por uma crioulização (lato sensu: processo de mistura), perde a ordem 

tradicional narrativa.  

Muitas são as partes em que se usa o registro do francês informal e repetições para 

criar uma expectativa no leitor além de humor. O próprio nome do protagonista, Ti Jean é a 

marca da redução na língua oral de Petit Jean (Joãozinho). Além disso, no início de cada 

parte do livro há sempre um pequeno resumo do que a parte tratará que é escrito com marcas 

de oralidade. Podemos verificar na introdução do Sexto Livro, como citado anteriormente, a 

supressão do pronome pessoal “vous”, fenômeno fora do padrão da língua, porém frequente 

na sua crioulização: “comme le savez” em vez de “comme vous le savez”. No Sétimo Livro, é 

dito que o herói enfrentará a própria morte e se endereça ao leitor “c’est pas de la blague non 

messieurs, pas de la blague.”  (Não é piada, senhores, não é piada); o “c’est pas” é uma 

                                                             
45« – Enfants, entendez-vous la flèche voler dans le ciel ?|– Je l’entends, murmura Ti Jean, je l’entends cette 

flèche et c’est jusqu’au fond de mes entrailles que je l’entends... mais je ne comprends pas la direction qu’elle a 
prise et il me semble que je deviens fou : ces hommes-là qui vous mirent en esclavage, avaient-ils la peau 

noire ? » 
46 Grifo nosso 
47« Comment Ti Jean entra au Royaume des Morts et comment en sortit ; chose toujours plus malaisée, comme 

le savez, marmaille. » 
48 « Le conteur est attentif à son public : provenant de toutes les parties du monde, qui a dû réinventer le monde 

à partir de mémoires diverses, fragmentées. Il prête l’oreille pour leur donner voix avec des stratégies de 

dissimulation du sens vrai, fracture de phrases, concassage du récit, utilisation ambigüe de l’humour, traitement 

particulier du temps et de l’espace. » 



60 

 
 

fórmula oral, pois suprime parte constituinte da negação, o “ne", típico do registro padrão ou 

escrito. Também aparecem termos calcados do créole: “Comment nostr’homme49 ramena le 

soleil” (Como nosso homem trouxe de volta o Sol), no Oitavo Livro. 

 

2.4. A astúcia do personagem iniciático 

É possível identificar no romance um percurso iniciático do protagonista. São narradas 

as histórias de seus antepassados, seu nascimento, crescimento, adolescência e descoberta do 

amor no lago azul, sob a mangueira. Depois o personagem começa a receber sinais de 

Wademba e quando se encontram, ele é capaz de se ver refletido no rosto do avô. Ele recebe 

então um nome de batismo africano: Videira de inhame (que liga) e Abunasanga (aquele que 

morre nas profundezas). Os nomes significam muito e têm um quê de vaticínio. Tanto a mãe, 

ao ensinar-lhe as artes da medicina das plantas e a importância de enterrar os mortos, quanto o 

avô, que o aconselha sempre a escutar a terra, passam valores da ligação com a terra, a 

natureza e as pessoas. 

A iniciação tem continuidade em cada momento da narrativa, com todos os feitos do 

herói. Os anciões aparecem novamente para testá-lo, caçoam dele, chamam-no de inútil, 

duvidam de seu valor, mas Ti Jean, astuto e confiante diz que eles é que são inúteis e uma 

perda de tempo. Eles ficam satisfeitos e dizem que foi Wademba quem mandou provocá-lo, 

bater nele como em um tambor para ver como soaria, para enfim poder ligar seu sangue com 

o de um corvo e depois disso é feito o ritual, com um sacrifício e com palavras de 

encantamento. A vida toda que leva na África e no mundo dos mortos também são testes, ele 

enfrenta o medo, a tristeza, a perda de tudo várias vezes para poder enfim se encontrar. 

Quando enfrenta a morte que se impregnou nele, ao chegar na Europa, com a ajuda de 

Eusèbe, o ancião, com mais magia, encantamentos para exorcizá-la, finalmente ele está pronto 

para voltar à terra natal para salvar sua Guadalupe da noite eterna. 

Suzanne Crosta (1999) em um artigo sobre o maravilhoso e as metamorfoses em Ti 

Jean traz à tona um aspecto importante dentro do caráter iniciático do protagonista: o tema do 

caçador. A autora afirma que o personagem é dotado de várias características e funções 

estéticas que são encontradas nas narrativas de caçadores na África, sobretudo nas nações 

Akan, Bambará e Yorubá. Ti Jean, cujo nascimento foi miraculoso, como um bom herói 

                                                             
49 Grifo nosso. 
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legendário, tem os atributos do caçador: o mosquete com a bala de prata; e possui objetos 

mágicos e poderes (metamorfose em corvo; fecundação com seu pênis de ouro; ação no 

estado de sono e de vigília; visão no plano visível e no invisível). Enfim, a mitologia popular 

caribenha encontra afinidade cultural com as tradições de sabedoria africana no que diz 

respeito a essas narrativas de caçadores considerando o discurso contido, de oposição à 

antropofagia cultural e política, no sentido da canibalização da máquina colonial. 

Assim como Kirikou, Ti Jean, personagem típico dos contos populares créoles, é o 

arquétipo da criança, o ser marginal que representa os mais fracos, segundo Crosta, “cuja 

posição e perspectiva estão na contracorrente das ordens ou das instâncias do poder.50” É, 

portanto, um personagem dotado de ruse, a astúcia, como retratam, já citados anteriormente, 

Detienne e Vernant. São vários os autores de narrativas da vida popular no Caribe e na África 

que fazem com frequência apelo ao olhar infantil, 

como se, nestas pequenas sociedades coloniais saturadas dos olhares do 
Outro, mestre ou irmão inimigo, causa principal das posturas e dos conflitos, 

apenas o olho da criança poderia permitir reencontrar esta mistura delicada 

de lucidez e inocência, de curiosidade maravilhada e de desencanto crítico 
que está na fonte da arte do romancista [...].51MAXIMIN (2006, p. 168) 

Ainda que se referisse em específico a textos de autores do Caribe anglófono nesta ocasião, a 

perspectiva adotada por Schwarz-Bart para seu protagonista se traduz bem nessa descrição de 

Maximin. Ti Jean, ainda por cima, é o único em sua comunidade a incarnar em sua pessoa os 

elementos distintivos e em oposição de sua comunidade (CROSTA, 1999).  

Sua mise en scène lança como hipótese a possibilidade de juntar e valorizar a 

diversidade dos povos caribenhos em vista de traçar um novo horizonte, 

sem, contudo, silenciar as ambiguidades e as dicotomias que os 

caracterizam. [...] A descrição de Fond-Zombi evoca a necessidade de se 
adaptar à imprevisibilidade do cotidiano, seja por uma filosofia de 

débrouillardise52 ou pela valorização de certas qualidades tais como a 

coragem, a astúcia e o savoir-faire diante das complexidades da vida.53 
(CROSTA, 1999) 

                                                             
50« Dont la position et la perspective sont à contre-courant des ordres ou des instances du pouvoir ». 
51« [...] comme si, dans ces petites sociétés coloniales saturées des regards de l’Autre, maître ou frère ennemi, 

cause principale des postures et des conflits, seul encore l’oeil de l’enfant pouvait permettre de retrouver ce 

délicat mélange de lucidité et de naïveté, de curiosité émerveillée et de désenchantement critique qui est à la 

source de l’art du romancier [...]. » 
52Débrouillardise seria o saber “se virar”, “se desenrascar” e o savoir-faire, literalmente “saber fazer”: o know-

how em inglês. 
53« Sa mise en scène pose comme hypothèse la possibilité de rejoindre et de valoriser la diversité des peuples 

caribéens en vue de tracer un nouvel horizon, sans pour autant passer sous silence les ambiguïtés et les 
dichotomies qui les caractérisent. [...] La description de Fond-Zombi évoque la nécessité de s’adapter à 

l’imprévisibilité du quotidien (TJ, 13) ne serait-ce que par une philosophie de débrouillardise ou par la 
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Crosta ainda afirma que Ti Jean desorganiza as ideias herméticas de idade, já que o 

personagem carrega em si um jovem e um idoso ao mesmo tempo, contendo também 

constantemente seus ancestrais e descendentes. Essa mistura se daria na forma como se 

passou do conto oral à narrativa mítica, e a noção de infância não seria medida “em termos de 

cronologia”, mas a partir de tudo o que é sentido, “na medida das experiências vividas ou 

rememoradas”. Esse é mais um aspecto que coloca a narrativa em conflito com um modelo 

ocidental e que se aproxima mais dos contos míticos africanos, uma infância mais como 

fenômeno que como idealização no sentido do ser agente no mundo. 

No que se refere à astúcia, são vários os momentos da narrativa em que Ti Jean utiliza-

se dela para enfrentar um problema. Quando o povo Sonanqué atira uma lança nele e ele 

sobrevive, seu amigo Maïari fica assustado, pois o herói foi atingido, mas não morreu. Pede-

lhe então que diga que a lança ricocheteou no osso ao que Ti Jean responde: A lança 

ricocheteou, e não é que ricocheteou? Maïari chama-o então de “vieux renard”, a raposa 

sendo um dos animais mais simbólicos da astúcia, no sentido do Trickster54. Quando conhece, 

no mundo dos mortos, a mulher magra dos seios caídos, revestida de uma aparência horrenda 

e odor fétido, ele é capaz de ver além dos seus olhos, ela sofreu uma maldição e volta à forma 

normal, jovem e bonita às vezes, o herói passa a vê-la bonita sempre, mesmo quando está com 

a sua aparência desagradável, e é astuto ao tratá-la bem e com cuidado desde o início. 

Acabam se apaixonando e ela o liberta, pois sabe que ele não cumpriu com seu destino e que 

seu olho interno começou a abrir. Conhecê-la, desta forma, também foi uma etapa do seu 

processo iniciático. Por fim, ao acertar o pelicano e voltar a juventude se cumpre o fim de seu 

processo iniciático, e o que acreditava ser o fim era apenas o começo. 

 

                                                                                                                                                                                              
valorisation de certaines qualités telles que le courage, la ruse et le savoir-faire devant les complexités de la 

vie. » 
54Arquétipo que integra o inconsciente coletivo, segundo Jung, há exemplos de figuras míticas com 

características semelhantes em inúmeras culturas: O deus nórdico Loki, o hindu Ganesh, Ti Jean no imaginário 

francófono mundial, a figura do palhaço, o Saci-Pererê e o Exu no Brasil, etc. Para o psicólogo Joseph L. 

Henderson (in JUNG, 2002, p. 112), o Trickster representa um dos 4 ciclos da vida: “O ciclo Trickster 

corresponde ao primeiro período de vida, o mais primitivo. Trickster é um personagem dominado por seus 

apetites; tem a mentalidade de uma criança. Sem outro propósito senão o de satisfazer suas necessidades mais 

elementares, é cruel, cínico e insensível (nossas histórias do Irmão Coelho ou da Raposa Reynard perpetuam o 

que há de mais essencial no mito Trickster). Este personagem, que inicialmente aparece sob a forma de um 

animal, passa de uma proeza maléfica a outra. Mas ao mesmo tempo começa a transformar-se e no final da sua 
carreira de trapaças vai adquirindo a aparência física de um homem adulto.” 
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2.5. O romance: espírito créole e a superação do ressentimento 

Chamoiseau fez um longo trabalho de registro de contadores de histórias da Martinica. 

Ele prestou atenção principalmente na forma como contavam, na qual ele via surgir a força do 

créole, lugar de convergência e de divergência, oposições e paradoxos, oral e escrito. Do 

mesmo modo Simone Schwarz-Bart busca representar o espírito créole apesar de e graças à 

língua francesa. Dando a devida atenção aos aspectos da cultura, e logrando tratar da 

identidade compósita como assunto delicado, cheio de memórias violentas através de uma 

realidade que também tem um quê de maravilhoso, oculto, misterioso tanto quanto a própria 

vida. A atmosfera é construída em muitas dimensões, nas metáforas de vida e morte, Sol e 

escuridão, na importância dos animais, dos sons, da natureza tão grande quanto a dos 

personagens e fatos decorridos. 

Apesar de não haver um mito fundador, as riquezas são muitas e diversificadas, apesar 

das longínquas raízes os frutos são abundantes. Na sua Introduction à une Poétique du Divers, 

Édouard Glissant (1996, p. 63) fala do papel do conto na consciência histórica dessas 

sociedades compósitas desprovidas de mito fundador: esse mito só funciona por empréstimo e 

a consciência histórica seria um sentimento de “missão a cumprir, de filiação a manter, de 

legitimidade a preservar, de um território a engrandecer”. Nessas culturas há, assim, o conto 

que se configura como uma prática do desvio (de se ligar a uma Gênese, da inflexibilidade da 

filiação). E no que diz respeito à passagem pra a “fixação da escrita”, dessa oralidade, 

Glissant afirma que ela “manterá esse desvio estrelado que determinará uma outra 

configuração do escrito, de onde o absoluto ontológico será evacuado”.55 Mais tarde, na 

mesma obra, o autor reitera que a crioulização é um movimento perpétuo de 

impenetrabilidade cultural, num sentido de que é impossível defini-la, estabelecer em 

absoluto, prever resultados, ela perpassa conceitos, ela encontra-se não em um “ser” e sim em 

um “sendo” constante e só é possível abordá-la através do imaginário (1996, p. 125-126). 

