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RESUMO

Esta dissertação investiga se é possível escapar às amarras de uma dominação que há séculos 

vem submetendo nosso imaginário a um controle intelectual, artístico, econômico, político e 

cultural, e que intenta a formação global de um único e exclusivo modo de pensar e habitar o 

mundo. Se outrora esse domínio operava abertamente sob a forma de violência física, guerras 

e  inúmeros  conflitos  armados,  tem,  atualmente,  ocupado  espaços  virtuais  e  usado  de 

ferramentas simbólicas de combate; nesse sentido, cria-se um campo de batalha cuja luta deve 

ser feita no e pelo imaginário. Foi-nos dado a responder como a literatura constitui um meio 

de propagação de uma força alienante e esmagadora, ou como ela incita o questionamento e 

estimula o imaginário. A obra Écrire en Pays Dominé (1997), escrita pelo martinicano Patrick 

Chamoiseau, foi peça-chave para esclarecer em que medida a escrita é resistência e veículo de 

uma  nova  proposta  poética,  e  como  o  trabalho  com a  linguagem dá  conta  de  criar  um 

imaginário libertador, uma forma de pensamento que sugere uma rede rizomática como figura 

simbólica e o inter-relacional como fundamento. 

Palavras-chave: Dominação, Escrita, Leitura, Imaginário, Crioulização.
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RÉSUMÉ 

Ce mémoire cherche à établir s'il est possible d'échapper aux amarres d'une domination qui 

depuis des siècles soumet notre imaginaire à un contrôle intellectuel, artistique, économique, 

politique et culturel, et qui entreprend la formation globale d'une seule et exclusive manière 

de penser et habiter le monde. Si autrefois cette domination opérait ouvertement sous la forme 

de violence physique, de guerres ou de conflits armés, elle occupe aujourd'hui des espaces 

virtuels et emploie des outils symboliques de combat; dans ce sens, on crée un champ de 

bataille dont la lutte doit être faite dans et par l'imaginaire.  Il s'agissait donc de s'interroger 

comment la littérature constitue un moyen de propagation d'une force aliénante et écrasante, 

ou alors comment elle incite le questionnement et stimule l'imaginaire. L'oeuvre  Écrire en 

Pays  Dominé  (1997),  écrite  par  le  Martiniquais  Patrick Chamoiseau,  a été  pièce-clé  pour 

éclaircir dans quelle mesure l'écrit est résistance et véhicule d'un nouveau projet poétique, et 

comment le  travail  du langage rend compte de la  création d'un imaginaire  libérateur,  une 

forme de pensée qui suggère un réseau rhyzomatique comme figure symbolique et l'inter-

relationnel comme fondement.

Mots-clés: Domination, Écrit, Lecture, Imaginaire, Créolisation.
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INTRODUÇÃO

INQUIETAÇÕES

É instigante  perceber  o  forte  impacto  que  exercem as  grandes  obras  literárias  na 

imaginação de seus leitores. Por um lado, esse impacto pode se traduzir  em um canto de 

liberdade,  um choque  que  sugira  questionamento  e  estímulo  ao  imaginário;  por  outro,  é 

possível que resulte em uma neutralização desse mesmo imaginário ao sustentar uma força 

alienante que o imobiliza e empobrece. 

Qual seria o impacto sobre o leitor de uma literatura produzida dentro de um contexto 

de dominação ideológica e intelectual? Tratar-se-ia meramente de uma escrita emprestada, 

baseada em valores que não condizem com o real vivido e por isso exteriorizada, pronta a 

expressar toda e qualquer ideia que resulte em uma total  deportação do ser? Ou seria ela 

mesma,  a  escrita,  forte  o  suficiente  para  operar  uma  desconstrução  desse  controle  do 

imaginário? Em que resultaria a resistência, se de fato houvesse luta em favor da libertação do 

imaginário? E quais seriam os artifícios literários para realizar tal combate? 

E  de  que  forma  ler  a  fim  de  questionar  a  escrita?  “Ler  levantando  a  cabeça?” 

(BARTHES, 2004, p.26. Grifos do autor), já teria se perguntado Barthes. Diante de uma obra 

literária, a leitura faz apelo à memória. Da infinidade de livros que compõem sua biblioteca às 

meras experiências cotidianas - como que em um resgate do passado -, o leitor passa a entrar 

em sintonia com o próprio mecanismo do compor, do construir do texto, e tece, dentro desse 

emaranhado de palavras e representações, seu próprio discurso. 

Partindo dessa série de questionamentos, surgiu a ideia de entender a situação em que 

vive hoje a população da Martinica e os mais de três séculos de produção artística no âmbito 

literário. Se falamos em mais de três séculos de literatura na região, não há como não nos 

atermos aos mais de três séculos de escravização humana, criativa e intelectual. A literatura 

responde à História, e no caso da Martinica, respondeu refletindo um imaginário estagnado e 

completamente dependente do imaginário francês. E por quê? Perguntaria o leitor.  Porque 

essa região foi palco de uma das formas mais perniciosas de colonização, que é, segundo o 
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pensador,  romancista  e  poeta  martinicano  Édouard  Glissant,  a  de  se  assimilar  uma 

comunidade (GLISSANT, 1997, p.21). 

A DOMINAÇÃO DO IMAGINÁRIO

Para vislumbrar o porquê de falarmos em mais de 300 anos de escravização humana, 

criativa  e  intelectual,  é  preciso que façamos uma breve imersão nos  estudos de Glissant. 

Dialogando  com  Darcy  Ribeiro  no  Brasil,  Emmanuel  Bonfil  Batalla  no  México  e  Rex 

Nettleford  na  Jamaica,  Glissant  propõe,  em seu livro  de  conferências  Introduction  à une 

Poétique du Divers (GLISSANT, 1996), três classificações às Américas, dentre elas a Méso-

Amérique, a Euro-Amérique e a Neo-Amérique1 (GLISSANT, 1996, p.13), sendo esta última a 

que  nos  interessa  neste  momento,  visto  ser  ela  o  espaço  da  crioulização  das  populações 

transbordadas pelo tráfico negreiro. 

Formada  sob  o  jugo  da  violência  colonial,  a  América  da  crioulização  vive  a 

experiência de recompor, através de vestígios da memória, uma sociedade mestiça e inédita. 

Durante os quase três séculos de tráfico negreiro, os milhões de africanos transplantados para 

o trabalho escravo nas ilhas do Caribe desembarcam desprovidos dos artefatos de sua cultura 

original,  de  sua  língua,  de  seus  deuses,  de  seus  objetos  usuais,  de  seus  costumes  e 

ferramentas, fato que leva Glissant a denominá-los “migrantes nus” (GLISSANT, 1996, p.14). 

Nesse  contexto  plural,  não  há  como  se  estabelecer  uma  relação  de  continuidade  com o 

passado, pois a memória aí se apresenta de forma fragmentada e por isso recomposta através 

de vestígios, de fragmentos da tradição.

1Compreende o Caribe, o nordeste do Brasil, as Guianas Inglesa e Francesa e Curaçao, o sul dos Estados Unidos, 
a costa caribenha da Venezuela e da Colômbia e ainda uma grande parte da América Central  e do México 
(GLISSANT, 1996).
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Na plantação, estas diversidades humanas deverão aprender a renascerem juntas, a 
viverem juntas, a entrarem em acordo, a partilharem em condições desarmônicas, 
violentas e arriscadas. Ninguém veio para fundar uma civilização ou uma cultura. 
Estavam  lá  para  enriquecerem,  para  serem  exploradas  ou  para  explorarem  a  si 
mesmas,  para  dominarem  ou  tentarem  resistir  a  uma  morte  programada.  Esta 
dinâmica de opressão e de resistência, de ferimentos e de submissão, de proibição e 
de licenciosidade, no contexto particular do Novo Mundo, vai ativar esta  alquimia 
antropológica que é a crioulização (CHAMOISEAU, 2010. Grifos do autor)2.

No caso do Caribe crioulo-francófono, a colonização escravocrata na região, iniciada 

no século XVII sob o comando da Coroa francesa, possibilitou o entrechoque étnico e cultural 

de africanos, brancos, índios caraíbas e  arawakes e, mais tarde, com a imigração ocorrida 

após  a  abolição  da  escravidão  em  1848,  de  indianos,  chineses  e  sírio-libaneses.  Nesse 

turbilhão de raças, homens, línguas e concepções de mundo, nasce a cultura crioula. 

O que aconteceu no Caribe, e que poderíamos resumir com a palavra crioulização, 
nos dá a ideia mais próxima possível. Não somente um encontro, um choque (no 
sentido de Segalen), uma mestiçagem, mas uma dimensão inédita que permite a cada 
um estar aqui e lá, enraizado ou aberto, perdido na montanha e livre sob o mar, em 
acordo e em errância (GLISSANT, 1990, p.46)3. 

A busca  por  uma identidade  implica  na  busca  por  uma origem.  Essa  necessidade 

identitária é satisfeita através de um mito fundador, um ponto de referência primordial que 

nos ajuda a definir uma rede de relações com o mundo. Toda e qualquer narrativa sobre a 

Gênese  em  uma  sociedade  atávica  parte  do  princípio  de  uma  filiação  e  consequente 

legitimidade  sobre  um  território;  por  extensão,  nossa  consciência  histórica,  em  termos 

ocidentais, vem de uma série de mitos de elucidação sucedidos por contos e relatos, romances 

e poemas, e sobretudo pela História que permeia toda esta literatura. 

2Dans  la  plantation,  ces  diversités  humaines  devront  apprendre  à  renaître  ensemble,  à  vivre  ensemble,  à  
s'accorder, à échanger dans des conditions disharmonieuses, violentes et hasardeuses. Personne n'est venu là pour 
fonder une civilisation ou une culture. On se retrouve là pour s'enrichir, pour être exploité ou exploiter soi-même, 
pour dominer ou pour tenter de résister à une mort  programmée. Cette dynamique d'oppression et de résistance, 
de frappes et de soumission, d'interdit et de licence, dans le contexte particulier du Nouveau Monde, va activer  
cette alchimie anthropologique qu'est la créolisation (CHAMOISEAU, 2010. Grifos do autor). 

Decidimos traduzir no corpo do texto todas as citações apresentadas nesta dissertação. 

3Ce qui s'est passé dans la Caraïbe, et que nous pourrions résumer dans le mot de créolisation, nous en donne 
l'idée le plus approchée possible. Non seulement une rencontre, un choc (au sens ségalénien), un métissage, mais 
une dimension inédite qui permet à chacun d'être là et ailleurs, enraciné et ouvert, perdu dans la montagne et  
libre sous la mer, en accord et en errance (GLISSANT, 1990, p.46).
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Sendo a História filha do mito fundador, Glissant questiona: “o que será a consciência 

histórica,  senão  o  sentimento  generalizado  de  uma  missão  a  cumprir,  de  uma  filiação  a 

manter, de uma legitimidade a preservar, de um território a expandir?” (GLISSANT, 1996, 

p.63)4. Trata-se de  uma noção de identidade que se configura sob a forma de uma raiz única,  

ou seja, aquela que, por um lado, exclui o diferente em defesa da preservação da tradição, mas 

que por outro, tenta integrá-lo ao seu modo de pensar a fim de perpetuar uma certa visão de 

mundo e, como consequência, expandir os limites de seu território. É por essa perspectiva do 

universalismo ocidental que o colonialismo francês nas Antilhas promoveu uma política de 

assimilação cultural e de discriminação racial, ao forjar na população que se formava uma 

mentalidade  baseada  nos  valores  ocidentais,  desvinculada,  portanto,  de  sua  história 

verdadeira. 

Nossa consciência histórica não podia “sedimentar”,  se podemos assim dizer,  de 
maneira progressiva e contínua, como fizeram os povos que formaram uma filosofia 
muitas vezes totalitária da história - os povos europeus -, mas se agregava sob os 
auspícios  do choque,  da contradição,  da negação  dolorosa e  da exploração.  Este 
descontínuo no contínuo e a impossibilidade para a consciência coletiva de contornar 
a situação caracterizam o que eu chamo de uma não-história (GLISSANT, 1997, 
p.223. Grifos do autor)5.

A noção de identidade rizomática de Glissant, emprestada a Deleuze e Guattari, opõe-

se  ao  sistema  de  pensamento  excludente  e  universalizante  ocidental,  permitindo  o 

“pensamento do traço”. A Poética da Relação glissantiana procura perceber o Outro não como 

espelho  de  nós  mesmos,  mas  como traços  em deslocamento,  num constante  processo  de 

transformação e renovação. Tomando o particular de sua ilha natal como fonte de inspiração e 

questionamento, Glissant pensa o mundo de modo a colocar em relação toda a diversidade 

existente, ou seja, ele parte da realidade de crioulização que caracteriza a sociedade antilhana 

e lança uma reflexão sobre o caráter transitório e por isso imprevisível do encontro entre 

4que 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? (GLISSANT, 1996, p.63)

5Notre  conscience  historique  ne  pouvait  pas  “sédimenter”,  si  on  peut  ainsi  dire,  de  manière  progressive  et  
continue, comme chez les peuples qui ont engendré une philosophie souvent totalitaire de l’histoire, les peuples  
européens, mais s’agrégeait sous les auspices du choc, de la contradiction, de la négation douloureuse et de 
l’exploitation. Ce discontinu dans le continu, et l’impossibilité pour la conscience collective d’en faire le tour,  
caractérisent ce que j’appelle une non-histoire (GLISSANT, 1997, p. 223).
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culturas. 
A  crioulização  exige  que  os  elementos  heterogêneos  postos  em  relação  “se 
entrevalorizem”, o que quer dizer que não exista degradação ou diminuição do ser, 
seja do interior, seja do exterior, neste contato e nesta mistura [...] a identidade como 
rizoma, a identidade não mais como uma raiz única, mas como uma raiz que vai ao 
encontro de outras raízes (GLISSANT, 1996, p. 18 e 23. Grifos do autor)6. 

Como então entender a identidade crioula já que a essas comunidades não foi dada a 

chance de elaborar um mito fundador? Como entender-se no presente diante de discursos 

eurocêntricos que impõem, através da História e das mais diversas formas de dominação, um 

passado que não lhes é próprio, esta “não-história” de que trata Glissant? 

O ESCRITOR

Diante  disso  é  que  vale  se  perguntar:  como  escapar  às  amarras  de  um  passado 

traumático  e  moldado  historicamente  segundo  a  visão  ocidental?  Ou  como  já  havia  se 

perguntado o escritor martinicano Patrick Chamoiseau em 1997 em sua obra Écrire en Pays  

Dominé (CHAMOISEAU, 1997): “Como escrever, dominado?”

Como escrever quando seu imaginário se alimenta, desde a manhã até os sonhos, 
com imagens, pensamentos, valores que não são os seus? Como escrever quando o 
que  você  é  vegeta  além  dos  elãs  que  determinam  sua  vida?  Como  escrever, 
dominado? (CHAMOISEAU, 1997, p.17)7

 

Daí  podemos  sugerir  que  o  trabalho  literário  de  Chamoiseau,  nessa  obra,  é  o  de 

explorar dois eixos pertencentes a um mesmo espaço de dominação: por um lado, a realidade 

da linguagem com suas estruturas narrativas, discursivas, arquetípicas e retóricas; por outro, a 

realidade histórica e social  da Martinica.  Dois  eixos  que se imbricam quando se trata  de 

buscar  a  identidade  martinicana tendo como ferramenta a  própria  literatura e,  portanto,  a 

6La créolisation exige que les éléments hétérogènes mis en relation “s’intervalorisent”, c’est-à-dire qu’il n’y ait  
pas de dégradation ou de diminution de l’être, soit de l’intérieur, soit de l’extérieur, dans ce contact et dans ce 
mélange [...] l’identité comme rhizome, l’identité non plus comme racine unique mais comme racine allant à la  
rencontre d’autres racines (GLISSANT, 1996, p. 18 e 23).

7Comment écrire alors que ton imaginaire s’abreuve, du matin jusqu’aux rêves, à des images, des pensées, des 
valeurs  qui  ne  sont  pas  les  tiennes?  Comment  écrire  quand  ce  que  tu  es  végète  en  dehors  des  élans  qui  
déterminent ta vie? Comment écrire, dominé? (CHAMOISEAU, 1997, p.17)
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leitura e a escrita. Esse é o pano de fundo de Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997) 

e nosso objetivo nesta dissertação de Mestrado.

É significativa e recorrente na produção literária de Chamoiseau a abordagem que faz 

sobre o ato da escrita em um país cuja cultura e língua maternas vêm de fontes orais. Em 

muitos de seus romances, sejam eles publicados antes ou após o lançamento de  Écrire en 

Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997), a problemática da escrita aliada à prática da oralidade 

crioula é manifesta em um trabalho minucioso nos planos linguístico, narrativo e ficcional 

como  uma  forma  de  resistência  cultural  ou  marronnage8.  Subvertendo  a  linguagem, 

Chamoiseau cria não só uma nova estética literária, mas proporciona, a partir disso, uma visão 

mais crítica sobre a história de seu país; ancora-se, para tanto, nas influências do passado 

colonial no espaço cultural caribenho e nos efeitos das novas formas de domínio ligadas a um 

plano mais abstrato que é aquele concernente à globalização atual, ou seja, um contexto de 

absorção e adaptação inconsciente de modelos culturais estrangeiros em detrimento da cultura 

ancestral no âmbito da prática e da consciência. 

Conhecido  e  reconhecido  mundialmente,  Patrick  Chamoiseau  possui  romances  e 

ensaios  traduzidos em diversas línguas, dentre eles Texaco (CHAMOISEAU, 1992), romance 

que rendeu ao escritor o prêmio Goncourt em 1992 e que contribui para aumentar a projeção 

da literatura francófona das Antilhas no circuito internacional. Chamoiseau goza de prestígio e 

notoriedade no meio acadêmico e literário por seu enorme envolvimento em questões que 

abordam o encontro e o conflito entre culturas e identidades, principalmente em relação à 

sociedade  martinicana,  embora  sua  discussão  possa  ser  entendida  em termos  identitários, 

geográficos e políticos mais amplos.

Publicou em 1989, juntamente com o linguista crioulista Jean Bernabé e o romancista 

Raphaël  Confiant  –  ambos  martinicanos  como  Chamoiseau  -,  Éloge  de  la  Créolité 

(BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993), seu primeiro texto teórico em forma de 

manifesto. Nele, os signatários desenvolvem o conceito de crioulidade, movimento ideológico 

e literário que expressa e busca afirmar uma outra concepção de identidade para a realidade 

pluricultural das Antilhas, criando a partir disso um novo projeto literário que explore o real 

8Nas Antilhas, a palavra marron designa o escravo fugitivo. Já a palavra marronnage, além de ser usada para se 
referir ao ato de fuga dos escravos a locais de difícil acesso, é também empregada no sentido de “resistência”.
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crioulo  através  de  um olhar  interior,  livre  da  exterioridade  que  caracterizou  a  produção 

literária da Martinica. 

Revisitando e reforçando os  princípios  da intenção poética de Glissant,  os autores 

propõem como forma de resistência ao controle do imaginário uma visão interior aliada a uma 

prévia  aceitação de  si;  para  tanto,  buscam o enraizamento  na oralidade,  a  atualização da 

memória  verdadeira,  a  temática  da  existência,  a  erupção  na  modernidade  e  ainda  uma 

linguagem que  promova  o  atrito  entre  a  língua  francesa  e  a  língua  crioula.  Todos  esses 

procedimentos são considerados como uma forma de evitar o mimetismo e a ambiguidade que 

caracterizaram  a  produção  literária  martinicana  desde  os  cronistas,  passando  pelos 

doudouístas e regionalistas até chegar à Negritude de Aimé Césaire. 

Os três estudiosos realçam a importância da incorporação das estratégias linguísticas e 

narrativas do velho contador de histórias - o conteur créole -, bem como de sua oralitura em 

uma  literatura  especificamente  crioula.  Em  outras  palavras,  seria  como  restabelecer  os 

códigos de resistência da Palavra tradicional do contador em uma literatura moderna, cuja 

escrita se mostraria como resultado de um trabalho estético sobre as formas, os temas, as 

técnicas e a linguagem do contador. 