                                                             
55« Que sera la conscience historique, sinon alors le sentiment généralisé d’une mission à accomplir, d’une 

filiation à maintenir, d’une légitimité à préserver, d’un territoire à agrandir ? Pour ce qui est des sociétés où ne 

fonctionne pas de mythe fondateur, sinon par emprunt – et je veux ainsi parler des sociétés composites, des 

sociétés de créolisation – la notion d’identité se réalise autour des rames de la Relation qui comprend l’autre 

comme inférant. Ces cultures commencent directement par le conte, qui, par paradoxe, est déjà une pratique de 

détour. Ce que le conte ainsi détourne, c’est la propension à se rattacher à une Genèse, c’est l’inflexibilité de la 

filiation, c’est l’ombre portée des légitimités fondatrices. Et quand l’oralité du conte se continuera dans la 

fixation de l’écriture [...] elle maintiendra ce détour étoilé qui déterminera une autre configuration de l’écrit, 
d’où l’absolu onthologique sera évacué. [...] Aujourd’hui nous avons à concilier l’écriture du mythe et l’écriture 

du conte, le souvenir de la Genèse et la prescience de la Relation [...]. » 
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São vários os autores, que, na mesma linha de Glissant, abordam as tensões entre 

pluralidade e diferença, seus paradoxos nessas sociedades antilhanas. Talvez um aspecto 

importante a ser considerado seja a questão das ideologias do ressentimento: são os autores 

que as combatem que busquei aqui. Para Suzanne Crosta, a passagem de Ti Jean entre real e 

simbólico viria na verdade da criação da escritora (Schwarz-Bart), “cheia de interrogações 

sobre a reconciliação e aberta a uma promessa de futuro melhor para a juventude”56. Assim, o 

recurso ao personagem iniciático põe em evidência a criança, força latente desperta e 

dinâmica que anuncia uma nova geração capaz de digerir o sofrimento de seu povo tornando-

o sabedoria, o vivido, assim, quando não esquecido, mas trabalhado na coletividade, é 

superado, e passa a ser fonte de alegria. Segundo Crosta, a narrativa põe em questão o saber 

lutar contra os múltiplos discursos e formas de ressentimento e de saber modelar o mundo em 

favor da juventude “para que ela possa traçar novos horizontes”, como no sobrenome do 

herói. Ti Jean representaria, assim, a revolta positiva, que supera a alienação servil e o 

ressentimento para desenhar novas relações consigo e com os outros. 

Neste mesmo sentido Maximin discursa a favor da libertação de estilo, de estética e 

ideologia, traz o poeta Derek Walcott que alerta seu leitor: “O maior perigo para os escritores 

ex-colonizados seria de depender de algo efêmero como a raiva para criar uma literatura 

[...]”57. Wademba sempre critica o povo de baixo, dizendo que eles buscam a sombra das 

nuvens sem olhar para sua própria sombra. Segundo Maximin, é necessário, para o homem 

caribenho, consentir ao horizonte de si mesmo ao invés de evadir (2006, p. 19), encarar a 

realidade, portanto, para poder superá-la. A resistência, para o autor (2006, p. 212), encontra-

se não na luta para tomar o lugar do senhor, mas na luta contra a opressão, e principalmente 

“a da vítima esquecida frequentemente pronta para ocupar o lugar vago deixado pelo opressor 

vencido”58. 

 Algumas dicotomias presentes na narrativa schwarzbartiana podem remeter a um 

imaginário ocidentalizado como a questão da luz e da sombra, quando o Sol é devorado pela 

besta. O alto e o baixo têm mais a ver com questões histórico-geográficas, dos negros 

fugitivos, que iam para as montanhas se esconder e não há juízo de valor claro do narrador 

                                                             
56« La présence de Ti Jean s’actualisant dans les élans réels et symboliques du héros répond à la poussée 

créatrice de l’écrivaine, pleine d’interrogations sur la réconciliation et ouverte à une promesse d’avenir 

meilleur pour la jeunesse. » (CROSTA, 1999) 
57« Le plus grand danger pour les écrivains ex-colonisés serait de se devoir de quelque chose d’éphémère 

comme la colère pour créer une littérature » (WALCOTT, apud. MAXIMIN, 2006, p. 17)  
58« Et notamment celle de la victime oublieuse souvent prête à occuper la place laissée vacante par l’opresseur 

vaincu.» 
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com relação às pessoas de baixo e de cima, Ti Jean, afinal, acaba percebendo que a 

intolerância e a opressão estão presentes em todas as culturas e grupos sociais. Retomando a 

questão da luz e das sombras, Maximin, ao mencionar a revista Lucioles, de 1927, da 

Martinica, fala do seu objetivo principal, que era de casar a luz do dia com as sombras da 

história. Como já dissemos anteriormente, a noite, a escuridão são o habitat dos contos, e é no 

“escuro” que conseguimos pensar as histórias, que já nos escapam, que já estão 

reinterpretadas, modificadas. Trata-se, portanto, de lutar contra a sombra que esconde e fazê-

lo dentro da própria sombra, ou no interior da besta devoradora. Raphael Gratiant previu o 

despertar dos vagalumes na noite dos sóis assassinados em seu próprio manifesto 

(MAXIMIN, 2006, p. 176). Na união desses pequenos lampejos de luz é que se faz renascer o 

Sol antilhano, é no processo de busca no passado e nas profundezas do esquecimento que se 

recupera a memória a fim de poder seguir em frente, de superar a crise, de encontrar os frutos 

do pertencimento em Ti Jean L’horizon. 

O modo de pensar, o humor a despeito de todo o sofrimento, a visão ampla da vida, da 

morte, do mundo e de seus espíritos e todas as conexões possíveis fazem com que a expressão 

do romance seja créole, a língua francesa servindo só de empréstimo. Assim como o próprio 

créole, que usa vocabulário da língua francesa e estruturas e organização linguísticas de 

línguas africanas e indígenas, em Ti Jean L’horizon é empregada a língua francesa, “máscara 

branca” e as estruturas de significados e o modo de ser antilhano, de origem africana “pele 

negra” e nessa fusão, ainda que não atinja uma utopia, ao menos no nosso contexto mítico 

representado, consegue exorcizar o ressentimento, superando-o através da compreensão plena, 

sentida, lembrada e reelaborada pelo imaginário. Encontra-se, assim, o guadalupense, pleno 

em sua identidade e voltado ao futuro, “au rêve” (1979, p. 11), em guisa de despedida, um au 

revoir que não é um até logo, e sim até o sonho, ao místico e misterioso das relações em que 

se acredita de verdade.  

O sonho deste trabalho está ligado a uma possível apreensão do mistério da voz. Num 

sentido criador ou no da sedução, a oralidade faz parte do início da vida, da construção do 

indivíduo. A utopia da inserção de vozes poéticas menores na educação do nosso país, 

seguindo uma lógica intercultural é, ao mesmo tempo, uma conclusão possível desta pesquisa 

e sua abertura para novas possibilidades de investigação, conforme trabalharemos no próximo 

capítulo. 



Capítulo 3: Kirikou l’Horizon 

  

3.1. Em busca do sopro da vida 

 Elementos comuns às duas narrativas trabalhadas nesta dissertação, as privações de 

elementos vitais (sol ou água; amor em ambas) engendram uma jornada em busca de 

autoconhecimento e sabedoria que leva os heróis a enfrentarem e destruírem a fonte do mal 

que assola suas respectivas comunidades. O arrancar da espinha, com a boca, com os dentes, 

desencadeia um grito de dor e alívio, assim como a abertura do abdômen da besta liberta tudo 

o que estava contido, e essas ventilações, pulmonares em sua essência e manifestação, 

significam um segundo nascimento, o retorno à vida. Essa ressurreição permite desintoxicar, 

abrir o novo ciclo, dá margem ao fluxo da fertilidade, com os cenários que voltam a se colorir 

de verde e com os encontros e reencontros dos amantes afastados.  

 A besta devoradora de mundos, enquanto elemento materno, engolia tudo o que via 

pela frente, de um ponto de vista, para manter o mundo como estava, dentro de si, para 

controlar. Abrir o abdômen é, assim, um parto, que exige a perda de uma ligação, umbilical, 

para que o novo ser possa ser um só indivíduo. A fumaça de vidro e o leite de raios aquecem e 

amamentam o que está nascendo. Desta forma, foi necessário romper uma ligação com uma 

mãe metrópole e com o próprio ressentimento com relação ao contexto da concepção com 

suas violências abortivas, para poder dela se nutrir e se separar, encontrar o próprio grito, do 

choque, do trauma, e deixar arejar, para enfim fluir pura voz. 

 Dentro dos ciclos iniciáticos das duas obras, a figura materna e o elemento da natureza 

coincidem, tanto mães quanto natureza são provedoras e protetoras e correm perigo. As mães 

são personagens decisivas, pois são elas que impulsionam suas crianças em direção à 

aventura, cuidando, é claro, que o filho esteja bem protegido, seja com um sopro mágico, 

conselhos ou com um punhal. São elas que encaminham os heróis para a figura do avô, quase 

inacessível, que representa a ancestralidade, a sabedoria, a genealogia. Avós que também 

funcionam como guias para os heróis e como parte do processo de iniciação. O elemento terra 

corre perigo, pois a natureza começa a morrer nas duas obras, mas os heróis também têm 

parte do seu caminho no subterrâneo, protegidos do mal que está na superfície.  
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 A partir do momento em que conhecem seus destinos é no contraponto que os heróis 

se destacam dentre os seus, no inverso do esperado, no manejo da palavra, dando outro ritmo 

à vida. Eles têm que cavar fundo, ir buscar no inverso das coisas o fôlego: descem, portanto, 

ao reino dos mortos, ainda que em Kirikou isso não seja tão claro quanto em Ti Jean 

L’horizon. O cupinzeiro costuma ser o habitat dos espíritos, segundo HAMPÂTÉ BÂ, e 

também se liga à arte da construção como tendo sido aprendida desses insetos, tal como a 

tecelagem das aranhas. O cupinzeiro do avô de Kirikou guarda o ancião hermeticamente 

protegido, porém, isolado dos demais. Ele está sempre vestido de branco e na mesma posição, 

sentado, em algum lugar alto, tanto primeiramente dentro da sua imensa caverna quanto 

depois, na liteira, carregado por homens que por sua vez, voltaram à vida, antes objetificados. 

 Nessas duas obras, assim como na maioria das narrativas, é preciso haver caos para 

haver criação. É o conflito que gera história, e é da dificuldade que é tirado o aprendizado. A 

roda da vida, a mecânica da existência, gira em torno disso, senão tudo estaria estagnado e 

imutável para sempre e o tempo não seria o tempo. “Toda vez que a gênese do mundo é 

descrita [...] o elemento acústico intervém no momento decisivo. [...] A voz criadora surge 

[...] como do vazio” (WISNIK, 1992, p. 37-38). No princípio era o caos, até que a voz, o 

verbo, o sopro de vida, o som cria e organiza o mundo, e isso a cada renovação. 

 São vários os tipos de ciclos e as camadas em que se apresentam. Os ciclos terrestres 

são muito maiores que a própria existência do homem, e sequer conceber isso é 

provavelmente um dos mistérios intactos da nossa vida enquanto espécie. O imaginário no 

Caribe ligado às grandes catástrofes naturais é muito vasto e gera bons frutos, literal e 

figuradamente. Maximin diz que o bicho de sete cabeças que aparece representado com 

frequência em obras antilhanas em uma das camadas interpretativas representa as catástrofes 

elementares que minam as ilhas. Os maremotos e tsunamis (água), terremotos (terra), vulcões 

em atividade (fogo) e furacões e tufões (ar) obrigaram a população a se adaptar a esse 

ambiente, que também provê, a tal ponto que as concepções da arquitetura ocidental, por 

exemplo, não servem para esses locais.  

Na narrativa Kaïdara, de Hampâté Bâ, o deus homônimo é criador, é o Sol e também 

o ouro, o poder e o conhecimento. Ele ora é representado sentado, solar, num trono cujos pés, 

dotados de fala giravam dizendo: o primeiro – Grande vento; o segundo – Terremoto; o 

terceiro – Inundação e o quarto – Incêndio; ora como um ser de sete cabeças, doze braços e 

trinta pés (representando os ciclos do tempo, solar, lunar). Quando é explicado ao herói 
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iniciático, Hammadi, o porquê de os pés do trono dizerem aquelas palavras, o velhinho (que 

se trata do próprio deus Kaïdara em uma das suas inúmeras fantasias) diz que “os quatro pés 

evocaram, assim, os quatro grandes elementos, forças-mães, aos quais o filho de Adão [como 

chamam o homem] devem a vida e a morte. Eles destruirão cada um uma vez nosso universo” 

(1993, p. 328). A besta devoradora de mundos pode, assim, ser tanto o novo ciclo natural 

quanto o novo ciclo humano, já que se está falando de um dado momento histórico, posterior 

à exploração, à escravidão. Uma mãe que dá e tira a vida. E a natureza parece responder ao 

humano – que por vezes esquece que a ela pertence. A ecologia existe nas múltiplas ligações: 

relações da natureza – relações humanas – homem no seu ego, e seus efeitos dominó 

multidimensionais. Tanto que nas narrativas as plantas voltam a nascer assim que os homens 

conseguem superar suas dificuldades e resolver seus conflitos sociais e pessoais. 

Este sopro que se busca está, portanto, na origem de tudo, no caos que cria e que é 

organizado por um sopro, quente, protetor, materno e com vibrações que estabelecem 

padrões, ritmos e expressam o sentido (particípio do sentir, antes do significado). O sopro 

sentido é reproduzido pela criatura ao nascer e a iniciação, que leva a vida inteira, no fim das 

contas, é sentir o sopro a cada fase, pelas canções de ninar da mãe, pelos conselhos dos 

amigos, pelos ensinamentos dos mestres, pelos suspiros do amor, pelos gritos de dor. Sopro 

esse quente, úmido, que mantém o homem vivo e que vibra no contar e no cantar rumo ao 

fechamento e renovação dos ciclos. 

 

3.2. Feitiço e encantamento pela palavra 

 Além de conter o sopro, o bafo quente do corpo cheio de vida, a palavra proferida 

ainda possui um efeito de magia para quem ouve, decorrente da voz e da sedução que esta 

desperta. A vibração das cordas vocais é semelhante à vibração de uma varinha de condão, 

que, por sua vez, também costuma necessitar de uma fórmula oral que a acompanhe para que 

o feitiço seja realizado. A oração, os ritos religiosos também possuem esse aspecto 

encantatório e o poder de realizar “milagres” para aqueles que creem na palavra. 