[...] Dar continuidade à tradição oral não deve ser encarada sob um modo passadista 
de estagnação nostálgica, de volta ao passado. Retornar à tradição oral, sim, para 
primeiramente  estabelecer  esta  continuidade  cultural  (associada  à  continuidade 
histórica restaurada) sem a qual a identidade coletiva sofre para se afirmar. Retornar, 
sim,  para  enriquecer  nossa  enunciação,  integrá-la  para  ultrapassá-la.  Retornar, 
simplesmente, para investir na expressão primordial de nosso gênio popular [...] Em 
poucas  palavras,  nós  fabricaremos  uma  literatura  que  não  deixa  a  desejar  às 
exigências  modernas  da  escrita,  enraizando-se  nas  configurações  tradicionais  de 
nossa oralidade (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993, p.36. Grifo dos 
autores)9.

Isso  se  deve  ao  fato  de  os  mentores  do  Éloge  de  la  Créolité (BERNABÉ, 

CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993) se basearem na intenção poética de Édouard Glissant. 

9[...]  Prendre  le  relais  de  la  tradition  orale  ne  doit  pas  s’envisager  sur  un  mode  passéiste  de  nostalgique  
stagnation, de virées en arrière. Y retourner, oui, pour d’abord rétablir cette continuité culturelle (associée à la  
continuité historique restaurée) sans laquelle l’identité collective a du mal à s’affirmer. Y retourner, oui, pour en 
enrichir notre énonciation, l’intégrer pour la dépasser. Y retourner, tout simplement, afin d’investir l’expression 
primordiale de notre génie populaire [...]  Bref,  nous fabriquerons une littérature qui  ne déroge en rien aux 
exigences  modernes  de  l’écrit  tout  en  s’enracinant  dans  les  configurations  traditionnelles  de  notre  oralité  
(BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993, p.36. Grifo dos autores).
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Em toda a sua obra, seja ela teórica ou literária, Glissant propõe uma reescrita do passado 

martinicano por meio da exploração artística da paisagem antilhana e da palavra do velho 

contador crioulo. 

Produtor de uma literatura oral ou oralitura, o contador alimentava as noites coloniais 

com sua palavra de oposição à escravidão e à ideologia colonial e a disseminava entre os 

demais escravos através da prática do desvio. A palavra de resistência do contador não parecia 

ser um perigo na ótica do senhor de escravos, pois os múltiplos contravalores embutidos no 

conteúdo de sua mensagem se propagavam perante o auditório em uma linguagem obscura, 

contraditória e por vezes inofensiva. O contador é firmemente integrado ao sistema colonial e 

por isso nunca um escravo fugitivo. É então uma figura “oficial”, admitido e tolerado pelo 

sistema no qual estava inserido (CHAMOISEAU, CONFIANT, 1999).

Em uma sociedade marcada por séculos de esquecimento, ruptura e silêncio, Glissant 

vê na oralitura um modo de se restabelecer um continuum e concebe, para tanto, a palavra do 

conteur como criadora de uma cultura e fundadora da literatura antilhana (GLISSANT, 1997). 

Neste  sentido,  como  salienta  Walter  Benjamin,  “articular  historicamente  o  passado  não 

significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal 

como ela relampeja no momento de um perigo” (BENJAMIN, 1994, p.224).

Esse é um dos temas desenvolvidos dez anos depois da publicação de  Éloge de la  

Créolité  (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993) por Chamoiseau e por Confiant 

em um ensaio sobre a literatura antilhana de 1635 a 1975. Lettres Créoles (CHAMOISEAU, 

CONFIANT, 1999) evidencia, em um estudo que percorre a História e a Literatura, o controle 

a que estava submetido o imaginário de cronistas dos primeiros tempos da “descoberta”, de 

regionalistas e de poetas da Negritude. É de fato com Édouard Glissant e com o haitiano 

Frankétienne que a figura e a palavra do contador passam a ser exploradas na escrita e que, a 

partir disso, a literatura começa a expressar sinais de resistência ao domínio do imaginário. A 

luta se trava com um “aperto de mãos” entre escritor e contador: “apertar a mão do contador 

que se calou, do contador esquecido, e de encarregar e alternar a poética de sua palavra rica de 

todas as nossas estratégias de resistência” (CHAMOISEAU, CONFIANT, 1999, p.257)10. 

10Tendre la main au conteur qui s'est tu, au conteur oublié, et de charger, de relayer la poétique de sa parole riche 
de toutes nos stratégies de résistence (CHAMOISEAU, CONFIANT, 1999, p.257).
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O ESTUDO

Buscaremos entender em que medida a poética proposta por Chamoiseau em Écrire en 

Pays Dominé  (CHAMOISEAU, 1997) se organiza dentro de um emaranhado de relações e 

contatos entre as mais diversas obras literárias, sem, portanto, fazer-se valer de uma suposta 

originalidade ou ruptura com o que até recentemente foi escrito: não há originalidade pois há 

um entrelaçamento  de  vozes  e  discursos  que  se  confundem e  se  complementam;  não  há 

ruptura  pois  a  produção  literária  martinicana  -  desde  os  primeiros  registros  escritos  de 

cronistas e aventureiros viajantes do século XVII até nomes como Aimé Césaire e Édouard 

Glissant – é continuamente relida e reinterpretada. 

No primeiro capítulo desta dissertação percorreremos a produção literária da Martinica 

e a história do país para afirmar a existência de um controle sobre o imaginário artístico. 

Iremos nos ancorar, para tanto, na primeira parte do romance, intitulada  Anagogie par les  

livres  endormis:  Où  l’enfant  qui  lisait  va  devoir  tout  relire...,  em que  o  personagem do 

escritor, sentindo-se dominado e impelido a compreender o que de fato bloqueia sua escrita, 

procede a uma releitura da produção literária martinicana. Em diálogo constante com a figura 

de um “velho guerreiro” que testemunha sua experiência  sob as  mais  diversas  formas de 

domínio exercidos sobre a Martinica, o escritor evidencia haver um contexto de dominação 

ideológica, intelectual e criativa. 

No  segundo  capítulo  veremos  de  que  modo  opera  o  escritor  dentro  da  estrutura 

narrativa para escapar ao controle, e nesse caso, Chamoiseau, no capítulo intitulado Anabase 

en digenèse selon Glissant: Où l’ethnographe va devenir un Marqueur de paroles..., faz um 

exercício memorial sobre o passado e se fragmenta em vários “eus” que representam, cada 

um,  um elemento  cultural  constituinte  da  cultura  crioula.  É  explícito  o  diálogo  que  faz 

Chamoiseau com a intenção poética de Glissant ao buscar, com essa fragmentação, fazer um 

inventário do real. Finalmente, unindo todos os elementos, o escritor se funde em um eu-

crioulo, já que para ele, “perder um de seus componentes, não colocar cada Traço-Memória 

em conivência  com outros,  e  não  tentar  perceber  o  conjunto,  significaria  se  condenar  ao 

inacabamento” (CHAMOISEAU, 1997, p.221)11. 
11perdre une de ces composantes, ne pas mettre chaque Trace-mémoire en connivence avec chacune des autres,  
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Estabelecido o campo de batalha, resta-nos, por fim, verificar como a luta é travada 

dentro do espaço ficcional, ou seja, como a literatura passaria de mera expressão mimética a 

uma escrita artística e liberta do domínio, o que nos fará analisar o terceiro capítulo de Écrire 

en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997), intitulado Anabiose sur la Pierre-Monde: Où le  

Marqueur de paroles  va balbutier  une étrange poétique,  sob o ponto  de vista  teórico  na 

medida em que o autor sugere as prerrogativas de uma nova poética. 

et  ne pas  tenter  d’en percevoir  l’ensemble,  revenait  à  se vouer aux  inachèvements (CHAMOISEAU, 1997, 
p.221).
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CAPÍTULO 1

1.1 MÁSCARAS

O título  da  obra  Écrire  en  Pays  Dominé (CHAMOISEAU,  1997)  nos  fornece  de 

antemão elementos que podem guiar nossa leitura. O uso do infinitivo verbal  Écrire leva a 

crer  na  possibilidade  de  uma  expressão  artística;  o  termo  Pays designa  um  território 

demarcado por fronteiras no qual habita uma coletividade cujos membros são ligados por 

laços histórico-culturais e linguísticos; por fim, o adjetivo Dominé como caracterização desta 

região abre para pensarmos em algo que não vai bem, que está aprisionado ou de certo modo 

esmagado,  não-liberto.  Em termos  gerais,  uma  identidade  que  se  quer  livre  do  domínio 

através do uso da escrita. Teríamos aqui a chave de leitura?

Esta obra apresenta-se repleta de elementos autobiográficos,  informações de cunho 

histórico e um vasto repertório imaginativo, por isso a dificuldade em afirmar a qual gênero 

pertence.  Narrativa  em  prosa  com  alto  grau  de  poeticidade,  é  um  misto  de  vários 

procedimentos literários que ora a colocam como um romance autobiográfico por mostrar o 

percurso pessoal do autor como escritor e leitor, ora como um ensaio crítico-literário por dar 

conta também da relação da literatura com a situação social, política e cultural da Martinica. 

Mestre em fragmentar-se em diversas  personae  dentro do espaço narrativo, Patrick 

Chamoiseau mais  uma vez  entra  em cena,  em  Écrire  en  Pays  Dominé (CHAMOISEAU, 

1997),  vestindo  uma  máscara  e  se  apresentando  com seu  próprio  nome.  Frequentemente 

chamado Chamzibié, Ti-Cham ou Oiseau de Cham12, este procedimento de se colocar como 

personagem da história permeia grande parte de sua obra. 

Em seu primeiro romance, Chronique des Sept Misères (CHAMOISEAU, 1986), este 

procedimento parece estar ainda em elaboração, pois o narrador, embora não se identifique 

abertamente como Patrick Chamoiseau, apresenta-se como alguém fortemente integrado ao 

grupo  dos  djobeurs13.  É  ao  fim  da  narrativa,  no  texto  intitulado  “Anexos”,  em  que 

encontramos documentos sobre a  redação do romance assinados com suas iniciais, P. C., 

12Cham, na Bíblia, é o filho maldito por Noé e ancestral dos camitas, povos negros africanos.

13Os djobeurs são aqueles que realizam pequenos trabalhos no dia a dia de uma feira.
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como que na tentativa de dar mais autenticidade aos fatos narrados.

Já em  Solibo Magnifique  (CHAMOISEAU, 1988), publicado dois anos mais tarde, 

Patrick Chamoiseau se apresenta como um  Marqueur de Paroles  -  a  palavra  marquer na 

língua crioula significa tanto “escrever” quanto ritmar o solo em um concerto de tambores-ka 

que acompanham a palavra e o gestual do  conteur. Listado como testemunha da morte do 

conteur Solibo,  Patrick Chamoiseau se coloca em cena como um narrador que conta,  que 

relembra em razão de sua experiência junto ao contador e ao grupo de  djobeurs;  e ainda, 

como um escritor-etnógrafo que tenta transcrever a palavra oral.

Com muita paciência, eu tinha conseguido a aceitação de meus cadernos, meus lápis, 
meu pequeno gravador  a  pilhas  que  nunca  funcionava,  meu gosto  doentio pelas 
palavras,  todas as palavras,  mesmo as mais inúteis.  Para me dissimular,  eu fazia 
alguns serviços aqui e acolá, carreto de lixo, limpeza de legumes, busca de moedas 
de  cinco  centavos  indispensáveis  à  flexibilidade  ritual  do  regateio  dos  preços14 

(CHAMOISEAU, 1988, p.43).

Segundo Eurídice Figueiredo, ao reivindicar o status de marqueur de paroles em lugar 

do de escritor, Chamoiseau “designa uma função ao escritor antilhano: ele deve ser aquele que 

'recolhe e transmite' uma tradição oral” (FIGUEIREDO, 1993, p.30. Grifos da autora)15. Esta 

obsessão  do  Marqueur,  este  empenho em apanhar  e  transcrever  a  palavra  oral  é  também 

evidenciada no romance  Texaco (CHAMOISEAU, 1992), cujo trabalho literário perpassa a 

escrita da oralidade através da fala da personagem de Marie-Sophie Laborieux. Chamoiseau 

encena,  desta  vez,  uma  situação  de  pesquisa  etnográfica,  representando-se  como  um 

observador preocupado com a fidelidade e autenticidade do relato e com a transmissão pela 

escrita da palavra oral.  

14À force de patience, j'avais fait admettre mes cahiers, mes crayons, mon petit magnétophone à piles qui ne  
fonctionnait jamais, mon appétence malsaine pour les paroles, toutes les paroles, même les plus inutiles. Pour me 
dissimuler, je rendais quelques menus services de-ci de-là, charroi d'ordures, nettoyage de légumes, recherche de 
pièces de cinq centimes indispensables à la souplesse rituelle du marchandage des prix (CHAMOISEAU, 1988, 
p.43).

15assigne  une  fonction  à  l'écrivain  antillais:  il  doit  être  celui  qui  'recueille  et  transmet'  une  tradition  orale 
(FIGUEIREDO, 1993, p.30. Grifos da autora).
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[…] Como a senhora me pediu, não redigi a parte em que me falava da morte de seu  
pai, Esternome Laborieux […] Dito isso, se algum dia a senhora mudar de idéia, 
gostaria de poder redigir essa parte; avaliar com palavras aquele momento ímpar que 
a senhora criou ao me falar de si, mocinha, descobrindo a morte de seu pai naquele 
barraco das Terres-Sainville. Evidentemente, também espero que a senhora se recuse 
para  sempre;  é  preciso  lutar  contra  a  escrita:  ela  transforma  em  indecência  o 
indizível da palavra... (CHAMOISEAU, 1993, p.180-181).

Jovita  Noronha  considera  como  uma  “Retórica  do  Fracasso”  (NORONHA,  2005) 

todos estes questionamentos que faz o  Marqueur sobre o seu método e sua capacidade de 

transmitir o real. Chamoiseau se encontra, diz ela, “perpassado pelo sentimento de impotência 

diante da tarefa que o autor se impusera – resgatar, através da escrita, a memória oral – e pela 

constatação de sua impossibilidade de representar o autêntico” (NORONHA, 2005, p.278). Já 

serviria de epígrafe a  Le Discours Antillais  (GLISSANT, 1997) um trecho de Frantz Fanon 

em Peau Noires Masques Blancs (FANON, 1952), em que diz ser “uma tarefa colossal esta do 

inventário do real. Nós amontoamos os fatos, nós os comentamos, mas a cada linha escrita, a 

cada  proposição  enunciada,  nós  sentimos  uma impressão  de  inacabamento”  (GLISSANT, 

1997, p.09)16.

No ano de 1997, Chamoiseau publica tanto Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 

1997)  quanto  o  romance  L'Esclave  Vieil  Homme  et  le  Molosse (CHAMOISEAU,  1997). 

Neste, diferentemente dos romances anteriores, Chamoiseau se apresenta não mais como um 

Marqueur de Paroles  ancorado na palavra oral,  e sim, como um escritor que, ao ouvir as 

histórias de um velho negro sobre um cemitério de ossos próximo a uma pedra caraíba, é 

inspirado a escrever o romance. Sem levar em conta o quanto há de verdade ou de imaginação 

nas palavras do velho negro, Chamoiseau, portanto, abusa de todas as suas ferramentas de 

escritor para ficcionalizar, através da escrita romanesca, histórias cuja fonte é a palavra oral. 

16Une tâche colossale que l'inventaire du réel. Nous amassons des faits, nous les commentons, mais à chaque 
ligne écrite, à chaque proposition énoncée, nous ressentons une impression d'inachèvement (GLISSANT, 1997, 
p.09).



21

Eu estava  preocupado em saber  como um povo desaparecido  podia  nos  habitar, 
como e com que mistério. Mas todos – antropólogos realmente sérios, religiosos da 
ciência – recusavam a aventura nesse lodo poético. Eles a abandonaram para mim de 
bom grado. Eu não aceitei ir ver a Pedra. Ou então, eu fui com ele [o velho negro] 
mas ele não a encontrou. Ou então, um de meus irmãos foi até ela e a viu em meu 
lugar. Ou então ninguém a viu, exceto este velho negro que sem dúvida me falou 
sobre ela por muito tempo. A menos que tenha sido meu irmão (CHAMOISEAU, 
1997a, p.142-143)17.

Diante de  explicações provisórias e contraditórias sobre quem realmente viu a Pedra, 

Lorna Milne salienta que Chamoiseau produz, assim, o mesmo efeito desestabilizante que 

busca o Guerreiro do Imaginário - outra  personae chamoisiana -, que tenta fugir de velhas 

certezas,  que  lança  a  dúvida  como  base  do  imprevisível:  “Em vez  de  se  mostrar  como 

testemunha de  uma verdadeira  pedra,  o  narrador-guerreiro  prefere  imaginá-la  'em sonho', 

procedimento que lhe permite vê-la mais 'espantosa' e mais movente”  (MILNE, 2006, p.172. 

Grifos da autora)18.

O  Guerreiro  do  Imaginário  também  está  presente  em  Écrire  en  Pays  Dominé 

(CHAMOISEAU, 1997), obra que parece nos oferecer múltiplas faces de Chamoiseau. Este 

caráter proteico está, provavelmente, vinculado, embora não exclusivamente, à dificuldade ou 

à complexidade de se (re)inventar um passado e reescrevê-lo sem haver, para isso, perdas ou 

concessões. O flutuar entre as diversas máscaras ou vesti-las ao mesmo tempo é o que lhe dá 

liberdade para experimentar inúmeros pontos de vista a fim de livrar-se da angústia ou do 

sentimento de fracasso de que fala Noronha (NORONHA, 2005). Desamarrar-se de um certo 

incômodo sinalizaria, portanto, o mergulho em uma nova poética, como se ao equilibrar ou 

fazer relacionar suas diferentes personae dentro da narrativa, sua criação artística participasse, 

ao modo de Borges, de uma “prática não limitada de combinações possíveis de engenhos 

alheios” (Pinto, 1998, p.182). Milne denomina “Poética do Deslocamento” (MILNE, 2006) 

este mecanismo chamoisiano de habitar provisoriamente diferentes “eus” dentro do espaço 

17J´étais préoccupé de savoir comment un peuple disparu pouvait nous habiter, en quelle manière et quel mystère. 
Mais tous – anthropologues vraiment sérieux, religieux de la science – refusaient l'aventure dans cette fange 
poétique. Ils me l'abandonnaient volontiers. Je n'acceptai pas d'aller voir la Pierre. Ou alors, j'y allai avec lui [le 
vieux-nègre-bois] mais il ne la trouva point. Ou alors, un de mes frères y alla et la vit à ma place. Ou alors nul ne 
la vit, excepté ce vieux-nègre-bois qui sans doute m'en parla trop longtemps. À moins que ce ne fût mon frère  
(CHAMOISEAU, 1997a, p.142 – 143).
18Plutôt que de se faire le témoin d'une vraie pierre, le narrateur-guerrier préfère l'imaginer 'en rêve', procédure 
qui lui permet de la voir plus 'étonnante' et plus mouvante (MILNE, 2006, p.172. Grifos da autora). 
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narrativo e considera que esta prática, que alimenta o imaginário criativo do autor, faz emergir 

da obra de Chamoiseau um escritor multifacetado, consciente de sua origem plural e incerta e 

inserido em uma tradição literária que abarca influências múltiplas e antagônicas. 

Em princípio, o narrador de Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997) entra em 

cena sob o disfarce de um escritor angustiado ao mesmo tempo em que veste uma outra 

máscara, a do próprio Marqueur de Paroles. Contudo, veremos que no desenrolar da narrativa 

este  tranforma-se  em  Guerrier  de  l'Imaginaire.  Da  angústia  contida  em  Texaco 

(CHAMOISEAU,  1992)  às  contradições  de  L'Esclave  Vieil  Homme  et  le  Molosse  

(CHAMOISEAU, 1997), a máscara que talvez lhe confira maior desenvoltura e a que está 

evidenciada,  ao  menos  no  que  tange  ao  primeiro  capítulo  de  Écrire  en  Pays  Dominé 

(CHAMOISEAU, 1997), é a de um leitor.  Tem-se, assim, uma obra cujo narrador está em 

contínua transformação.