 Como já dito anteriormente, existe uma conexão primordial com a voz da mãe, que é 

ouvida (ou sentida, na sua vibração e ritmo, antes do desenvolvimento da audição) pelo bebê 

ainda em gestação. Castarède, que se utiliza de teorias freudianas para explicar a relação entre 

sexualidade e voz, ressalta que o ato sexual seria uma busca pela origem, pelo conforto e 
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prazer uterino (2004, p. 155). A autora ainda afirma que a voz é um dos traços que resumem a 

sedução, semelhante ao canto do pássaro macho que chama a fêmea da mesma espécie, a voz 

é o chamado do outro; é possível apaixonar-se por uma voz, esta, que é o ser em sua 

totalidade, reunindo eros e psiquê. Em Ti Jean L’horizon, é ilustrado o poder do canto 

orgástico de Awa, já batizada Eloísa pelo povo de baixo, na sua sedução e comunicação: 

Pois eis que numa véspera de Quaresma, noite quente e cheirosa, a gente da 

vizinhança foi acordada pelos gritos particularmente sonoros, gloriosos, 

aptos a envolver os mais recalcitrantes... 
As musicistas da sombra não eram raras no vilarejo, e às vezes acontecia dos 

gritos se responderem, de casa em casa: 

- Ah, fulana, que viagem... 
- É, pode falar, mas vamos seguir, menina, vamos mais longe. 

E os gritos eram retomados mais intensamente, afinal pra que serviria ter um 

homem se não fosse pra viajar com ele, navegar e flutuar, voar, pra quê? 

As musicistas da sombra não eram raras, mas emanava novidade, começara a 
jorrar da garganta de Eloísa uma tal riqueza e variedade de sons que teriam 

imaginado uma orquestra inteira, tambores e violinos, flautas, violões e 

pandeiros, lançada ao ataque do céu.59 

 

A este episódio, toda a vizinhança respondia em um concerto noturno e posteriormente 

mais de uma mulher elogiou o canto de Eloísa. Sobre a voz, Castarède cita Guy Rosolato (“La 

voix: entre corps et langage”) para dizer que: 

Ela tem uma fonte corporal, orgânica e de excitação, uma força, um campo, 
um objetivo, de prazer, ligado a uma tensão a reduzir, um objeto, para atingir 

um receptor, assegurar uma comunicação. Pode-se considerar a voz, e 

consequentemente a música, como uma metáfora da pulsão em geral – a 

pulsão sem outro representante além da própria música.60 

E ainda, sobre o que é revelado do indivíduo através de sua voz: 

                                                             
59« Car voici qu’une nuit d’avant le Carême, nuit chaude et odorante entre toutes, les gens du voisinage furent 

réveillés par des cris particulièrement sonores, glorieux, aptes à entraîner les plus récalcitrants... 

Les musiciennes de l’ombre n’étaient pas rares au village et quelquefois il arrivait que les cris se répondent, de 

case en case : 

- Ah, une telle, quel voyage... 

- Ouais, tu peux le dire, mais allons toujours, fille, allons plus loin. 

Et les cris de reprendre de plus belle, car à quoi servirait d’avoir un homme si ce n’ést pour voyager avec lui, 

naviguer et flotter, voler, à quoi ?... 

Les musiciennes de l’ombre n’étaient pas rares, mais il émanait de la nouvelle, il s’était mis à jaillir de la gorge 

d’Éloise une telle richesse et variété de sons qu’on eût dit un orchestre tout entier, tambours et violons, flûtes, 

guitarres et voum-tacs, lancés à l’assaut du ciel. » (SCHWARZ-BART, 1979, p. 23-24).  
60« Elle a une source corporelle, organique et d’excitation, une force, un champ, un but, de plaisir, lié à une 

tension à réduire, un objet, pour atteindre un récepteur, assurer une communication. On peut considérer la voix, 
et partant la musique, comme une métaphore de la pulsion en général – la pulsion sans autre représentant que 

la musique elle-même. » (ROSOLATO, G., p. 39 apud CASTARÈDE, M.-F., 2004, p. 154).  
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Nós obedecemos cegamente [...] ao que há em nós de mais bestial, de mais 

animal e é por isso que na voz nós estamos totalmente nus. Nós estamos nus 

para o outro: somente o outro, bastando escutar-nos, pode fazer um retrato 
falado de nossa alma. Nus, estamos apenas na nossa voz; pois o corpo nu 

não implica uma perfeita nudez, uma nudez reveladora: as atitudes, os 

gestos, se eles nos denunciam, por sua vez, só o fazem parcialmente; eles 

também nos dissimulam, atitudes e gestos nos vestem.61 

Segundo Castarède, ao longo da história da civilização ocidental, o sensível foi 

destronado pelo conhecimento: primeiramente a linguagem tomou lugar do empírico, em 

seguida, a ciência o da linguagem. Na sua opinião, já é tempo de devolver o lugar da 

sensibilidade dentro da percepção e ideologia humanas; a voz seria como um paraíso perdido: 

vem do corpo, da nossa parte sensível e a viva voz se opõe à letra morta (2004, p. 202). O 

canto seria a sublimação do grito: do gozo à dor (2004, p. 203). O grito de libertação da 

Karaba é a sublimação da dor em direção ao gozo, pois é ruptura, é alívio. E ao perder seus 

poderes, aqueles de que abusava, se vingando de sua própria dor, ganhou outro poder: o da 

sedução, o de tornar homem o menino. Sua voz dócil, em contraponto com sua antiga voz 

agressiva, passa de veneno e promessa de morte para promessa de fertilidade e vida, 

paralelamente às mudanças no cenário. 

A harmonização da voz levaria à harmonização psicológica, e o coro é a metáfora 

perfeita da harmonia dentro da estrutura social. Aos olhos da autora, a cultura ocidental não 

possui mais cerimônias em torno da morte; a cena lírica, de que trata em primeiro plano, 

cumpriria esse papel, através da função catártica do teatro: nos ajudaria a alcançar aquilo que 

outras culturas mantêm no âmbito das festas e dos mitos (2004, p. 205). A arte, para Freud é 

substituto da brincadeira das crianças; abrange desejos e fantasmas, como em um sonho; 

como na magia está entre a realidade e o imaginário (2004, p. 206-207). 

O canto surge assim: para dar ritmo à vida, ao trabalho braçal; para distrair e ocupar; 

para comunicar e seduzir; para reunir comunidades e para expandir mente e espírito. 

Encontrar ou reencontrar a própria voz, segundo Castarède, “é uma aventura complexa, mas 

exaltante”. O canto é expressão corporal e do imaginário, é domínio da própria respiração, é 

relaxamento físico e psicológico, é retorno à infância, a sua memória do corpo e da 

sensibilidade, é religião, pois conecta o humano com o que ele busca de sagrado, de espiritual, 

                                                             
61« Nous obéissons aveuglement [...] à ce qui est en nous le plus bête , le plus animal et c’est pourquoi dans la 

voix nous sommes tout nus. Nous sommes nus pour l’autre : seul l’autre, rien qu’en écoutant notre voix, peut 

faire le portrait-robot de notre âme. Nus, nous ne le sommes que dans la voix ; car le corps nu n’implique pas 

une parfaite nudité, une nudité révélatrice : les attitudes, les gestes, s’ils nous dénoncent à leur tour, ne le font 
que partiellement ; ils nous dissimulent aussi, attitudes et gestes nous habillent. » (BIANCIOTTI, H. apud 

CASTARÈDE, M.-F., 2004, p. 166).  
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num desejo de invocação e é, sobretudo, partilha, troca, é dedicado à comunicação com o 

outro. A essa dimensão idílica, a autora denomina “dimensão radiante do sorriso da alma” 

(2004, p. 245). 

O poder da magia engendrada pela palavra é não só visível quanto temido pelos 

contadores e griots que, ao longo de suas narrativas, ambientadas pelo silencio e escuridão 

noturnos, se veem obrigados a se utilizarem de recursos fáticos para trazer seu público de 

volta para o aqui e o agora, para romper propositalmente de tempos em tempos o 

encantamento (desvio) criado. A exposição prolongada ao conto poderia prendê-los numa 

outra dimensão, o acesso a ela é facilitado pela ambientação noturna, que abre as portas para o 

outro lado, para o oculto e através da voz-guia. E o conto que sempre possui uma sequência, 

desperta uma curiosidade, a audiência mal pode esperar pela continuação que só será 

divulgada na noite seguinte, tal como Sherazade, que prende o Sultão para si com a sedução 

despertada por suas palavras. 

Leyla Perrone-Moisés, no seu ensaio Promessas, encantos e amavios (1990, p. 13-20), 

estabelece uma relação direta entre a linguagem e a sedução: aquela não seria apenas meio 

desta, mas seu próprio lugar. A sedução entra como desvio, as palavras desviam o interlocutor 

de um “verdadeiro sentido”, através da poesia, da conotação. Não existiria um verdadeiro 

sedutor que não fosse um bom falante, pois a sedução baseia-se no jogo da linguagem e, 

principalmente, numa promessa. O essencial, no fim, como para o interlocutor de Sherazade, 

não é que haja promessa contida na linguagem, ou por ela expressada e sim que haja uma 

promessa de linguagem tão simplesmente (1990, p. 16). E a sedução é um círculo, pois o 

sedutor deve se permitir ser seduzido, primeiramente, pela linguagem, para depois usá-la 

como ferramenta na sua sedução. 

A condição da linguagem está na revelação da diferença; “A sedução pretende 

justamente abrir a questão da linguagem ao Outro, ao inconsciente” (1990, p. 17). Talvez seja 

essa promessa da diferença, do oculto, que leva as pessoas a entrarem na boca da besta em Ti 

Jean L’horizon, e todos os homens da aldeia a enfrentar Karaba a feiticeira (curiosos para vê-

la com seus próprios olhos), assim como os sete tios do herói do conto de Hampâté Bâ 

querem ver as sete filhas de Njeddo Dewal, a grande feiticeira, mãe da calamidade. Tanto 

Karaba quanto as filhas de Njeddo Dewal desviam os homens de seu caminho: a primeira 

transformando-os em objetos, as outras drenando todo o sangue de seus amantes durante o 

encontro amoroso para ofertá-lo à mãe e mantê-la jovem. A besta devoradora de mundos 
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reestabelece o caos, impede o fluxo de vida pacífico dos moradores da ilha. Segundo Perrone-

Moisés: 

A forma mais tradicional da sedução é a oral: os discursos sussurrados ao 
ouvido, tendo por modelo mítico o canto das sereias, que desviavam 

fatalmente os navegantes de sua rota. [...] A escrita sedutora é ainda mais 

perversa do que a fala sedutora, porque pretende agir sobre um interlocutor 
ausente, porque mexe com todos os desejos vagos, múltiplos que a 

linguagem é capaz de mobilizar e atingir por ela mesma. (1990, p. 18-19) 

A escrita nos leva a imaginar vozes, a desejar ouvi-las, assim como o poeta escreve 

desejando ouvintes (Schwarz-Bart desejando que o mundo todo conheça seu pequeno e 

gigante mundo). O bom seduzido, finalmente, também é um bom sedutor; consente em ser 

enganado, é presa não da mentira do sedutor, mas da fantasia que lhe indica seu próprio 

desejo. Tanto Ti Jean quanto Kirikou são astutos e grandes sedutores nesse sentido, pois se 

deixam seduzir, se entregam à fantasia de seu respectivo Outro – a besta e Karaba; para em 

seguida revidar, usar o feitiço contra o feiticeiro.  

Kirikou provoca Karaba, a desafia pela palavra, é o único a conseguir fazê-la sair de 

sua casa (desviá-la de sua constância, retirá-la da sua zona de conforto). Essa provocação é 

sedutora, mesmo que inicialmente se desenvolva como um desejo assassino de vingança, por 

desmontar, desviar justamente. Ti Jean se deixa engolir pela besta, porém, mantém sempre 

seu bracelete de conhecimento que é também sua conexão com a verdade do que busca, para 

nunca se deixar desviar completamente de seu caminho. É dentro da besta e tomando 

consciência de seus demônios que consegue achar a fraqueza que poderá destruí-la e restaurar 

o Sol e a paz em Guadalupe. 

Claude Reichler vai além: a sedução na linguagem está em todos os níveis 

comunicativos – discurso amoroso, político – e tem como base uma relação de poder. A 

imagem do Diabo como grande sedutor que desvia é seu arquétipo. O Diabo é um simulador: 

falsifica signos, perverte a retidão da linguagem, pois ele não pode criar, então ele se utiliza 

de artimanhas para poder atingir um status de poder, daquele que detém o poder de criação. O 

escritor, o artista são, nesse nível, grandes sedutores, desviam seus leitores e público para uma 

realidade simulada através de sua manipulação dos signos já existentes. Levam-nos a uma 

realidade outra e nós nos deixamos seduzir por eles, pela promessa de linguagem que nos 

oferecem, para sair do convencional, do caminho reto e sem novidades. Ocelot e Schwarz-

Bart conseguem nos levar ao Outro que é deles e não é ao mesmo tempo, pois já os 

ultrapassou, e que nunca foi nosso, mas passa a ser, através desse desejo que aflora em nós.  



73 

 
 

3.3. Infância: iniciação e performance 

 Em Izé Gani, conto tradicional posto no papel por Boubou Hama, autor nigeriano, o 

herói homônimo ao título nasce, tal qual Kirikou: chama sua mãe de dentro da barriga, 

anuncia seu próprio nascimento, se apresenta, diz seu nome e pede para ser lavado, a que a 

mãe responde que uma criança que fala antes mesmo de nascer é capaz de se banhar sozinha. 

O nascimento de Bâgoumâwel, no conto Njeddo Dewal, mère de la calamité62, escrito por 

Hampâté Bâ, também é semelhante: o herói se comunica com sua mãe de dentro da barriga, 

pedindo para nascer, a que sua mãe responde que uma criança que fala dentro do ventre da 

mãe é capaz de nascer sozinha, assim como é capaz de se limpar sozinha, quando, logo em 

seguida, ele pede para tomar banho.  