Sentindo-se angustiado em relação à sua escrita, o narrador de Écrire en Pays Dominé 

(CHAMOISEAU,  1997)  –  o  escritor  Patrick  Chamoiseau  -,  mostra-se  disposto,  já  nas 

primeiras páginas do romance, a entender como age a dominação sobre o seu fazer-literário: 

Eu precisava então interrogar minha escrita, percorrer suas dinâmicas, suspeitar das 
condições de sua eclosão e revelar a influência que exerce sobre ela a dominação 
que-não-mais-se-vê. Mas como? [...]  Estas  questões atormentavam minha escrita. 
Elas  perturbavam o  romance  em curso,  inquietavam meus  projetos,  paralisavam 
meus sonhos. (CHAMOISEAU, 1997, p.22)19.

É a partir deste trecho, em que o escritor mostra-se atormentado e cheio de questões, 

que surge um segundo personagem: “Elas suscitaram um estranho personagem, uma espécie 

de velho guerreiro, vindo de todas as épocas, de todas as guerras, de todas as resistências, de 

todos os sonhos que puderam nutrir os povos dominados” (CHAMOISEAU, 1997, p.22)20.

19Il me fallait alors interroger mon écriture, longer ses dynamiques, suspecter les conditions de son jaillissement 
et déceler l’influence qu’exerce sur elle la domination-qui-ne-se-voit-plus.  Mais comment? [...] Ces questions 
harcelaient mon écriture. Elles troublaient le roman en cours, tracassaient mes projets, paralysaient mes rêves 
(CHAMOISEAU, 1997, p.22).

20Elles  suscitèrent  un étrange personnage,  une sorte  de vieux  guerrier,  venu de tous les âges,  de toutes  les 
guerres, de toutes les résistances, de tous les rêves aussi qu’ont pu nourrir les peuples dominés (CHAMOISEAU, 
1997, p.22).
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O  Vieux Guerrier de  Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997), personagem 

criado pelo escritor e com quem dialoga ao longo de toda a narrativa, é muito semelhante a 

Balthazar Bodule-Jules, emblemático personagem do romance Biblique des Derniers Gestes 

(CHAMOISEAU, 2002). Ambos os guerreiros vivenciaram experiências de inúmeras guerras 

e  em  diferentes  contextos  de  domínio.  Ao  narrar  sua  atitude  diante  dos  três  tipos  de 

dominação exercidos sobre a Martinica - a Brutal, a Silenciosa e a Furtiva -, o Vieux Guerrier, 

além de rememorar  fatos  históricos,  histórias  esquecidas  ou forçosamente recalcadas  pela 

população, aponta as condições em que foram realizadas tais dominações. 

Em entrevista concedida a Savrina Parevadee Chinien, Chamoiseau discorre sobre as 

novas formas de dominação,  dizendo não mais  haver  a  possibilidade de se guerrear  com 

armas, já que estaríamos diante de dominações “que-não-se-veem-mais”:

[…] há uma poética que eu tentei definir em Écrire en Pays Dominé. Talvez daqui a 
um tempo, eu me atrelarei  não a  Le Manuel du Guerrier mas a  La Poétique du 
Guerrier. Aliás, Biblique des Derniers Gestes foi um pouco isso... mostrar os antigos 
modos  das  resistências.  Balthazar  Bodule-Jules  lutou  com  armas,  depois  ele 
encontra-se um pouco perdido, não compreende o que se passa no mundo porque 
suas  armas  não  funcionam  mais.  Não  podemos  nos  referir  a  alguma  coisa  que 
precederia  a  colonização.  Nós  nascemos  na  escravidão  e  na  colonização…  O 
colonizador está em nós, é então uma outra concepção que se deve elaborar, é o que 
o pensamento liberador não soube fazer até o momento, e além disso, os sistemas de  
dominação mudaram completamente… (CHAMOISEAU, 2008)21.

1.2 DOMINAÇÃO SILENCIOSA

Contida em um metatexto denominado  Inventaire d'une Mélancolie, a fala do  Vieux 

Guerrier, fragmentada ao longo de toda a obra e em caracteres tipográficos menores, pretende 

complementar a narração do escritor como uma  mise en abîme, de modo a fundamentar a 
21[…] il y a une poétique que j'ai essayé de définir dans  Écrire en Pays Dominé. Peut-être que d'ici quelque 
temps, je m'attellerai non, vers  Le Manuel du Guerrier mais  La Poétique du Guerrier. D'ailleurs  Biblique des  
Derniers Gestes a été un peu ça… montrer les anciennes modes des résistances. Balthazar Bodule-Jules a lutté  
avec les armes, après il se retrouve un peu démuni, il ne comprend pas ce qui se passe dans le monde parce que  
ses armes ne marchent plus. On ne peut pas se référer à quelque chose qui précéderait la colonisation. Nous 
sommes nés dans l'esclavage et la colonisation… Le colonisateur est en nous, c'est donc une autre conception  
qu'il faut élaborer, c'est ce que la pensée libératrice n'a pas su faire jusqu'à maintenant, et puis les systèmes de 
domination ont complètement changé… (CHAMOISEAU, 2008)
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existência de um controle e legitimar a angústia do Marqueur através de sua própria leitura do 

período colonial. Operando como um espelho frente às palavras do escritor, este personagem 

fornece razões que justificam o mal-estar do Marqueur em função da história martinicana, de 

forma  a  traçar  como a  dominação  age  no  imaginário  e  pelo  imaginário.  Para  tanto,  sua 

narração se desenrola a partir da chegada dos colonizadores franceses na Martinica em 1642 

até culminar no tempo presente da enunciação. 

O velho guerreiro me deixa ouvir: ...eu me lembro, eu te disse. Mas já que estás  
pronto  a  este  pensamento  marron,  eu  te  falarei  de  três  dominações:  a  Brutal,  a 
Silenciosa e a Furtiva... (ele ri)... Maldito sonhador, eu vou insistir nisso sem parar, 
como  o  mais  enfadonho  dos  repetidores!...  –  Inventário  de  uma  melancolia 
(CHAMOISEAU, 1997, p.23. Grifos do autor)22.

Somos levados a crer, segundo a voz murmurada do personagem, que a “Dominação 

Silenciosa”,  que  se  realiza  no  e  pelo  imaginário,  opera  sobre  o  inconsciente  coletivo 

martinicano a partir do momento em que a ilha passa a ser palco, de meados do século XVII 

até  o  final  do  XIX,  de  um  sistema  negro-escravocrata  de  plantação  de  cana-de-açúcar 

financiado  pela  França.  Muito  rapidamente,  os  índios  Caraíbas  são  quase  totalmente 

exterminados pelos brancos recém-chegados à ilha e substituídos pela mão-de-obra africana a 

partir  de  1685,  ano  que  historicamente  marca  o  início  do  período  da  habitation23 e  da 

publicação do Code Noir, documento que regulamentava a vida dos escravos. 

Diante da usurpação mental e física por que passa a população de africanos já no 

momento  da  travessia  rumo  às  Antilhas,  quando  escrava,  seu  imaginário  começa  a  ser 

moldado segundo uma representação simbólica elaborada pela metrópole francesa e que tem 

por efeito domesticar e inferiorizar por autodepreciação toda a população escrava.

22Le vieux guerrier me laisse entendre: ... je m’en souviens, je te l’ai dit. Mais puisque te voilà prêt à cette pensée 
marronne, je te parlerai des trois dominations: la Brutale, la Silencieuse, la Furtive... ( il rit)... Sacré rêveur, je te 
les  rabâcherai  sans  fin,  comme  le  plus  assomant  des  répétiteurs!...  –  Inventaire  d’une  mélancolie 
(CHAMOISEAU, 1997, p.23. Grifos do autor).

23O termo francês habitation é empregado no contexto da colonização francesa na América e no oceano Índico 
para designar um lugar de residência permanente com exploração agrícola. A habitation açucareira escravagista é 
uma unidade autônoma de produção de cana-de-açúcar e em torno da qual será estruturada a sociedade crioula.  
No final do século XIX, o termo é substituído pela palavra inglesa plantation (BELROSE, s/d).
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O velho guerreiro me deixa ouvir: ...eu conheci prisões de pedras, de bambus, de 
aço. Eu conheci celas onde se esquecia toda a ideia de luz. Eu conheci o chicote, o 
choque elétrico e o açoite. Lá, eu tive muitas vezes tempo de pensar no que eles 
faziam  com  a  gente...  (ele  suspira,  louro  queimado)...  Para  tornar  o  mundo 
transparente,  eles  tiveram que  cristianizar  educar  civilizar  unificar  universalizar  
racionalizar o  Outro.  Reduzir  as  diversidades  obscurecidas  a  clarificações 
escravizantes de seu olhar... (CHAMOISEAU, 1997, p.97. Grifos do autor)24.

O psicanalista  martinicano  Frantz  Fanon  em  Peau  Noire,  Masques  Blancs (1952) 

analisa  como  o  complexo  de  inferioridade  do  negro  está  ligado  a  fatores  econômicos  e 

também à “epidermização” desta inferioridade. Assim, o que se chamaria de “alma negra” 

seria, para ele, uma construção do Branco. 

Todo povo colonizado – ou seja, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de 
inferioridade, em função da morte da originalidade cultural local – se situa diante da 
linguagem da nação civilizadora, ou seja, da cultura metropolitana. Quanto mais o 
colonizado adotar os valores culturais da metrópole, melhor se livrará de sua selva.  
Quanto  mais  ele  rejeitar  sua  negrura  e  sua  selva,  mais  branco  ele  se  tornará 
(FANON, 1952, p.14)25.

Embora Fanon faça um estudo deste fenômeno no século XX, percebemos que sua 

origem remonta ao período da habitation, tornando claro que o domínio sobre o inconsciente 

coletivo  do  negro  perdura  há  mais  de  três  séculos,  visto  que  a  lógica  estabelecida  no 

imaginário da população negra sempre foi  a  de apagar  traços  não brancos que pudessem 

lembrar a “selvageria” africana, a miséria indiana ou a podridão do sistema escravocrata, tudo 

isso em benefício da ascensão social  e  cultural  nos  moldes metropolitanos franceses,  nos 

moldes  de  uma cultura “que transformava todo semibicho em homem” (CHAMOISEAU, 

CONFIANT, 1999, p. 118)26. 