 Nesses dois contos, assim como em Kirikou e Ti Jean, as mães, antes de dar à luz suas 

crianças predestinadas, estão passando por um luto intenso, seja pela perda do marido e pai da 

criança, seja pela partida do irmão (ou irmãos) em direção ao mesmo trágico fim. As crianças, 

que sentem na gestação a dor das suas respectivas mães, nascem conhecendo o próprio 

destino, com um sentido de dever para com a mãe e a comunidade. Sobre a servilidade para 

com a mãe, Hampâté Bâ fala que esse é um dos maiores princípios morais nas culturas 

africanas: o filho deve sempre obedecer e baixar a cabeça para a mãe, que além de ser mais 

velha (o respeito para com os mais velhos em geral é um princípio básico), também o 

carregou em seu ventre e o alimentou, com a substância de seu próprio corpo, fazendo com 

que isso passe a ser, então, um dever de vida. O filho pode até em algum momento 

desobedecer ao pai, ou enfrentá-lo, mas jamais a mãe, e não deve obedecer só para agradar e 

sim por ser uma questão de honra. Todos esses heróis iniciáticos de alguma forma se 

sacrificam por suas mães e tentam substituir seus falecidos pais nos deveres e 

responsabilidades da casa. E os conselhos e pedidos das mães costumam ser fundamentais 

para o desfecho das histórias, e para que o bem prevaleça. 

No caso de Bâgoumâwel, como Kirikou, assim que nasce e toma banho, já sai 

correndo atrás dos 7 tios (condensados em apenas um em Kirikou), para ajudá-los a combater 

uma grande feiticeira, origem de todos os seus males, e é renegado pelo tio primogênito, 

obrigando-o a se metamorfosear em chapéu para acompanhá-lo (como em Kirikou, em que o 

herói apenas se fantasia), e sete vezes ele é renegado, uma vez por cada tio, cada vez usando 

uma indumentária diferente para atraí-los, acompanhá-los e protegê-los. Mais tarde também 

                                                             
62 Njeddo Dewal, mãe da calamidade. 
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salva os tios de um mar amaldiçoado pela feiticeira; identifica-se um paralelo com a cena da 

piroga e as crianças em Kirikou; e salva as crianças de seu país, capturadas pela feiticeira que 

se transformou em uma jujubeira – semelhante à árvore da cena em que as crianças do 

vilarejo avistam a belíssima planta e resolvem subir ao que Kirikou as previne instintivamente 

de que pode ser um truque de Karaba, a feiticeira. 

 O que essas crianças têm em comum é uma sabedoria inocente, um tipo de instinto 

ancestral que as acompanha. Izé-Gani, pequenino e poderoso como Kirikou, diz ser jovem, 

porém mais velho que os quatro elementos, que o mundo, que os homens, que as plantas; e ser 

pequeno, porém maior que seu pai, que sua mãe, que todos os homens, que o próprio rei. 

Assim, se estabelece um paradoxo que faz parte da própria figura do personagem iniciático, 

daquele que poderá tornar-se algum dia iniciado, cumprindo todas as etapas da iniciação, por 

ser humilde, generoso e astuto o bastante para vencer as provas às quais é confrontado ao 

longo da vida. Uma antítese parecida se encontra em forma de canção na animação Kirikou: 

“Kirikou não é grande, mas ele é valente”; “Kirikou não é grande, mas ele pode muito”... 

Atributos que pareceriam não caber nesses personagens lhes são próprios desde que nasceram 

e que confirmam, assim, sua predestinação como heróis de seus respectivos loci. 

 As descidas subterrâneas, por vezes levando até mesmo a dimensões paralelas, 

também são um ponto em comum dessas narrativas iniciáticas. Referem-se ao percurso de 

aprendizado esotérico, do oculto, do lado noturno das coisas. Assim, a cor negra 

frequentemente é associada não ao mal, mas ao misterioso, assim como o branco ao diurno, 

ao exotérico, à dimensão à qual todos têm acesso, não apenas os iniciados. Os submundos, 

como dito anteriormente, têm um elemento materno, lunar, de proteção, pois salvaguardam os 

heróis dos grandes perigos contra os quais estão lutando no mundo exterior (ainda que 

contenham em si seus próprios perigos); tal como uma acepção da morte, pois é debaixo da 

terra que se dispõe o morto, e, desta forma, dos conhecimentos deixados pelos ancestrais, da 

genealogia. 

 Um ensinamento frequente é a questão da visão, da luta contra o materialismo, do ir 

além do que está posto, dito, do que se percebe com os cinco sentidos. Todos os heróis 

costumam passar em algum momento por uma prova que deveria causar-lhes repugnância: Ti 

Jean conhece uma feiticeira no mundo dos mortos com a aparência horripilante e um odor 

nauseabundo, ainda assim apaixona-se por ela, pois consegue ver além da aparência; é dito 

que nesse momento da aventura ele conseguiu abrir seu olho interior. Hammadi, herói do 
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conto Kaïdara de Hampâté Bâ, conhece um senhor de idade também em condições 

lamentáveis, contudo mostra-lhe respeito e escuta seus ensinamentos, diferentemente de seus 

companheiros, que no fim não completarão a iniciação: acontece que o velhinho era uma 

manifestação do deus solar do conhecimento Kaïdara. Mais tarde, todo o respeito, servilidade 

e generosidade que os heróis demonstram ter, é recompensado. 

 Finalmente, a Palavra. Quando o povo reconhece Izé-Gani, todos clamam “Parole! 

Parole!” (1985, p. 31), essa palavra que também é a “fala”, está carregada da memória do 

tempo, da tradição que não morre jamais. Ti Jean fala a seu amigo Maïari, filho do rei nessa 

comunidade da África de outro tempo, onde foi parar ao entrar na boca da besta, que o 

primeiro dom que a natureza lhe deu foi a voz humana (1979, p. 157). O avô de Kirikou não 

lhe dá nenhum grigri, ou seja, nenhum feitiço, amuleto nem truque para ajudá-lo em sua 

batalha contra Karaba, pois seu grande poder está na inocência e na sua língua afiada. Para a 

mitologia dos Dogon (povo que habita o Mali e o Burquina Faso), o deus Nommo concede 

aos primeiros homens o dom da palavra ensinada pelo grande deus atemporal Amma, 

correspondente ao Guéno para os Fulani (presente nos textos de Hampâté Bâ), e a Olorum ou 

Olodum na mitologia Yorubá – que chegou ao Brasil pelo povo escravizado e está presente no 

candomblé, e também em Cuba na Santería e no Haiti no Vodu.  

 A voz, a palavra são, portanto, centrais nas mitologias africanas, e tudo o que é 

transmitido através da oralidade é sagrado. O maniqueísmo, no entanto, não se manifesta em 

nenhum momento: Njeddo Dewal foi trazida pelo próprio Guéno (deus primordial criador, 

atemporal) para causar a destruição, pois ela fazia parte do ciclo, parte do fim do mito do país 

ideal, que engendra o grande arquétipo do paraíso perdido (Jardim do Éden, Eldorado, etc. No 

caso desse mito, o País de Heli e Yoyo). E ela mesma também sofreu a morte das filhas, amou 

alguns animais, e admitiu algumas de suas falhas. Segundo Hampâté Bâ, um dos 

ensinamentos nos contos de iniciação é o de que há sempre um pouco de bem no mal assim 

como há sempre um pouco de mal no bem (1993, p. 233). Tudo tem um propósito no ciclo da 

existência e tudo já está predeterminado por uma força maior, como explica Maïari a Ti Jean 

através da alegoria da flecha que tinha sido atirada em direção ao seu avô Wademba antes 

mesmo de ele nascer e que o atingira no fim da sua longa vida (1979, p. 137). Essa 

predestinação é ligada a um holismo presente na filosofia africana: todos os seres, matéria, 

estrelas estão carregados de simbolismo e estão interconectados, os próprios números 

possuem um poder mágico, já que o tempo é regido/ritmado por eles. 
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 A performance do herói iniciático, portanto, segue determinados padrões em todas as 

narrativas. A escuta e a paciência fazendo parte disso, é possível localizar nessas tessituras a 

figura da árvore sagrada. A arbre à palabre é tanto o local onde o ancião fará uso da palavra 

que todas as pessoas, crianças e adultos escutarão (a escuta como escola da vida), tantas vezes 

quantas forem necessárias, pois terá uma significação e uma dimensão diferente a cada etapa 

de iniciação; tanto o local neutro, que acolhe os estrangeiros; quanto também um divisor de 

mundos e local de iniciação, quando o iniciado deve passar uma temporada afastado de seu 

povo. Alexandre Von Saenger escreve um artigo sobre a palavra na sabedoria banto, acessível 

na coletânea e tradução de Sônia Queiroz (2006, p. 59) e nele faz uma reflexão sobre os ritos 

iniciáticos presentes em narrativas das mais diversas culturas: 

Aproximando dos contos e dos mitos criados pelos homens em latitudes 

diferentes, observam-se numerosas constantes e estereótipos que têm um 

conteúdo iniciático evidente.Num dado momento da história, o herói, seja 

ele branco, amarelo ou preto, perde-se num lugar misterioso e inacessível. 
Quer se trate de uma floresta virgem, de um deserto ou do ventre de um 

animal lendário, o efeito procurado é frequentemente o mesmo. Ele deve se 

distanciar da comunidade, fazer a experiência do isolamento e da alteridade, 
superar provas difíceis, enfrentar o perigo do labirinto para sair dele ileso e 

se ver dotado de poderes que não possuía ao entrar.Somente após ter 

dominado o espírito, o lugar mais insidioso e o mais sombrio, é que o 

homem pode ascender à condição de iniciado, aquele que sabe e que, em 
virtude disso, pode. 

É o que acontece quando Kirikou adentra o solo, e se perde nas suas galerias e 

labirintos, deve escavar parte do caminho, exige-lhe esforço. Já em Ti Jean a passagem se dá 

através da entrada na barriga do animal místico. Ainda no que diz respeito às árvores, em 

Kirikou há a grande árvore do vilarejo, provavelmente mais de uma vez centenária, que abriga 

o ancião que proseia junto às crianças; em Ti Jean, o Baobá que marca a chegada à África do 

outro tempo, e onde ele se refugia como estrangeiro recém chegado e enfrenta sem temor um 

leão (marca de bravura, importante na iniciação), e ainda o outro Baobá que marca a chegada 

no mundo dos mortos. 

 Hampâté Bâ (1993, p. 367-368) fala de três árvores sagradas principais: o Baobá, 

signo de ancestralidade e longevidade, o Mogno africano, ligado à purificação e a Mafumeira 

ou Sumaúma ligada a uma grande divindade; as três acolhem a Palavra e os ritos de iniciação 

e aparecem várias vezes nos dois contos do livro – Njeddo Dewal e Kaïdara. No romance 

Pays sans Chapeau do haitiano Dany Laferrière, também aparece o baobá invertido (em 

relação ao do limite do reino dos vivos) marcando a entrada do reino das sombras (dos 

espíritos e dos deuses). A escuta e a observação da tradição e da ancestralidade configuram-se 
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também como astúcia, nos heróis iniciáticos, para não cair nas armadilhas e tentações dos 

caminhos da vida. Ouvir, calar, esperar, resignar-se, são, assim, performance necessária no 

percurso do aprendizado. Von Saenger (2006, p. 61-62) também fala da árvore sagrada e de 

sua ligação com a palavra para os bantos, para explicar que é em torno dela que se constrói o 

povoado: 

Quando acontece enfim o grande dia, o povoado se reúne sob a árvore da 

Palavra. As mulheres são em geral as primeiras a chegar. Depois os jovens 

iniciados, os mais jovens seguem o movimento. Em seguida chegam os 
queixosos e os acusados, em seguida os tios, os anciãos (que não são os 

últimos, para deixar claro que não estão cedendo seu lugar aos mais jovens 

que eles), e enfim os sábios e os juízes.O próprio lugar onde se desenrola 
habitualmente a Palavra é um condensador cósmico. A árvore da Palavra é 

uma árvore sagrada e uma força misteriosa habita esse espaço. [...] Até 

mesmo as crianças sentem de maneira intuitiva que não devem brincar sob a 

copa dessa árvore. 

Cada etapa da vida, portanto, com suas palavras, ou com as mesmas de sempre, que 

adquirem novas dimensões. A performance do herói iniciático revela todos os ensinamentos 

morais de um povo, a cada desafio. Dar ouvidos é aqui performance. A infância cumpre um 

papel essencial, pois nela estão condensadas as qualidades (abertura de mente, inocência) que 

demarcam o ponto de partida da iniciação, do aprender a ser: ser eu e ser nós, comunidade. 

 

3.4. Educação: em busca de novos horizontes 

 Visamos aqui trazer o plano do sonho para a dimensão prática, para a aplicabilidade 

no domínio de nosso alcance: a educação. Sem a pretensão de dar respostas, buscaremos 

algumas pistas que possam, mais adiante, ajudar a construir um projeto sociopedagógico mais 

consistente. Dividimos essa seção em três outras partes. A primeira traça o background 

histórico e atual do pensamento sobre educação no Brasil, baseando-se nos novos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. A segunda é um espelho distante, um breve diálogo com nossos 

vizinhos latinoamericanos e, sobretudo, com a geopoética de Daniel Maximin. O terceiro e 

último é o nosso gol, ou melhor, a trama da tática para superar o desafio da aplicabilidade de 

uma pedagogia intercultural no nosso contexto nacional e no nosso tempo, tendo em vista o 

trabalho de Martine Abdallah-Pretceille. 

 Assinalo desde já que estamos lidando com o plano da teoria, e muito grande é a 

distância entre as utopias trazidas e a realidade prática ou praticável. Kirikou et la sorcière é 
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uma animação que há algum tempo já vem sendo amplamente didatizada, sobretudo no 

âmbito do ensino de Francês como língua estrangeira (FLE). Já existem inúmeras fichas 

disponíveis na internet de atividades que se inserem numa perspectiva transdisciplinar e 

intercultural e elaboradas para públicos de todas as idades e de diferentes níveis de língua, e 

inclusive algumas para o trabalho com crianças e adolescentes francófonos. Analisar essas 

fichas seria um trabalho interessante, em outro momento. O romance de Schwarz-Bart, ao 

contrário da animação de Ocelot – que é assaz conhecida no Brasil e no mundo – tem sido 

estudado dentro do ambiente acadêmico e, apesar da tradução brasileira, ainda tem pouca 

circulação no nosso país.  

3.4.1. Educação no Brasil e os novos PCNs 

Nessas últimas décadas, a educação no Brasil vem passando por um lento processo de 

mudanças. Lento, pois não dá conta de acompanhar as mudanças socioculturais relativas aos 

novos adventos tecnológicos e difusão da informação. O grande modelo ainda vem do século 

passado: a aula que gira em torno de um professor, detentor do saber. Contudo, esforços 

coletivos vêm surgindo dentro da academia e da própria escola para viabilizar novos rumos, 

adaptados ao novo público e à nova era. A escola se quer guia para instrumentalizar crianças e 

adolescentes a aprenderem, não é mais uma escola-fonte dos saberes. 

Tínhamos um ensino descontextualizado, compartimentalizado e baseado no 

acúmulo de informações. Ao contrário disso, buscamos dar significado ao 

conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a 
compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o 

raciocínio e a capacidade de aprender. (Brasil, PCNs Ensino Médio). 

 A interdisciplinaridade também se refere a uma dimensão prática dos saberes, não 

dissociada da vida. Nas sociedades tradicionais o ensino não se dá por disciplinas: física, 

química, matemática, astronomia, etc. Os conhecimentos são transdisciplinares, se 

entrecruzam e são integrados também no âmbito da educação, que costuma acontecer através 

da oralidade. Esta é dotada de uma faceta cênica, performática e de uma faceta perene, por sua 

existência sempre renovada que também lhe confere certa volatilidade, por estar em constante 

mudança, adaptada a seu tempo.  

 O brasileiro não é singular, e sim plural, dotado de uma diversidade etnocultural 

imensa e que com frequência na nossa história sofreu com uma pressão de assimilação. Essa 

uniformização massiva tinha uma ideologia nacionalista exacerbada por detrás, 

principalmente nas épocas de ditaduras militares, e também um objetivo de passar uma 
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imagem do país como sendo um lugar sem preconceitos, um paraíso de aceitação e de uma 

miscigenação que deu certo. Infelizmente, essa utopia também está na origem de 

discriminações por não aceitar o diverso, ou por crer que as fronteiras seriam barreiras e não 

espaços de troca, de diálogo.  

Encravado nas contradições de um sistema econômico e social que se 

constituiu historicamente de maneira injusta, o Brasil tem essa contribuição a 
dar: a possibilidade de uma singularidade múltipla, multifacetada, de uma 

relação também (ainda que não só) amistosa e calorosa com o mundo e 

aberta para ele. Por isso, no cenário mundial, o Brasil representa uma 

esperança de superação de fronteiras e de construção da relação de confiança 
na humanidade. A singularidade que permite essa esperança é dada por sua 

constituição histórica peculiar no campo cultural. O que se almeja, portanto, 

ao tratar de Pluralidade Cultural, não é a divisão ou o esquadrinhamento da 
sociedade em grupos culturais fechados, mas o enriquecimento propiciado a 

cada um e a todos pela pluralidade de formas de vida, pelo convívio e pelas 

opções pessoais, assim como o compromisso ético de contribuir com as 
transformações necessárias à construção de uma sociedade mais justa. 

(Brasil, PCNs Ensino Fundamental) 

 Essas políticas assimiladoras, portanto, geravam uma ilusão de homogeneidade, que 

desembocava numa ilusão de igualdade, necessária para a aceitação desses programas. O 

preconceito, entretanto, seguia e segue difuso e presente, pois há uma desvalorização do 

particular e das diversas matrizes constituintes da nossa (macro)cultura. Um dos setores que 

espelham essa desvalorização, ainda muito presente, é o setor da educação. Existe pouco 

investimento em educação em comunidades humildes, favelas, etc., pois há uma expectativa 

baixa, pouca crença no público desses locais. A escolaridade é tida como própria ao urbano e 

o mesmo acontece com comunidades afastadas ou tradicionais, além de não haver incentivo e 

aceitação de outras formas de educação, como as das sociedades tradicionais (ex.: 

quilombolas, indígenas). 

 Nesse movimento assimilador acontece, assim, um distanciamento: as figuras 

tradicionais responsáveis pela perpetuação dos saberes perdem legitimidade aos olhos da 

grande sociedade. Paralelamente, as estruturas de disseminação desses conhecimentos 

propostas pela grande sociedade estão inacessíveis aos grupos marginais. Nosso trabalho 

como educadores seria parecido com o dos heróis Ti Jean e Kirikou, no sentido de superar os 

obstáculos que distanciam o povo do conhecimento, que afinal de contas é um dos maiores 

bens imateriais que se pode ter. Tal conhecimento, aqui, é representado pelos anciãos: o avô 

de Kirikou e Wademba encontram-se em lugares elevados e ocultos, de difícil chegada. 
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Alcançar a sabedoria ou dar alcance ao conhecimento como educadores é mudar o mundo 

ativamente, conscientemente, como o fazem nossos heróis. 

 Além disso, na prática, o preconceito “racial” ainda é uma constante, que se propaga 

em todos os meios, inclusive, evidentemente, no educativo. Raça é um termo que designa 

atributos biológicos e uma subdivisão de espécie; por muito tempo foi adotado para 

estabelecer valores de superioridade/inferioridade. Por essa razão, nas últimas décadas, foi 

adotado o termo etnia para tratar de grupos sociais sem pautá-los e hierarquizá-los em juízos 

de valor. A escola, longe de aceitar aquele discurso homogeneizante, deve ser espaço de 

resistência contra discriminações, que, por sua vez, não são pontuais, mas enraizadas sócio-

historicamente. Portanto não adianta punir uma ou outra manifestação pontual de 

discriminação na escola se não houver esforço coletivo para começar uma mudança de 

mentalidade. 

 As estruturas de poder são muito claras no ambiente escolar, e o professor geralmente 

é visto como uma autoridade irrepreensível. O que acontece é que professores, pais, 

autoridades em geral, também são humanos e também possuem falhas, também reproduzem 

valores enraizados. Um dos esforços atuais é o de descer do pedestal e se mostrar vulnerável, 

o professor se mostrar como alguém que também aprende, tanto ou mais que (e com) os 

alunos. Todos, nas dinâmicas sociais, estão constantemente aprendendo graças à diversidade, 

e é algo que as crianças e adolescentes devem conseguir identificar desde cedo. 

A coexistência da ampla diversidade étnica, linguística e religiosa em solo 

brasileiro coloca a possibilidade da pluralidade de alternativas. De certa 
forma, é como se o plural que se constata, seja no convívio direto, seja por 

outras mediações, evidenciasse e ampliasse o plural que potencialmente está 

em cada um. Assim, o princípio de liberdade se afirma nas possibilidades 

múltiplas de cada um, na polissemia subjetiva que permite escolhas e novos 
encontros. Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a, e 

da superação das discriminações é atuar sobre um dos mecanismos de 

exclusão — tarefa necessária, ainda que insuficiente, para caminhar na 
direção de uma sociedade mais plenamente democrática. É um imperativo do 

trabalho educativo voltado para a cidadania, uma vez que tanto a 

desvalorização cultural — traço bem característico de país colonizado — 
quanto a discriminação são entraves à plenitude da cidadania para todos; 

portanto, para a própria nação. (Brasil, PCNs Ensino Fundamental). 

 Estes entraves são os obstáculos que temos a superar. Um espinho venenoso qual o de 

Karaba, cravado no meio da coluna vertebral, representa isso: um incômodo, algo difícil de se 

livrar. Além disso, a coluna vertebral é um elemento central no nosso corpo, da base, do 

sustento, associada a muitas simbologias de vida: do enraizamento à apoteose. As 
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discriminações são esse espinho difícil de arrancar, pois está enraizado, na base da nossa 

constituição cultural. O veneno não permite a apoteose já que impede a vida de fluir, crescer, 

florir em seu redor, tal qual a ausência do sol. O roubo do astro rei também mina a fertilidade 

terrena, assim como a fertilidade das mentes em Ti Jean L’horizon. Esse caráter de zumbi que 

o povo vai adquirindo, desprovido do básico para viver é metáfora do caráter de fechamento 

de espírito, da impossibilidade de estabelecer relações: de uma escravidão de corpo e mente. 

O aprendizado da diversidade cultural entra, nos novos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) como um tema transversal, portanto, transdisciplinar. Isto é, todas as 

disciplinas deverão abarcar esse tema, cada uma no que lhe compete (porque lhes compete de 

alguma forma) e na própria interação social do contexto de aula. A própria ONU não tem 

ainda uma iniciativa em prol da “Cultura de Paz” que tanto almeja, pautada no princípio da 

tolerância e solidariedade. As poucas iniciativas são só de caráter indicativo e há políticas 

pontuais em alguns países onde há grande diversidade étnica. O Brasil, nesse sentido, vem 

sendo pioneiro no contexto da educação, pois vem buscando aplicar políticas educativas nessa 

linha. 

 No que concerne ao aprendizado de línguas estrangeiras, para os PCNs elas 

funcionam, num primeiro plano, como aprofundamento do metaconhecimento da língua 

materna. Em seguida, agem como ampliadoras de conhecimento de mundo e devem ser 

tratadas com uma abordagem sociointeracional, num objetivo comunicativo. Assim, também 

lhes compete a interdisciplinaridade, pois são potência de ampliação das maneiras de se agir 

discursivamente no mundo; a compreensão de novas línguas e culturas pode se conformar em 

abertura para o mundo e acesso à informação. E, desta forma, o aprendizado de línguas 

estrangeiras também deveria contribuir para a valorização da diversidade dentro do Brasil: 

Conhecer a existência do uso de outras línguas diferentes da Língua 

Portuguesa, idioma oficial, significa não só ampliação de horizontes, como 
também compreensão da complexidade do País. A escola tem a possibilidade 

de trabalhar com esse panorama rico e complexo, referindo-se à existência, 

estrutura e uso dessas centenas de línguas. Pode, com isso, promover não só 
a reflexão metalinguística, como também a compreensão de como se 

constituem identidades e singularidades de diferentes povos e etnias. Saber 

da existência de diferentes formas de bilinguismos e multilinguismos, 

presentes em diferentes regiões — assim como ver-se reconhecida e presente 
neste tema transversal, aberto às suas próprias singularidades regionais, 

étnicas e culturais — será extremamente relevante na construção desse 

conhecimento e na valorização do que é a pluralidade cultural brasileira. 
(Brasil, PCNs Ensino Fundamental) 
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 Lado a lado com a diversidade nacional, entra a internacional. A língua hegemônica 

no atual contexto global é o inglês. Infelizmente, na prática, língua estrangeira ainda é 

sinônimo de elitização e exclusão no nosso país, apesar do potencial de inclusão. É preciso 

despojar-se de falsos nacionalismos – à maneira conformista do falso sábio de Kirikou ou dos 

negros que se reuniam na casa de man Vitaline em Ti Jean – para ter uma visão crítica da 

linguagem como instrumento de libertação. Nesse sentido, a construção crítica deve acontecer 

no sentido de levar o indivíduo a ser agente e não passivo no consumo de produtos culturais e 

no aprendizado das línguas. A ausência de crítica dentro do ensino de inglês contribui apenas 

para a manutenção de seu status quo em vez de instrumentalizar o próprio idioma para uma 

abertura a outras culturas e novas possibilidades. A língua espanhola é explorada pensando 

principalmente no meio econômico no Brasil, por conta do MERCOSUL, porém também 

abrange inúmeros povos e culturas e pode ser instrumento de expansão, de abertura cultural, 

além de veículo de integração regional.  

O francês, por sua vez, está ligado a uma tradição, dá acesso ao conhecimento de toda 

uma geração de brasileiros (por já ter sido língua e cultura hegemônica), e ainda é pertinente 

nas trocas diplomáticas Brasil-França. Além disso, há o movimento da francofonia, 

promovido pelo governo francês, que, no contexto atual, age num plano ideológico da 

contracultura, viabilizando o acesso a e interação de diferentes partes francófonas e 

francófilas do planeta. Existem, claro, contradições e dificuldades tanto na origem quanto nas 

práticas dentro desse grande movimento, já que ele surge inicialmente de um ressentimento da 

França metropolitana destronada pelos Estados Unidos e pela anglofonia. No Brasil, no 

contexto da educação básica, são poucas as escolas que oferecem a língua francesa no seu 

currículo, e, na maior parte das vezes em que está presente, é língua optativa. 

Nesse sentido, é ainda mais desafiador de pensar o acesso e aplicação das obras 

estudadas neste trabalho. A primeira saída é recorrer à tradução, e trabalhar com essas 

poéticas em aulas de língua materna e literatura, fazer apelo à interdisciplinaridade, associar 

com a história, geografia, artes, etc. A segunda saída (vale lembrar que elas não se limitam a 

duas, mas a infinitas possibilidades, estamos apenas esboçando exemplos) é a de propor 

projetos transversais, que mobilizem diversos setores da escola: pais, professores, 

funcionários. Neste caso, é possível trabalhar mais profundamente as obras sem “atrapalhar” o 

andamento dos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas envolvidas. Isto porque é 

possível usar um período de cada disciplina, prever um ou dois dias de projeto, e/ou prever 
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turno invertido; atividades para casa; ações propostas pelo corpo discente (improvisação, 

teatro, música, intervenções ou exposição de arte, vídeos, etc.). 

3.4.2. Educação no contexto pós-colonial 

 Tal como o aprendizado de línguas, necessariamente vinculado ao de culturas, deve 

ser crítico, também o deve ser o posicionamento de um indivíduo dentro da sociedade em que 

vive, sua consciência identitária. Em se tratando de um contexto pós-colonial como nas 

Américas, essa consciência é de mais difícil tomada devido à diversidade de que já falamos. E 

ir atrás das diferentes raízes não significa negar completamente a cultura dominante, a do 

colonizador, mas sim adotar um olhar crítico com todas as partes constituintes da nossa 

cultura e identidade. Maximin cita um artigo de Suzanne Césaire, Malaise d’une civilisation, 

para enaltecer essa diversidade: 

Não se trata de um retrocesso, da ressurreição de um passado africano que 
nós aprendemos a conhecer e respeitar. Trata-se, ao contrário, de uma 

mobilização de todas as forças vivas misturadas nesta terra em que a raça é o 

resultado da mistura mais contínua; trata-se de tomar consciência do 

formidável amontoado de energias diversas que nós escondemos dentro de 
nós mesmos até aqui. Nós devemos agora empregá-las na sua plenitude, sem 

desvio e sem falsificação. O problema é de quem nos crê sonhadores.63 

(CÉSAIRE, S. apud MAXIMIN, D., 2006, p. 184). 