Tomemos como exemplo um trecho do romance Texaco (CHAMOISEAU, 1993) para 
24Le vieux guerrier me laisse entendre: ... j’ai connu des prisons de pierres, de bambous, d’acier. J’ai connu des 
cellules où l’on oubliait toute idée de lumière. J’ai connu la chicote, la gégène et le fouet. Là, j’ai souvent eu le  
temps de penser à ce qu’ils nous faisaient... (il soupire, laurier brûlé)... Pour rendre le monde transparent, ils 
durent  christianiser  éduquer  civiliser  unifier  universaliser  rationaliser l’Autre.  Ramener  les  diversités 
obombrées aux clarifications asservissantes de leur regard... (CHAMOISEAU, 1997, p.97. Grifos do autor).
25Tout peuple colonisé - c’est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d’infériorité, du fait  
de la mise au tombeau de l’originalité culturelle locale – se situe vis-à-vis du langage de la nation civilisatrice,  
c’est-à-dire de la culture métropolitaine. Le colonisé se sera d’autant plus échappé de sa brousse qu’il aura fait 
siennes les valeurs culturelles de la métropole. Il sera d’autant plus blanc qu’il aura rejeté sa noirceur, sa brousse  
(FANON, 1952, p.14).
26qui transformait toute demi-bête en homme (CHAMOISEAU, CONFIANT, 1999, p. 118).
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mostrar  como  Patrick  Chamoiseau  representa,  dentro  do  espaço  ficcional,  este  controle 

“epidérmico” do imaginário sob a perspectiva da protagonista Marie-Sophie Laborieux ao 

falar de seu velho pai: 

Meu  Esternome  aprendeu  a  designar  cada  pessoa  de  acordo  com  seu  grau  de 
brancura ou o azar de sua negrura. Aprendeu a pentear a rodela da carapinha com 
brilhantina, na esperança de que no dia de são nunca os cabelos esvoaçassem-lhe 
sobre a testa. Todo mundo sonhava em embranquecer: os bekês, que procuravam 
para  si  próprios  uma  carne  da  França  de  sangue  azul  capaz  de  dissolver-lhes  o 
passado de flibusteiros plebeus; os mulatos, que ficavam de olho numa mulata mais 
clara  que  eles  ou  até  em  alguma  bekéia  decadente;  e  por  último,  a  negrada 
alforriada, como meu querido Esternome. Essa negrada, com suas roupas ordinárias 
e chamativas, via-se como zumbis que precisavam ser civilizados, ser humanizados 
por um clareamento de pele extensivo a toda a descendência. O que não os impedia, 
e  no  mais  profundo  de  seus  seres,  de  odiar  aquela  pela  branca  e  os  ademanes 
mulatos, aquela língua, aquela Cidade e todo o resto fascinante (CHAMOISEAU, 
1993, p.71. Tradução de Rosa Freire d'Aguiar).

Controle  “epidérmico”  aliado  à  “linguagem  zoológica”  (FANON,  2002,  p.45) 

empregada  pelos  colonizadores  ao  se  dirigirem  aos  escravos.  Édouard  Glissant,  em  Le 

Discours Antillais (GLISSANT, 1997), analisa o texto da circular lida por Thomas Husson em 

31 de março de 1848 na Martinica, cujo principal objetivo era o de tornar pública à grande 

massa  de  trabalhadores  escravos  a  proclamação  da  República  francesa  e,  paralelamente, 

acalmar os ânimos que ferviam devido às notícias de abolição. A linguagem empregada, além 

de  infantilizar  ou  bestializar  a  população,  escondia  fortes  estratégias  de  persuasão 

(GLISSANT, 1997).

É aí que está o anúncio mal disfarçado de nossas alienações, o esboço do que deverá 
sofrer o povo martinicano, a prefiguração do que o colonizador se empenhará em 
fazer de nós e que em parte nós nos tornamos (ao menos no que chamamos de nossa  
elite). Assim considerado, o documento é um texto dobradiça, que revela bem o que 
está escondido na “liberação” dos escravos; aqui com a derrisão suplementar que ele 
constitui uma das nossas primeiras proclamações históricas, fornecida pelo outro e 
quão poderosa subterraneamente. (GLISSANT, 1997, p.73. Grifos do autor)27.

27C'est  que  voici  l'annonce  à  peine  voilée  de  nos  aliénations,  l'esquisse  de  ce  que  devra  subir  le  peuple  
martiniquais, la préfiguration de ce que le colonisateur tâchera de faire de nous et que pour parti (du moins en ce  
que nous appelons notre élite) nous sommes devenus. Ainsi considéré, le document est un texte charnière, qui  
dévoile bien ce qui est caché dans la “libération” des esclaves; avec ici la dérision supplémentaire qu'il constitue 
une  de  nos  premières  proclamations  historiques,  fournie  par  l'autre  et  combien  puissante  souterrainement 
(GLISSANT, 1997, p.73. Grifos do autor).
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A decadência do sistema em razão da crise do açúcar no mercado internacional e a 

abolição da escravidão em 1848 deram início a um período marcado por um só desejo: tornar-

se francês. Negros, mulatos e békés28 são confrontados pela necessidade de ascender à cultura 

francesa para escapar à estagnação das plantações de cana e dos vários trabalhos informais 

que passam a surgir nos burgos e nas pequenas cidades. Enquanto diversas colônias da África 

negra e do Magrebe travavam lutas de descolonização, a Martinica foi anexada à França como 

departamento ultramarino em 194629, período cuja dominação do imaginário pelo imaginário 

começa a se tornar cada vez mais fortalecida pela política assimilacionista francesa. “Alienar-

se em algo significa renunciar a si mesmo para entregar-se a um poder estranho” (ECO, 1976, 

p.228. Grifos do autor), como escreveu Umberto Eco em Obra Aberta.

Ora, diante de todo o fascínio exercido pelo Centro com suas políticas assistencialistas 

e de subvenção, a metrópole colonial transforma-se em “Mãe-Pátria”, operando uma espécie 

de fusão mental (CHAMOISEAU, 1997, p.48). O martinicano, então, passa a ver o mundo 

através do filtro do olhar francês, o que provoca uma aquisição quase total de uma identidade 

que não condiz com seu real (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993). 

Podemos  ilustrar  esse  panorama  com um trecho  irônico  retirado  do  romance  Un 

Dimanche au Cachot (CHAMOISEAU, 2007) no qual Chamoiseau novamente entra em cena, 

vestindo desta vez a máscara de um educador. Ele nos diz:

Durante a semana, eu vivo num pequeno país privado de autoridade que se diz de 
ultramar (eu sou um ultramarino). Uma metrópole nos administra de longe (eu sou 
um  ultraperiférico).  Agentes  de  um  ministério  longínquo  nos  desenvolvem  com 
orçamento  entre  compassivo  e  benevolente  (sou  o  produto  anestesiado  de  uma 
tecnocracia pós-colonial) (CHAMOISEAU, 2007, p.22)30.

28Nas Antilhas Francesas, o termo béké é usado para caracterizar os descendentes dos primeiros colonizadores 
brancos europeus.

29Pela lei de 1946, a Martinica, a Guadalupe e a Guiana Francesa são anexadas à França após um longo processo  
histórico e tornam-se departamentos ultramarinos; consequentemente, a população passa a gozar dos mesmos 
direitos e deveres de um cidadão francês. 
30En semaine, je vis dans un petit pays privé d’autorité que l’on dit d’outre-mer (je suis un ultramarin). Une 
métropole  nous  administre  de  loin  (je  suis  un  ultra-périphérique).  Des  agents  d’un  ministère  lointain  nous 
développent  de budget compatissant en budget bienveillant  (je  suis le  produit  anesthésié d’une technocratie  
postcoloniale) (CHAMOISEAU, 2007, p.22).
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E  ainda,  através  da  ironia  presente  em  um  trecho  de  Écrire  en  Pays  Dominé 

(CHAMOISEAU, 1997): “Diante de você, as costas curvadas frente aos transatlânticos, às 

agências operacionais e aos montes de hotéis que civilizam as praias e ao turismo-rei que 

santifica os lugares” (CHAMOISEAU, 1997, p.19)31.  Comparar  a  geografia  das  Pequenas 

Antilhas – “as costas curvadas” - à submissão aos valores europeus já havia aparecido nas 

palavras do poeta martinicano Aimé Césaire na clássica obra  Cahier d’un Retour au Pays  

Natal (1983): “o arquipélago arqueado como o desejo inquieto de se negar” (CÉSAIRE, 1983, 

p.24)32. 

Vimos  brevemente  como  se  processa  o  controle  do  imaginário  pelo  imaginário 

tomando como fonte as palavras do velho guerreiro e partindo de dados históricos para traçar 

como se constituiu o inconsciente coletivo martinicano. Voltemos ao escritor a fim de darmos 

início ao estudo da produção literária na ilha e tentarmos responder em que medida o domínio 

intelectual e ideológico molda o imaginário criativo e como é refletido na expressão artística 

martinicana.

1.3 MEMÓRIA DE LEITURAS

É através do diálogo instaurado com este personagem “jamais claro, hostil em suas 

certezas,  mas  vivaz  em  crenças”  (CHAMOISEAU,  1997,  p.23)33 que  o  escritor  inicia 

finalmente uma viagem em si mesmo. Essa viagem se realiza em companhia de seus autores 

preferidos  e  de  livros  adormecidos  que,  segundo ele,  embora  caídos  em uma espécie  de 

esquecimento, aguardam serem novamente tocados, folheados, marcados, como se em estado 

de vigília, estivessem prontos para uma nova leitura. 

31Devant toi, les dos courbés face aux paquebots de croisières, aux tour-opérateurs et aux bottes d’hôtels qui 
civilisent les plages et au tourisme-roi qui sanctifie les sites (CHAMOISEAU, 1997, p.19).

32l’archipel arqué comme le désir inquiet de se nier (CÉSAIRE, 1983, p.24). 