 Sonhadores talvez pelo caráter ainda utópico dessa ideologia, “au rêve”, o aspecto 

noturno de sua idealização e manutenção, tanto caminho oculto ainda para traçar antes de 

reaver e rever o sol (au rêve et au revoir du soleil)! Maximin também afirma que foram 

necessários “Quatro continentes para edificar um Caribe, oásis marinho tramado sobre um 

deserto de humanidade, quatro séculos de um inferno forjado num cenário de ilhas-paraíso64” 

(2006, p. 192). Essa imagem de que se utiliza o autor corresponde quase precisamente à 

realidade brasileira no sentido da sua constituição política e histórica e também no cenário – 

fictício, pois servindo para esconder a realidade (exotismo) e real, por sua diversidade natural, 

paralela à humana.  

                                                             
63Il ne s’agit point d’un retour en arrière, de la ressurection d’un passé africain que nous avons appris à 

connaître et à respecter. Il s’agit au contraire d’une mobilisation de toutes les forces vives mêlées sur cette terre 

où la race est le résultat du brassage le plus continu ; il s’agit de prendre conscience du formidable amas 

d’énergies diverses que nous avons jusqu’ici enfermées en nous-mêmes. Nous devons maintenant les employer 

dans leur plénitude, sans déviation et sans falsification. Tant pis pour ceux qui nous croient des rêveurs. 

64Quatre continents pour édifier une Caraïbe, oasis marine tramée sur un désert d’humanité, quatre siècles d’un 

enfer forgé dans un décor d’îles-paradis. 
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[...] ao lado de uma língua de grande civilização, eles [os antilhanos] 

possuem para seu uso interno uma língua que lhes é própria e que é o 

crioulo; a existência, enfim, nesses países de um embrião de cultura, 
resultado da elaboração sincrética de elementos europeus, africanos e índios 

[...].65(CÉSAIRE, A. In GUÉRIN, D., Les Antilles Décolonisées apud 

MAXIMIN, D., 2006, P. 187) 

 O que a consciência crítica me faz refletir é que conhecemos muito mais de culturas 

que mais se distanciam do que das que se assemelham à nossa, temos acesso muito menor às 

culturas-irmãs, constituídas em condições e contextos muito semelhantes ao nosso. E que 

nosso monolinguismo orgulhoso somado ao inglês hegemônico elitizado nos colocam mais 

barreiras do que fronteiras móveis com esses vizinhos. Não temos acesso ao que se assemelha 

a nós porque isso poderia gerar maior aceitação da nossa cultura popular, dos diferentes mitos 

e cosmogonias que habitam nosso imaginário e que estão muito longe de se resumir aos 

gregos e aos judaico-cristãos. A língua é um dos meios mais importantes, atualmente, para 

poder transformar essas barreiras em caminhos, em diálogo, em espelhos. Na identificação da 

cultura negra do Harlem, da Louisiana, da Jamaica, de Cuba, da Martinica, etc., talvez 

crianças e adolescentes brasileiros pudessem sentir maior pertencimento a sua própria. 

 Tive acesso à África e ao Caribe e a diversos elementos de suas línguas e culturas 

através da língua francesa, isso me torna privilegiada. Outros tantos tiveram acesso a 

universos semelhantes graças à língua inglesa ou espanhola. E quando se tem um aprendizado 

crítico é possível perceber que para além do macrolinguístico existem milhares de variantes, 

sotaques, gírias, regionalismos, línguas pidgin que constituem cada local e o tornam único 

ainda que pertencente a algo maior. Essa diversidade passa a ser vista como uma riqueza, 

como um desafio também a nossa compreensão quando são elementos mais distantes dos 

nossos. Aceitar esse desafio; ainda que não se o cumpra completamente, pois nem tudo é 

compreensível; também é demonstração de solidariedade, de tolerância: 

Na realidade, nós sabemos hoje que a identidade de todo ser ou de todo povo 

não se resume em sua carteira de identidade, que nenhuma cultura é 

totalmente prisioneira do Estado que visa controlá-la de direito, e que uma 

cultura vivaz se edifica a seu proveito por uma transgressão livre das línguas, 
das paletas e dos instrumentos, das lembranças e dos mitos que transitam a 

seu alcance, e que objetos de controle e alienação transformam-se em 

sujeitos de libertação, armas milagrosas66cujo poder de resistência se julga à 

                                                             
65[...] à côté d’une langue de grande civilisation, ils possèdent à leur usage interne une langue qui leur est 

propre et qui est le créole ; l’existence enfin dans ces pays d’un embryon de culture, résultat de l’élaboration 
syncrétique d’éléments européens, africains et indiens [...]. 
66Referência à obra poética Les Armes Miraculeuses, de Aimé Césaire. 
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luz do poder de criação daqueles que as conquistaram.67 (MAXIMIN, 2006, 

p. 216) 

 Esses objetos de controle e alienação, o controlado pode tirar da mão do controlador, 

como o negro Obé fez com o mosquete do “mestre” branco, como Kirikou sorrateiramente 

rouba de volta o ouro de Karaba para atraí-la. A arma, o ouro, a linguagem: três meios de 

execução do poder. Alguns diriam que o privilégio do acesso a múltiplas culturas e 

civilizações é o mínimo que essas línguas dos colonizadores deveriam nos garantir. Porém, 

adotando a postura dos signatários do Eloge de la Créolité, para ultrapassar os rancores, 

possuamos essas línguas, cavalguemo-nas como os orixás com os babalaôs e mães de santo. 

Reformulando: reivindicar o que já passou a ser nosso há muito tempo é o mínimo que 

devemos fazer. 

 É necessário, por outro lado, tomar alguns cuidados no manejo de certos assuntos com 

determinados públicos. Trago um exemplo bem específico e preciso da minha experiência: 

quando eu estava na 4ª série do Ensino Fundamental, tivemos uma professora de português e 

religião (estudei em colégio de freiras), nordestina e, para o nosso padrão, negra. Era uma 

senhora muito divertida, amiga da turma, que, um belo dia, levou a animação Kiriku e a 

feiticeira68 para uma aula de religião. Foi uma experiência bem confusa para mim na época, 

que já era fã do filme há algum tempo. O primeiro ponto de estranhamento foi o idioma, as 

vozes e os sotaques não correspondiam, algumas palavras eu nem conhecia ainda em 

português. O segundo ponto foi ver as reações dos colegas de choque com os corpos nus do 

filme, e o choque de isso ser visualizado em uma aula de religião. O terceiro e último foi o 

modo como aqueles meus pares se apropriaram da história: uma amiga minha começou a ser 

apelidada de Kiriku pelo fato de ser baixinha. Com a maior das boas intenções, a professora 

tinha levado o filme para falar de outras culturas, outros modos de ser, do respeito com os 

mais velhos, da importância da água para outros povos. E também para abordar temas morais 

como o bem e o mal, para mostrar, principalmente, que alguém mau poderia se tornar bom, e 

ser perdoado, numa ótica cristã.  

                                                             
67En réalité, nous savons aujourd’hui que l’identité de tout être ou de tout peuple ne se résume pas à sa carte 

d’identité, qu’aucune culture n’est jamais totalement prisonnière de l’État qui vise à la contrôler de droit, et 

qu’une culture vivace s’édifie à son profit par une transgression libre des langues, des palettes et des 

instruments, des souvenirs et des mythes qui passent à sa portée, et qui d’objets de maîtrise et d’aliénation 

deviennent sujets de libération, armes miraculeuses dont le pouvoir de résistance se juge à l’aune du pouvoir de 

création de ceux qui les ont conquises. 

68 Falo aqui da cópia em VHS dublado, por isso utilizei o título em português. 
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Infelizmente o filme foi muito rapidamente esquecido, a única lembrança que 

permaneceu foi a do apelido usado para menosprezar uma colega de baixa estatura. Eu, que já 

entendia o filme de alguma forma, fiquei chateada com meus colegas e até com minha amiga, 

porque ninguém o entendeu como eu e isso gerou frustração. Levar esse filme para um 

público infantil branco, católico, das classes média e alta do sul do Brasil pode ser desafiador. 

As crianças nessa idade (9-10 anos) já reproduzem muitos discursos de casa, da mídia, dos 

pares. Não havia nem sequer um aluno negro em aula, todos participaram dos exercícios e das 

dinâmicas propostos pela professora e em seguida esqueceram, o herói só provocou 

identificação alteroreferencial, pela diferença: a cor da pele, os hábitos e condições de vida. 

Não sei se aquilo contribuiu para mudar as mentalidades, mas foi uma tentativa: ainda faltam 

muitas reflexões! 

3.4.3. Pedagogia intercultural: um horizonte possível 

É em diálogo com o trabalho de Martine Abdallah-Pretceille, Vers une pédagogie 

interculturelle69, que fecharemos esse capítulo. A autora propõe nesta obra os fundamentos 

epistemológicos de um conceito, aplicado na educação. Ela acredita que o intercultural surgiu 

com força, mas como atmosfera, longe de ter ideias coerentes e organizadas. Um de seus 

objetivos foi o de tirar o intercultural do empirismo e do peso pragmático, dar-lhe uma via de 

aplicabilidade, pois, na área da pedagogia. Abdallah-Pretceille adotou um princípio de 

interdisciplinaridade, para poder identificar “não uma uniformidade, mas uma convergência 

nas abordagens”70, tirando assim do estudo, uma interrogação multipolarizada e aberta tal 

como o pretende o nosso.   

A autora afirma que os conceitos de cultura e identidade cultural funcionam como 

mitos, são conceitos-ferramenta que podem ser manejados de acordo com parâmetros 

ideológicos e políticos. Portanto, não seria de maior interesse definir culturas de maneira 

clara, precisa; seria necessário ter uma atitude mais interrogativa que descritiva, nesse sentido. 

Nisso entra a questão da alteridade, do outro como espelho, e que para haver um sentimento 

do eu, antes até da noção do eu, é preciso haver a presença do outro, um jogo de imitação e 

diferenciação (1996, p. 37).  

                                                             
69 Uma tradução possível seria “Rumo a uma pedagogia intercultural”. 
70« [...] non pas une uniformité mais une convergence dans les approches. » (ABDALLAH-PRETCEILLE, 

1996, p. 5).  
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No âmbito da imigração na Europa, um dos temas abordados pela autora, e até nas 

sociedades de ex-colônias, como as estudadas neste trabalho, há o fenômeno da aculturação. 

Ele normalmente foi analisado no sentido do domínio de uma cultura hegemônica, 

hierarquicamente definida como superior, à maneira de Karaba ou da besta devoradora de 

mundos dominarem, representando as mães-metrópoles. Também pode acontecer num outro 

sentido, dentro da própria cultura dominante, por exemplo, com o advento da indústria e a 

remodelação do sistema, a urbanização, a padronização da escola, e, portanto, a perda de 

parâmetros tradicionais. Abdallah-Pretceille traz a definição clássica norte-americana do 

termo: 

A aculturação designa “o conjunto de fenômenos que resultam do fato de 

grupos de indivíduos de culturas diferentes entrarem em contato, contínuo e 

direto, com as modificações que surgem nos padrões culturais originais de 
um ou dos dois grupos... Segundo essa definição, a aculturação deve ser 

distinguida da mudança cultural, da qual é apenas um dos aspectos – e da 

assimilação, que é apenas uma de suas fases. [...]”71 

A autora ainda reitera que as identidades culturais são elementos estratégicos na 

negociação com o outro; a diversidade, aqui, se daria menos em função da distância entre os 

grupos que de sua interação (1996, p. 54); uma identidade muito rígida seria sintoma de uma 

situação de crise. Pontuo radicalismos mais famosos como o nazismo, impondo uma 

identidade ariana rígida, ou fenômenos extremistas de resposta como os Black Panthers. 

Aproveito para assinalar que não estou criticando o último, apenas observando que cada 

momento histórico gera suas necessidades revolucionárias. Uma das grandes falhas do 

relativismo cultural seria sua postura reativa, de aceitar o outro “apesar” de sua diferença, e 

não “com” ela. Disso deriva o pensamento dicotômico, a bipolarização de opiniões, o que leva 

na atualidade a uma necessidade de se tomar um partido, de se ter e emitir uma opinião 

formada. Com o advento das redes sociais esse fenômeno vai se reforçando e fica ainda mais 

explícito. Raros são aqueles que se destacam dos (dois) discursos prontos e rivais. Em Kirikou 

et la sorcière apenas o herói e sua mãe não se arrogam esses partidos enquanto todos os 

demais apenas reproduzem as mesmas sentenças sobre a feiticeira, afinal é mais fácil falar, 

repetir do que buscar uma solução. 

                                                             
71« L’acculturation designe ‘l’ensemble des phénomènes qui résultent de ce que des groupes d’individus de 

cultures différentes entrent en contact, continu et direct, avec les changements qui surviennent dans les patrons 

culturels originaux de l’un ou des deux groupes... Selon cette définition, l’acculturation doit être distinguée du 

changement culturel, dont elle n’est qu’un des aspects – et de l’assimilation, qui n’en est qu’une des 

phases.[...]’ » (REDFIELD, LINTON, HERSKOVITS, American Anthropologist, 1936, p. 38 apud 

ABDALLAH-PRETCEILLE, 1996, p. 45).  
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Outro conceito que gera muitas confusões é o de universalidade – que é diferente de 

generalidades (dogmáticas), ou de universalismo (ex.: a caridade cristã). Universalidade 

abarca as relações de singularidade e individualidade. A totalidade devoraria a diversidade, o 

universal emanaria da diversidade; o universal, diferentemente da totalidade, é o que permite 

que cada singularidade seja conectada com a outra (1996, p. 73). Assim, o universal seria 

como uma rede em constante modificação de perspectivas singulares e limitadas: a 

singularidade está ligada ao Um, ao indivíduo. Singularidade, diversidade e universalidade 

seriam, desta forma, a tríade do intercultural, que é o diálogo permanente entre elas, e não está 

jamais acabado, pois se adapta ao tempo/espaço em que está inscrito. 