33jamais clair, hostile aux certitudes mais vivace en croyances (CHAMOISEAU, 1997, p.23).
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Quando o livro  adormecido é um grande livro,  seu sono tem o charme de uma 
promessa. O grande livro adormecido atrai, nós o pegamos e o guardamos sem saber 
muito porquê. É uma presença no mundo fechado sobre uma resposta. Esta resposta 
aguarda se abrir à curiosidade de uma leitura ou do que precede toda leitura. O livro 
adormecido  não  vai  modificar  o  mundo,  mas  sim  o  seu  leitor;  sua  abertura  ao 
mundo,  por  intermédio  de  seu  leitor,  fará  a  alquimia  sempre  recomeçada, 
proteiforme de sua resposta. Terá tantas respostas quanto leitores, sem jamais falhar 
a si mesmo (CHAMOISEAU, 1997, p.29-30)34.

É como se Chamoiseau, neste trecho, quisesse passar ao leitor a imagem de si próprio 

como leitor, como se o ato de ler fosse ainda uma atividade mais intelectual do que o de  

escrever, pois assim como disse o escritor argentino Jorge Luis Borges em ensaio intitulado 

Notas sobre (para) Bernard Shaw, “[...] um livro é mais que uma estrutura verbal, ou que uma 

série de estruturas verbais; é o diálogo que instala com seu leitor e a entoação que impõe à sua 

voz e as mutáveis e duráveis imagens que deixa em sua memória” (BORGES, 2007). A leitura 

participaria,   assim,  da  própria  criação,  uma vez  que  o  personagem do  escritor,  estando 

consciente  da  existência  de  uma  dominação  que  não  se  vê,  leva  a  cabo  seu  desejo  de 

compreender de que modo age a dominação sobre sua escrita e realiza, então, uma releitura 

memorial de sua experiência literária desde a infância até a idade adulta. 

Como sempre, quando eu me lanço na abordagem de mim mesmo, os livros-amados, 
os  autores  amados,  me  fazem  sinais.  Eles  estão  aqui.  Eles  me  habitam 
desordenadamente.  Eles  me cobrem em seu  emaranhado.  Tantas  leituras  desde a 
infância me deixaram mais que lembranças: sentimentos. Mais que uma biblioteca: 
uma sentimenteca (CHAMOISEAU, 1997, p.24. Grifos do autor)35.

Revisita,  precisamente,  obras produzidas dentro e sobre o espaço martinicano, isso 

porque Chamoiseau se apresenta, não só em Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997), 

mas em toda sua produção literária, fortemente ligado a questões referentes à sua terra natal. 
34Quand le livre endormi est un grand livre, son sommeil a le charme d’une promesse. Le grand livre endormi 
attire, on le prend et le garde sans trop savoir pourquoi. C’est une présence au monde clos sur une réponse. Cette 
réponse attend de s’ouvrir à la curiosité d’une lecture ou de ce qui précède toute lecture. Le livre endormi ne va  
pas modifier le monde, mais son lecteur; son ouverture au monde, par l’entremise de son lecteur, fera l’alchimie  
toujours recommencée, protéiforme de sa réponse. Il aura autant de réponses que de lecteurs sans jamais faillir à 
lui-même (CHAMOISEAU, 1997, p.29-30). 

35Comme toujours, quand je me lance à l’abordage de moi-même, les livres-aimés, les auteurs aimés, me font  
des signes. Ils sont là. Ils m’habitent en désordre. Ils me comblent d’un fouillis. Tant de lectures depuis l’enfance 
m’ont  laissé  mieux  que  des  souvenirs:  des  sentiments.  Mieux  qu’une  bibliothèque:  une  sentimenthèque 
(CHAMOISEAU, 1997, p.24. Grifos do autor).
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Traça,  desta  maneira,  assim  como  fez  dois  anos  mais  tarde  em  Lettres  Créoles 

(CHAMOISEAU,  CONFIANT,  1999),  os  caminhos  da  literatura  antilhana.  Além de  nos 

fornecer  traços  sobre o  que  foi  produzido e  consumido em termos  de obras  literárias  na 

Martinica,  o personagem, ao sondar sua  sentimenthèque, recupera e evidencia -  dentro da 

própria estrutura narrativa e ao longo de todo o romance - grandes clássicos da literatura. O 

uso do neologismo  sentimenthèque  em lugar da palavra “biblioteca” mostra que os trechos 

apresentados não são ipsis litteris transcritos da obra ao qual pertencem e sim, oferecidos sob 

a forma de fragmentos de memória, do que restou como sentimento da leitura: “De Pessoa: 

Não acredite na mentira do eu: espalhe-a em lotes de verdades, em outros tantos de relações 

criadoras,  é  plenitude  de  uma  corrida  a  seus  próprios  tesouros.  -  Sentimenteca” 

(CHAMOISEAU, 1997, p.190. Grifos do autor)36.

Escolarizado  em  uma  época  em  que  a  língua  francesa  reinava  absoluta  sobre  a 

construção do imaginário e a prática da língua crioula se limitava ao espaço doméstico e 

familiar, Chamoiseau torna-se um forte conhecedor da literatura clássica franco-ocidental e a 

paixão pelos livros o leva a escrever ainda criança suas próprias histórias.  Suas primeiras 

experiências com a escrita, fosse desenhando, rabiscando ou escrevendo, reproduziam o que 

lhe  era  fornecido  pela  leitura  desenfreada  de  romances  policiais,  clássicos  literários, 

fotonovelas e histórias em quadrinhos. Para ele, “naquele tempo, cada leitura era boa, todas as 

leituras se equivaliam” (CHAMOISEAU, 1997, p.41)37. 

Quando  adolescente,  Chamoiseau  percebeu  a  pulsão  mimética  a  que  estava 

condicionado o ato da escrita e isso se refletia nos locais e personagens de suas histórias que 

nada se assemelhavam aos locais e personagens da cultura crioula - contos, provérbios, cantos 

e adivinhas. Sua escrita funcionava como uma deportação total: “Eu expressava o que eu não 

era. Eu percebia do mundo uma construção ocidental, desabitada, e ela me parecia ser a única 

que valia” (CHAMOISEAU, 1997, p.47)38.  

36De Pessoa: Ne crois pas au mensonge du soi: éparpille-le en lots de vérités, en autant de relations créatrices, 
c'est plénitude d'une ruée vers tes propres trésors. -  Sentimenthèque  (CHAMOISEAU, 1997, p.190. Grifos do 
autor).
37en ce temps-là, chaque lecture était bonne, toutes lectures s’équivalaient (CHAMOISEAU, 1997, p.41).
38J’exprimais ce que je n’étais pas. Je ne percevais du monde qu’une construction occidentale, deshabitée, et elle  
me semblait la seule qui vaille (CHAMOISEAU, 1997, p.47).
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“Somos o que comemos. Também somos as histórias em quadrinhos que consumimos 

na infância”, diz Carlos Fuentes em seu livro de ensaios Eu e os Outros – Ensaios Escolhidos  

(FUENTES,  1989,  p.12).  Nesta  obra,  o  romancista  e  crítico  literário  mexicano  também 

comenta suas primeiras experiências como leitor e escritor. Fuentes passou boa parte de sua 

infância dividido entre dois mundos: ao sul, o México e uma história de derrotas; ao norte, a 

autoconfiança dos Estados Unidos e a celebração de inúmeras vitórias. Longe de sua terra 

natal, seu imaginário sobre o México era paulatinamente concebido por meio das palavras de 

seu pai:  “um país  inexistente,  eu acreditava então,  inventado por  meu pai  para alimentar 

minha  imaginação  infantil  com  mais  uma  ficção  maravilhosa”  (FUENTES,  1989,  p.13). 

Assim como Chamoiseau, Fuentes embarca numa viagem literária e histórica rememorando 

leituras  e  escritas  de  sua  infância  e  juventude:  “Eu escrevia  com urgência  porque minha 

ausência se tornara um destino, embora fosse um destino comum: comum ao meu próprio 

corpo de jovem, ao velho corpo do meu país, e ao corpo problemático e insone da minha 

língua” (FUENTES, 1989, p.29).

Ainda adolescente, Chamoiseau conhece a poesia doudouísta, cuja escrita reproduzia o 

olhar dos antigos cronistas ao exaltar a beleza das paisagens da ilha, o branco da areia, o azul 

do céu. Ávida pela aquisição da cultura letrada francesa, a intelligentsia mulata que então se 

formava em pleno regime colonial expressava poeticamente uma visão exótica da realidade 

crioula e por isso exteriorizada e superficial.

Só restava como solução a estes escritores os exemplos do Centro dominador que os 
aspirava. Eles se entregavam a estes Centros com beatitude ou carregados de falsas 
armas  de  uma  contestação  mimética.  Eu  lia  então  seus  graciosos  textos  e  me 
emocionava ao encontrar um pouco de mim mesmo, como uma sombra do país-meu 
que  estes  escritores  tinham  colocado  nos  paióis  de  uma  cidadela  estrangeira. 
Cidadela que os livros divinizados tinham erguido neles, tinham plantado em mim 
(CHAMOISEAU, 1997, p.54)39.

39À ces écrivains, il ne restait de solution que les exemples du Centre dominateur vers lequel ils étaient aspirés. 
Ils s’y abandonnaient avec béatitude ou chargés des fausses armes d’une mimétique contestation. Je lisais donc 
leurs gracieux textes et m’émouvais d’y retrouver un peu de moi-même, comme une ombre du pays-mien que 
ces écrivains avaient remisé dans les soutes d’une citadelle étrangère. Citadelle que les livres deifiés avaient  
dressée en eux, avaient plantée en moi (CHAMOISEAU, 1997, p.54).
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O escritor se dá conta, então, de que estas leituras o haviam distanciado ainda mais de 

seu país, pois sua escrita se expressava de maneira também exteriorizada, bem como seus 

personagens  e  os  locais  das  ações  que  nada  representavam  ou  se  assemelhavam  aos 

personagens  dos  contos  e  histórias  crioulas.  “E  estas  forças  me  foram  impostas  com  a 

autoridade imperiosa de seu mundo que apagava o meu” (CHAMOISEAU, 1997, p.47)40.  É 

interessante notar aqui que o autor, ao levar em consideração a bagagem cultural crioula do 

personagem, ou seja, ao evidenciar a tradição oral dos velhos contadores de histórias sob a 

forma de contos, adivinhas e canções, prepara o leitor atento a perceber que embora o antigo 

conteur tenha  se  calado  por  inúmeras  razões,  sua  palavra  ainda  orbita  no  imaginário  da 

coletividade  martinicana.  Em  Lettres  Créoles (CHAMOISEAU,  CONFIANT,  1999), 

Chamoiseau e Raphaël Confiant elucidam o fato de que o gradativo silêncio do contador de 

histórias não foi acompanhado de um desaparecimento de sua palavra, eles examinam se o 

esquecimento e a falta de importância dada à figura do conteur não estariam dentro de uma 

estratégia de sobrevivência do próprio contador.