Além do mais, o intercultural, como abordado aqui, suplanta o pluri ou multicultural, 

que se referem apenas a justaposições e não a interações. Transcultural está no que atravessa e 

é frequentemente usado como sinônimo de intercultural; desta forma, trans e inter propõem 

investigação, enquanto pluri e multi se detêm na descrição. Seguindo essa linha, o 

intercultural se insere bem no interdisciplinar, pois as disciplinas categorizadas limitam o 

pensamento, e não há nada que possa ser explicado plenamente (sem reducionismo) com 

apenas um elemento (1996, p. 140). O intercultural é um olhar, que atravessa, que é 

transdisciplinar; e é uma grande falha da comunicação não perceber que indivíduos ou grupos 

podem “habitar mundos perceptivos diferentes”72. Em Ti Jean L’horizon isso fica claro à 

medida em que são mostradas, dentro da mesma comunidade, até entre vizinhos, distâncias 

abismais nos modos de ver os acontecimentos do mundo. O herói ainda entra em contato com 

outros povos e de outros tempos e dimensões, o que o torna mais sensível à alteridade. 

A educação intercultural entra como um questionamento do momento social em que 

vivemos. Não se trata de se colocar constantemente no lugar do outro e entender 

absolutamente tudo, e sim de aceitar a existência do outro e inclusive as divergências de 

posicionamentos e princípios. O diálogo não é necessariamente claro, haverá sempre lacunas, 

coisas que não compreenderemos (1996, p. 158). O reconhecimento do outro passa pela 

aceitação de si mesmo, do outro e pela reciprocidade do todo. No que concerne aos 

preconceitos, podemos falar de auto e heteroestereótipos: para lidar com o outro é preciso 

saber identificá-los, reconhecer seu papel dentro das dinâmicas sociais, para em seguida 

avaliar seu potencial prejudicial (impossível de reconhecer sem uma tomada prévia de 

                                                             
72« [De nombreux] échecs de la communication sont dus essentiellement au fait que les partis en présence n’ont 
pas conscience d’habiter des mondes perceptifs différents »(HALL E. T. 1971, apud ABDALLAH-

PRETCEILLE, M. 1996, p. 204). 
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consciência). Para vencer o preconceito, é preciso entender que ele não está apenas no nível 

do discurso, do conteúdo, mas que ele desempenha uma função até política e ideológica (de 

poder, de controle), e é essa a raiz, combatendo-a podem ser neutralizados, aos poucos, seus 

efeitos destrutivos (1996, p. 180). A luta contra o racismo deve sair da teoria e englobar a luta 

contra os estereótipos e o etnocentrismo. 

O que poderia ser considerado outro modo de manifestação do racismo é o exotismo, 

ambos se apoiando na elaboração do estereótipo. O exotismo releva ambiguidades no discurso 

sobre a diferença, pois ora o diferente recebe um juízo de valor, seja ele bom ou mau, que o 

hierarquiza, ora é visto como ameaça e suscita reações de defesa (1996, p. 62): um modo 

operante nega, o outro assimila. A autora traz uma frase de Sartre para falar da altero 

referenciação, fonte de racismo, do “desejo fanático do homem ocidental de procurar, sob as 

aparências, apenas as diferenças e oposições, a fim de manter intactas as distâncias”73. Essa 

focalização na diferença se constituiria como uma arma de dominação, de poder sobre o 

outro.  

O exotismo, portanto, deriva dessa focalização, pois descontextualiza uma cultura, 

assimilando-a à “mera” natureza, o que serve de justificativa para dominá-la. Esta perspectiva 

nos remete aos relatos indigenistas dos primeiros europeus a chegarem nas Américas, ao mito 

do bom selvagem de Rousseau: de um estado “natural” no sentido de estar desprovido de 

cultura. Em situação extrema, é justificativa até de genocídio, como aconteceu repetidas vezes 

e é o caso contado no início do romance de Schwarz-Bart: 

Os primeiros ocupantes de Fond-Zombi eram homens de pele vermelha que 

viviam às margens do Rio das folhas, atrás da atual casa de man Vitaline, 

logo depois da ponte da Outra borda, onde ainda se podem ver enormes 
rochas gravadas de sóis e luas. Eles tinham uma maneira particular de lançar 

os olhos sobre a paisagem, disso deriva o nome brilhante que deram a seu 

pequeno universo: Karukera, a Ilha das belas águas, como já lhes disse. O 
nome Guadalupe surgiu mais tarde, com a chegada de homens pálidos de 

orelhas longas, espíritos inquietos, preocupados, para quem a beleza das 

águas parece ter escapado enquanto davam muita consideração ao ardor do 

sol tropical. Depois de terem varrido os homens de pele vermelha, esses 
filósofos se voltaram para as costas da África para se abastecer de homens de 

pele negra que trabalhariam doravante para eles; assim, por uma simples 

razão de sol, a escravidão se instalou na antiga Karukera e houve gritos e 

                                                             
73« au désir fanatique de l’homme occidental de ne chercher, sous les apparences, que les seules différences et 
oppositions, afin de maintenir intactes les distances » (SARTRE, in CASTRO, 1976, apud ABDALLAH-

PRETCEILLE, 1996, p. 64).  
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súplicas, e o barulho do chicote abafou o das torrentes...74 (SCHWARZ-

BART, 1979, p. 10-11) 

A pedagogia intercultural é meio, assim, não de fomento à pluralidade de culturas em 

si, mas de abertura do leque das possibilidades de discursos sobre as culturas. Trata-se 

também de um exercício de objetividade e descentralização, de espírito científico, em 

constante dúvida, no fim das contas. O conhecimento histórico é um bom exemplo de 

distanciamento, pois põe culturas em perspectiva: através da diacronia é possível 

compreender o valor e a função de cada coisa no seu devido tempo, coisa que a sincronia nos 

impede de ver, por estar próxima demais. 

Mais que uma mutação no nível dos conteúdos didáticos, mais que uma 

definição de modelos comportamentais que seriam no plano pedagógico 
mais operacionais que outros, a pedagogia intercultural tende a operar um 

verdadeiro deslocamento das perspectivas inscrevendo a mudança como um 

componente pleno do ato educativo; mudança concebida numa rede de 
interações múltiplas e diversificadas.75 

Nesse sentido, o que a autora propõe se assemelha bastante aos esforços epistêmicos 

de inúmeros pensadores, em lugares diferentes do mundo. É o que vimos anteriormente no 

discurso dotado de ideologia de Édouard Glissant, com sua Poética do diverso, com sua 

Poética da relação. É o que Daniel Maximin deixa na base de sua geopoética do Caribe, é o 

que Michel Ocelot esconde nos feitos e pensamentos de seu herói Kirikou, que revelam seu 

próprio pensamento, direcionado ao intercultural, à comunicação e a aceitação do outro 

através dos desafios que isso coloca, através da interação. 

O romance de Schwarz-Bart, no fim das contas, com seu percurso iniciático, é uma 

tentativa de compreender esses diálogos conflituosos que de maneira esquizofrênica povoam 

o pensamento de tantos indivíduos nos países que sofreram as violências da colonização, do 

                                                             
74« Les premiers occupants de Fond-Zombi étaient des hommes à peau rouge qui vivaient le long de la Rivière-

aux-feuilles, derrière la case actuelle de man Vitaline, juste après le pont de l’Autre-bord, là où se voient encore 

d’énormes roches gravées de soleils et de lunes. Ils avaient une façon particulière de poser leur oeil sur le 

paysage, d’où le nom chatoyant qu’ils donnèrent à leur petit univers : Karukéra, l’Île-aux-belles-eaux, ainsi que 

vous l’ai déjà dit. Le nom de Guadeloupe lui vint plus tard, à l’arrivée d’hommes pâles aux longues oreilles, 

esprits inquiets, tracassés, auxquels la beauté des eaux échappa semble-t-il, tandis que prenaient en grande 
considération l’ardeur du soleil tropical. Après avoir balayé les hommes à peau rouge, ces philosophes se 

tournèrent vers les côtes d’Afrique pour se pourvoir d’hommes à peau noire qui trimeraient désormais pour eux 

; ainsi, pour une simple raison de soleil, l’esclavage s’installa sur l’ancienne Karukéra et il y eut des cris et des 

supplications, et le bruit du fouet couvrit celui des torrents... » 
75 « Plus qu’une mutation au niveau des contenus didactiques, plus qu’une définition de modèles 

comportementaux qui seraient sur le plan pédagogique plus opérationnels que d’autres, la pédagogie 

interculturelle tend à opérer un véritable déplacement des perspectives en inscrivant le changement comme une 

composante à part entière de l’acte éducatif ; changement conçu dans un réseau d’interactions multiples et 

diversifiées. » (ABDALLAH-PRETCEILLE, 1996, p. 207).  
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racismo, do exotismo. Foram esculpidos ou retalhados em diferentes materiais, revelando uma 

identidade cultural compósita, em constante mudança. As matrizes africanas fazem parte 

dessa colcha de retalhos, gasta, remendada, em constante transformação que é o Brasil, o 

Caribe, a América inteira. Assim como também compõem essa tessitura as culturas europeias, 

e, atualmente, o imperialismo cultural estadunidense.  

É um dever da educação abrir portas para seus cidadãos, seja através das artes, dos 

idiomas, dos conhecimentos técnicos e científicos, das humanas ou das exatas. O essencial é 

não perder de vista a conexão de tudo, os diálogos que transcendem as ditas fronteiras. A 

aceitação de si e a observação do outro são apenas uma parte da constituição de um indivíduo 

e, por extensão, de uma cultura. Existe um movimento global – afinal estamos numa era de 

informatização e comunicação facilitadas e pensamentos parecidos transitam 

concomitantemente em espaços completamente afastados – rumo ao intercultural, como 

pudemos ver também manifestados nas obras trabalhadas nessa dissertação.  

O desafio, agora, é criar o ambiente ideal, elaborar as ferramentas metodológicas 

adequadas para pôr em prática esse modo pensante. E o ensino de línguas estrangeiras – 

combinado, interdisciplinarmente, com o estudo de história, geografia, etnologia, cinema, 

artes plásticas, música, etc. – pode nos dar algumas chaves, que muito em breve estarão 

obsoletas, mas que terão servido seus propósitos naquele dado momento. Esse retorno à 

interdisciplinaridade; a importância crescente da dimensão sensível, afetiva dentro da ciência; 

a valorização renovada da oralidade, seja dentro de expressões audiovisuais, seja no 

performático do dia-a-dia são algumas das pistas desse nosso tempo que nos levam a uma 

adaptação dentro da própria educação. Afinal, tudo está em constante movimento dentro da 

dinâmica das relações sociais e a cultura, como um organismo vivo, como a própria oralidade, 

não para de mudar. 



Conclusão 

 

  

Em guisa de conclusão, procuraremos traçar aqui de maneira mais breve os pontos 

fundamentais dessa pesquisa. O interesse pessoal pela oralidade se origina inicialmente na 

sensibilidade para os mitos e histórias desde sempre ouvidas, através de diferentes vozes, 

dentro de contos, de filmes, de fábulas. A oralidade, como vimos ao longo dos capítulos, é 

uma das escolas humanas mais antigas, é meio de performance social: a voz, a palavra 

estando na origem, no próprio nascimento dos mitos. 

Observamos que a oralidade está presente em situações ambíguas, pois ao mesmo 

tempo em que é meio de controle massivo também se desenha como instrumento de 

libertação. A voz passa a ser, dentro de uma animação ou de um romance, a mise en abyme da 

voz do autor e até de uma ideologia. Várias vozes se conectam na formação de um coro, 

metáfora da organização e harmonização social. A presença de um ruído, de um contraponto 

no ritmo é o desvio necessário para que haja uma reestruturação social. O canto cadencia as 

relações, o trabalho, ajuda no desenvolvimento do pensamento: no ritmo temos a 

representação do sagrado, da vida e da morte, através dele, da repetição é que acontece o 

aprendizado, é que se vive (no ritmo dos batimentos cardíacos). 

A oralidade, enfim, é local de astúcia, pois através da palavra enunciada é que 

acontecem os enfrentamentos necessários para haver mudança; a própria fala é um ato de 

coragem. Os grandes mestres griots através da palavra falada são capazes de desviar seus 

interlocutores, levá-los a mundos inauditos. Nesse sentido, o conto, seja ele oral ou escrito – 

ou ainda através de outras mídias, como a animação – tem esse poder mágico, que se origina 

na própria linguagem. Dentro da animação é o diálogo entre imagens e sons que é capaz de 

criar essa atmosfera transportadora para uma dimensão sensível e afetiva antes desconhecida. 

No que concerne a fenômenos sociolinguísticos que levaram ao surgimento de línguas 

crioulas, pudemos verificar que são local de resistência e formulação de novas identidades. Os 

créoles, línguas orais, por muito tempo e ainda menosprezados por este mesmo motivo, hoje 

passam por um processo de empoderamento e expansão no âmbito das artes e da literatura. 

Sempre foi e ainda é problemática a expressão da crioulidade na literatura, na forma europeia. 
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Passar a oralitura para a literatura é um processo de tradução no nível da língua e no nível da 

cultura. Assim, da mesma maneira que a própria crioulidade e a diglossia, essas expressões 

são frutos de múltiplas tensões entre culturas, o que leva ao barroco do resultado. 

A expressão noturna na palavra é um fator importante nesse sentido, já que os povos 

escravizados, nas Antilhas, como em todo o Novo Mundo, não podiam expressar-se durante o 

dia, então a noite era espaço para construir as armas de libertação, que começavam pela 

potencialidade da voz e do conto. Isso conferia uma dimensão oculta e mágica à fala, já que a 

escuridão favorecia e potencializava a imaginação. Essa expressão proibida foi por muito 

tempo alento para a exiguidade de espaço, devido à insularidade, e de espírito, devido ao 

sistema escravocrata, sentida pelos negros nas Antilhas. Aos poucos, esses sentimentos de 

limitação e dificuldade também foram se tornando agentes na construção de uma identidade 

cultural. 

O conto noturno expandia todos os horizontes no nível do imaginário, apesar da 

ausência de um mito fundador. Através da mestiçagem e do misticismo são criados mitos 

próprios desses espaços, que se conformam como o que chamaram mais tarde de realismo 

maravilhoso. Nas Antilhas a literatura real maravilhosa se caracteriza por um choque de 

visões de mundo incompatíveis entre o Eu e o Outro, um conflito que põe todas as formas de 

pensamento em constante questionamento. E a expressão do espírito antilhano na língua 

francesa acontece menos com vocábulos créoles, e mais com recursos miméticos da 

oralidade, seja no nível linguístico, no de formas de narrar, ou no próprio conteúdo repleto de 

contradições. Importa reiterar que a escuta também é astúcia nessas histórias, e que a 

crioulidade é lugar de enfrentamento e superação de traumas do passado colonial, na escrita 

presente do vislumbre de novos horizontes para o amanhã. 

Além disso, buscamos acessar outras dimensões da oralidade, como a ligada, por 

exemplo, ao sopro de vida. A voz, dotada de som, vibração, calor e umidade, é um tipo de 

fertilizante da vida, de gênese da existência. É também meio de renascimento para os povos 

escravizados. O canto, a voz, o conto, o grito, se manifestam contra todas as privações de 

elementos vitais, contra a reificação humana. Se a oralidade está ligada ao nascimento, 

também está ligada ao elemento materno: repleto de dualidades, é a mãe protetora-

devoradora, que consome, como os colonizadores, e é também a mãe provedora e libertadora, 

que abre as portas para os possíveis devires, através do rompimento umbilical. 
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Voz, criadora também é voz sedutora, desviadora. A palavra e a linguagem são armas 

em potencial de sedução, na sua promessa e até em sua organicidade, e de magia, no sentido 

de desviar, de iludir. Num processo que vai da promessa de linguagem ao grito orgástico, 

criador de vida, chegamos ao grito de dor, do parto, da separação. A infância que daí decorre 

é predestinada, tem o dom da escuta e eventualmente da palavra também, como promessa de 

renovação. A iniciação ocorre na superação das visões limitadas do mundo. É por isso que 

chegamos, finalmente, à educação, como horizonte possível fomentador de mudanças. 

A partir da análise dos novos parâmetros instituídos pela política educacional 

brasileira pudemos observar que as perspectivas estão de acordo com o pensamento 

expressado nesse trabalho. Infelizmente ainda se desenham em linhas utópicas, de difícil 

implementação na prática, devido a outros fatores políticos e sociais que se sobrepõem a essas 

ideologias. Abrindo a uma visão mais ampla, de Novo Mundo, de ex-colônias, também 

encontramos autores que têm pensamento semelhante sobre a necessidade de uma mudança 

de mentalidade no que diz respeito às discriminações já enraizadas culturalmente. Esse 

processo, na prática, começa pela refutação de exotismos e de tendências impositivas e pela 

aceitação da alteridade dentro de uma pedagogia intercultural, ancorada em princípios de 

singularidade, diversidade e universalidade. Começa com o reconhecimento dos preconceitos 

como sendo armas ideológicas conservadoras que fomentam o controle das massas. 

A criança, desta forma, seria essa promessa de linguagem, esse sopro de vida que tanto 

procuramos. Seguindo o pensamento africano, o mesmo conto é contado para todo um povo, 

sem distinção de gênero, idade ou classe social; cada um tirará dali seus próprios 

ensinamentos, de acordo com cada momento e situação de vida. Michel Ocelot, nesse sentido 

de não menosprezar a infância afirma em uma entrevista que “Meu segredo é que eu nunca 

faço filmes para as crianças, pois as crianças não têm o que fazer com filmes que são 

pensados unicamente para elas!...”76. Seguindo esse pensamento é que optei por estudar a 

animação e o romance antilhano nesse trabalho, por sua universalidade, por sua diversidade, 

por sua singularidade. 

Desta forma, o que procuramos traçar foi uma promessa de linguagem nova, de novos 

rumos possíveis para se tomar. Começando pela tomada de conhecimento do diverso, com a 

prática de tolerância e respeito ao que não se compreende. Em seguida, esperamos ter dado 

                                                             
76« Mon secret, c’est que je ne fais jamais de films pour les enfants, car les enfants n’ont rien à faire de films qui 

sont pensés uniquement pour eux !... » 
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voz ao Eu e ao Outro, incentivando o dialogismo nas fronteiras identitárias e culturais. Aceitar 

as próprias limitações também entra nesse passo, já que é impossível compreender tudo. 

Poderíamos dizer que uma das grandes metas desse trabalho foi buscar estímulos e astúcias 

para sairmos desse lugar de conservadorismo e intolerâncias, para nos superarmos e nossas 

falhas. Um horizonte possível seria o da transformação do ensino, torná-lo mais performático, 

dar espaço para a expressão das crianças e adolescentes que se encontram num processo de 

múltiplas iniciações e que com toda a certeza têm muito a contribuir na própria educação. 

Minha experiência com a voz e o canto tem origem na minha linhagem materna: 

minha mãe e minha avó, mãe da minha mãe. A avó, negra, que sempre cantou durante suas 

tarefas domésticas também cantava para fugir de uma realidade agressiva. Sua voz até hoje é 

meio cotidiano de superação, é sua atitude sorridente frente à vida, essa mãe que tanto deu e 

tanto tirou. Enquanto mulher e franciscana, sempre participou ativamente da vida religiosa, 

sua procura incessante de ‘paz e bem’ se reflete na sua atitude para com os outros. É uma 

mulher que se doou e continua se doando para os outros, sua tentativa de mudar o mundo, 

como ministra religiosa, é cantando na Igreja, conversando, comunicando e trazendo alento à 

sua comunidade. Minha mãe, filha de sua mãe, sempre cantou e ensinou. Eventualmente saiu 

da Igreja para compor com um coral, procurando na diferenciação sua própria comunidade-

voz. É dela e do meu pai, as mãos no violão, ambos professores, que recebi muito incentivo à 

música, ao canto, às artes, a sempre expressar meus problemas e dificuldades. É essa mesma 

herança que desejo continuar passando adiante, uma atitude expressiva e sorridente, que pode 

ser manifestada através do dom da voz. 



Referências 

ABDALLAH-PRETCEILLE, M. Vers une pédagogie interculturelle. Anthropos : Paris, 1996. 

AÏTA, M. Vers une poétique littéraire de la Caraïbe : de Carpentier à Simone Schwarz-Bart. 

Synergies Vénézuéla n. 6, 2011, pp. 11-22. 

BARTHES, R. « Écoute » in Oeuvres complètes, Tome V (1977-1980). Éditions du Seuil : 

Paris, 2002 (p. 340-352). 

BERNABÉ, J. De l’oralité à la Littérature Antillaise : figures de l’Un et de l’Autre. In 

Littérature et dialogue interculturel : culture française d'Amérique, sous dir. de LABSADE, F. 

T. Sainte-Foy : Les Presses de l'Université de Laval. Canada, 1997. 

BERNABÉ, J., CHAMOISEAU, P., CONFIANT, R. Éloge de la créolité. essai. Gallimard: 

Paris, 1989. 

BOSI, A. O ser e o tempo na poesia. Cultrix: São Paulo, 1977. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Temas transversais: Pluralidade 

Cultural. Ensino Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

_______. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Ensino Médio. Brasília: MEC/SEF, 

2000. 

CASTARÈDE, M.-F. La voix et ses sortilèges. Les Belles Lettres. Paris, 2004. 

CARPENTIER, A. De lo real maravilloso americano. In Tientos y diferencias. Calicanto 

Editorial. Buenos Aires, 1976. (p.83-99). 

CHAMOISEAU, P. Que faire de la parole ? Dans la tracée mystérieuse de l’oral à l’écrit. 

Essai. In Écrire la « parole de nuit », La nouvelle littérature antillaise [p. 151-158]. Org. Ralph 

Ludwig. Gallimard : Paris, 1994. 

CHAMOISEAU, P. ; CONFIANT, R. Lettres créoles. Tracées antillaises et continentales de 

la littérature – Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane (1635-1975). Paris: Gallimard, 1999. 

CHION, M. La voix au cinéma. Éditions de l'Étoile/ Cahiers du cinéma : Paris, 1982. 

CUNHA, J. M. Mito e cinema. Série Ponto de vista. Editora Livraria Mundial: Pelotas, 1993. 

DENIS, S. Le cinéma d’animation. 2e édition. Armand Colin : Paris, 2014. 

DETIENNE, M., VERNANT, J.-P. Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs. 

Flammarion : Paris, 1974. 

ENJOLRIC, J. Quelques réflexions à partir de Kirikou. Réfractions, Numéro 16, avril-2006, 

p. 62 à 70. 

JUNG, C. G. (concepção e organização) O Homem e seus Símbolos. 5ª Ed. Editora Nova 

Fronteira: Rio de Janeiro, 2002. 

GIL, I. A atmosfera como figura fílmica. ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II 

IBÉRICO – Volume I, 2005. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Sainte-Foy
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=presses
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=l
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Universite%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Laval


97 

 
 

GLISSANT, E. Introduction à une poétique du divers. Gallimard : Paris, 1996. 

____________. Poétique de la relation. Gallimard : Paris, 1990. 

_____________. Le chaos-monde, l’oral et l’écrit. Essai. In Écrire la « parole de nuit », La 

nouvelle littérature antillaise [p. 111-129]. Org. Ralph Ludwig. Gallimard : Paris, 1994. 

HAMA, B. Izé Gani vol. 1. Présence Africaine : Paris, 1985. 

_________. Izé Gani vol. 2. Présence Africaine : Paris, 1985. 

HOUDASSINE, I. Michel Ocelot : petit conteur devenu grand. Séquences : la revue de 

cinéma, Numéro 248, avril-juin 2007, p.13 

HUSTON, N. A espécie fabuladora. Trad. HEINEBERG, I. L&PM: Porto Alegre, 2010. 

JANHEINZ, J. Muntu : L’homme africain et la culture néo-africaine. Trad. DE 

MARTINOIR, B. Editions du Seuil : Paris, 1961. 

LAROCHE, M. Oraliture et Littérature. Sociopoética vol. 1, nº 3 ; 01-07/2009. EDUEP. 

LE CORFF, I. ; BOURHIS, V. Kirikou et la Sorcière, de l’écran à l’encre. Dans Interférences 

Littéraires/Literaireinterferenties, nº 11, « L’encre et l’écran à l’oeuvre », s. Dir. Karine 

ABADIE & Catherine CHARTRAND-LAPORTE, octobre 2013, pp. 115-129. 

LUDWIG, R. (coordinateur). Écrire la “parole de nuit”. La nouvelle littérature antillaise. 

Folio essais. Gallimard: Paris, 1994. 

MAXIMIN, D. Les fruits du cyclone : une géopoétique de la Caraïbe. Seuil : Paris, 2006. 

OCELOT, M. Kirikou et la sorcière. Paris : Milan jeunesse, 1999 (nouvelle version 2004). 

PARISOT, Y. La polyphonie dans le roman haïtien contemporain : regards croisés, 

dédoublés, occultés. Revue de l'Université de Moncton, vol. 37, n° 1, 2006, p. 203-224. 

Disponible sur: http://id.erudit.org/iderudit/016720ar. 

PERISANU, M. Hybridité culturelle et mimésis de l’oralité dans les littératures francophones. 

In: Dialogues interculturels: enjeux cognitifs et pratiques. 11/2005. 

PERRONE-MOISÉS, L. Promessas, encantos e amavios. In Flores da escrivaninha. Ensaios. 

P. 13-28. Companhia das Letras: São Paulo, 1990. 

PORTO, M. B. Paisagens da insularidade: a poética do exíguo na literatura antilhana de 

língua francesa. Revista Brasileira do Caribe, Goiânia – GO, Brasil, vol.VI, nº12. Jan-Jun 

2006, p. 339-369. 

__________. Representações da Escuta e da Palavra da Noite em Autores Francófonos de 

Origem Antilhana. Revista Brasileira do Caribe, São Luís - MA, Brasil, vol. XVI, nº 30. Jan-

jun 2015, p. 157-174. 

SACRÉ, S. Spiritualité et réalisme merveilleux dans la littérature antillaise francophone : la 

(re)construction d’une identité. Thèse de doctorat. University of Toronto, 2010. 

SAFFIOTI, H. Gênero Patriarcado Violência. 2ª Ed., Expressão Popular: Fundação Perseu 

Abramo: São Paulo, 2015. 



98 

 
 

SCHAËFFNER, Y. Kirikou ou l’innocence récompensée. Ciné-Bulles, Volume 18, numéro 4, 

été 2000, p. 28-29. Disponível no link:http://id.erudit.org/iderudit/33595ac. 

SCHWARZ-BART, S. Ti Jean L’horizon. Éditions du Seuil : Paris, 1979. 

SOUZA, W. Estudo Semiológico do Mayombe – Questões sobre remanescência dos Oríkìs na 

literatura africana de língua portuguesa. VI ENECULT : Facom, UFBa, 25 a 27 de maio de 

2010. 

THIERS-THIAM, V. À chacun son griot : le mythe du griot-narrateur dans la littérature et le 

cinéma d’Afrique de l’Ouest. L’Harmattan : Paris, 2004. 

THOMAS, L.-V., LUNEAU, R. La terre africaine et ses religions. Librairie Larousse : Paris, 

1975. 

TREMBLAY, E. Le masque de l’oralité. In Poétique du conte. Essai sur le conte de tradition 

orale, de Nicole Belmont, Gallimard, n° 192, 2003, p. 37-39. Disponible sur: 

http://id.erudit.org/iderudit/18325ac. 

TURCOTTE, V. Quand la lecture visite l’oraliture ou l’influence de la tradition orale dans 

l’acte de lecture des romans antillais. Mémoire. Université du Québec : Montréal, 2009. 

VANOYE, F., FREY, F., GOLIOT-LÉTÉ, A. Le cinéma. Repères pratiques. Nathan : Paris, 

2011. 

WRONA, C. Les mots, la bouche au creux de la métamorphose. « Kirikou et la sorcière », de 

Michel Ocelot.Vertigo 2002/2 (HS novembre), p. 49-52. Artigo disponível no link: 

http://www.cairn.info/revue-vertigo-2002-2-page-49.htm. 

.ZUMTHOR, P. Introduction à la poésie orale. Éditions du Seuil: Paris, 1983. 

_____________. Performance Recepção Leitura. Trad. FERREIRA, J. P., FENERICH, S.. 

EDUC: São Paulo, 2000. 

 

http://id.erudit.org/iderudit/18325ac