O escritor-personagem tem a consciência plena de que a dominação, refletida e por 

isso realizada através do universo literário, se faz nos moldes imperiais de conquista: “De 

quais hipnoses era eu vítima à maneira destes poetas-doudous que, em plena escravidão, só 

viram no seu entorno a medida paradisíaca?” (CHAMOISEAU, 1997, p.258)41. Vale ressaltar 

que na época das grandes navegações, cuja produção escrita serviu de fonte de inspiração aos 

poetas-doudous, o mito do paraíso perdido associado ao interesse dos governos pela expansão 

do  território  por  vias  da  colonização  impulsionou  um  grande  número  de  aventureiros, 

marinheiros, piratas e missionários a partir em busca de promessas de riqueza e felicidade e 

de contato pleno com a natureza em terras de além-mar. Não é de se espantar, portanto, que ao 

avistar  os  primeiros  sinais  de  terra,  acreditassem  estar  diante  do  tão  almejado  paraíso, 

idealização que revela, segundo Nuñez, “uma ânsia europeia de superar sua própria realidade 

e forjar um mundo ideal na realidade distante,  talvez uma espécie  de refúgio contra suas 

40Et  ces  forces  s’étaient  imposées  à  moi  avec  l’autorité  impérieuse  de  leur  monde  qui  effaçait  le  mien 
(CHAMOISEAU, 1997, p.47).

41De quelles hypnoses étais-je victime à l’instar de ces poètes-doudous qui, en plein esclavage, ne virent de leur  
entour que la mesure paradisiaque? (CHAMOISEAU, 1997, p.258). 
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próprias misérias e restrições” (NUÑEZ, 1972, p.86). Isso contribui para que os primeiros 

registros  de  viajantes  fossem impregnados  de  um imaginário  povoado pelo  mito  do bom 

selvagem e da natureza ainda intocada, pela fascinação que exerciam o exótico e o primitivo.

Os poetas doudous, apesar de verem a ilha com o olhar de antigos viajantes e exaltá-la 

em seus escritos,  acabam por reconstituir  um pouco do que seria a cultura crioula,  muito 

embora estivessem sempre comprometidos em aproximar o máximo de sua expressão artística 

ao que era produzido na França.

Estes autores estavam, apesar de tudo, próximos de uma realidade crioula bem mais 
vivaz e palpitante do que hoje em dia. Apesar de ignorá-la, aflorá-la, ela aí estava, 
ela os banhava, e por trás de suas palavras, ao lado de suas imagens, em negativo às 
suas  intenções,  com  seus  silêncios  e  com  o  que  eles  sussurravam,  podemos 
reconstituir pulsações inteiras da cultura crioula, esta cultura que hoje é cheia de 
imobilidades e que se deve reativar (CHAMOISEAU, CONFIANT, 1999, p.122)42.

A literatura  ocidental,  quando  lida  e  estudada  em  uma  comunidade  que  sofre  a 

violência de um esvaziamento cultural em prol de um assimilacionismo alienante, ajuda a 

criar  uma  mentalidade  mimética  e  por  isso  uma  produção  criativa  forjada  sob  os  ideais 

metropolitanos. Grande parte da produção literária da Martinica foi realizada sob o fascínio 

do centro francês, como se o escritor e seu público leitor lá estivessem, e assim totalmente 

dissociada da terra. 

Quando o modo-de-ser, o modo-de-pensar, o modo-de-se-pensar, o modo-de-pensar-
seu-pensamento, o modo-de-consumir, o modo-de-se-distrair, o modo-de-se-cuidar, 
o modo-de-se-emocionar... – se viam assim importados, não era concebível nenhum 
brilho criador... (CHAMOISEAU, 1997, p.122)43

42Ces auteurs étaient  malgré tout proches d'une réalité créole bien plus vivace et palpitante qu'à présent. Ils  
avaient beau l'ignorer, l'affleurer, elle était là, elle les baignait, et dessous leurs mots, à côté de leurs images, en  
négatif  de  leurs  intentions,  avec  leurs  silences  et  avec  ce  qu'ils  susurraient,  on  peut  reconstituer  des  
tressaillements  entiers  de la  culture créole,  cette culture aujourd'hui pleine d'immobilités  qu'il  faut  réactiver 
(CHAMOISEAU, CONFIANT, 1999, p.122).
43Quand le mode-d’être, le mode-de-penser, le mode-de-se-penser, le mode-de-penser-sa-pensée, le mode-de-
consommer, le mode-de-se-distraire, le mode-de-se-soigner, le mode-de-s’émouvoir... – se voyaient comme cela 
importés, il n’y avait d’envisageable nul éclat créateur... (CHAMOISEAU, 1997, p.122)
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A constatação que faz Chamoiseau em relação ao bloqueio de sua escrita torna-se para 

ele  ainda  mais  evidente  quando  descobre  a  Negritude,  movimento  literário  anunciado  no 

período entre guerras e  que tem como figura principal,  nas Antilhas,  o poeta martinicano 

Aimé Césaire. Como alternativa de resistência ao colonialismo, a Negritude contesta a visão 

negativa  em relação  à  África  e  restaura  a  dimensão  africana  da  população  americana  e 

caribenha, o que representaria, assim, o desejo de volta à terra de origem. 

Em  Le Discours Antillais (GLISSANT, 1997),  Glissant  considera ser  o  Retorno,  a 

primeira pulsão de uma população arrancada de sua terra  natal;  no entanto,  este  desejo é 

enfraquecido à  medida  que as  lembranças  da terra  de origem se tornam a cada dia  mais 

obscurecidas e gradativamente substituídas, no caso de uma população dominada como a da 

Martinica, por uma pulsão mimética.

A pulsão mimética é uma violência insidiosa. Um povo que é a ela submetido leva 
muito tempo para conceber de maneira coletiva e crítica o seu peso, mas suporta de 
imediato o traumatismo. Na Martinica, onde a população transbordada constituiu-se 
em povo, sem poder assumir a terra de modo efetivo, a comunidade tentou exorcizar 
o Retorno impossível através do que eu chamo uma prática do Desvio (GLISSANT, 
1997, p.47)44

O Desvio de que trata Glissant é o recurso usado por uma população que luta contra 

um inimigo invisível - a “Dominação Silenciosa”,  explicitada em  Écrire en Pays Dominé  

(CHAMOISEAU, 1997). O Desvio é, então, a necessidade de se buscar fora de seu espaço 

armas para escapar da dominação. A Negritude de Césaire, segundo Glissant, foi uma forma 

de Desvio, pois foi uma poética que encontrou na África “a solução possível do insolúvel a 

resoluções praticadas por outros povos” (GLISSANT, 1997, p.53)45. Contudo, esta prática só 

seria proveitosa se a volta ao real antilhano fosse feita de uma nova maneira, “deve-se voltar 

ao lugar. O Desvio só é uma astúcia proveitosa se o Retorno é fecundo […] retorno ao ponto 

44La pulsion mimétique est une violence insidieuse. Un peuple qui y est soumis met beaucoup de temps à en  
concevoir  de  manière  collective  et  critique  le  poids,  mais  en  supporte  tout  de  suite  le  traumatisme.  En 
Martinique, où la population transbordée s'est constituée en peuple, sans que pourtant la prise en compte de la  
terre nouvelle ait pu être effective, la communauté a tenté d'exorciser le Retour impossible par ce que j'appelle  
une pratique du Détour (GLISSANT, 1997, p.47).

45la solution possible de l'insoluble à des resolutions pratiquées par d'autres peuples (GLISSANT, 1997, p.53).
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de intricamento, de onde foi-se desviado por força” (GLISSANT, 1997, p.56-57)46.

Embora a Negritude se inscreva profundamente no campo referencial  antilhano, ao 

celebrar  os  valores  de  um  mundo  negro,  ela  acaba  por  ignorar  a  infinidade  de  traços 

indígenas, europeus e asiáticos que também faziam parte da constituição cultural martinicana. 

Chamoiseau ilustra este desvio através das atitudes do personagem Balthazar Bodule-Jules em 

Biblique des Derniers Gestes (CHAMOISEAU, 2002):

Esta  evocação  do  Tráfico  negreiro  como  dolorosa  Gênese  permitia  ao  senhor 
Balthazar Bodule-Jules levantar acusações contra o Ocidente colonialista e se reatar 
de maneira indefectível à África perdida […] Durante seus ardores juvenis, ele se 
impregnava de mitologias africanas com as quais ele tentava enegrecer seu espírito 
órfão […] Este desejo identitário africano tomou uma tal desmesura que ele ficou 
inclinado  a  esquecer  esta  terra  das  Antilhas  que  foi  o  destino  do  negro  de  seu 
nascimento (CHAMOISEAU, 2002, p.60-61)47.

O escritor angustiado de Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997) revela-se um 

pouco  como  Balthazar  Bodule-Jules.  Embevecido  e  influenciado  pela  poesia  de  Césaire, 

Chamoiseau escreve peças de teatro contra o colonialismo e em favor de uma essência negra 

não conseguindo, entretanto, desvencilhar-se de um impasse: produzia textos que nada lhe 

sugeriam para desvendar o real antilhano e as denúncias às violências coloniais ao modo de 

Césaire  eram invalidadas  pelo  desenvolvimento  sócio-econômico  da  ilha  devido  à  lei  da 

departamentalização de 1946.

Eu perdi um pouco a febre da escrita. Eu habitava incertezas torpes. Reclamar contra 
o quê? A liberdade não era este crescimento aparente? O que desejar ainda? Alguns 
'pequenos' povos não poderiam desabrochar com estas economias de transferência e 
de  abundâncias  consumistas?  Não  seria  preferível  se  deixar  levar  pelo 
'Desenvolvimento' e avançar rumo à soberania? Não éramos nós mais bem servidos 
do que estas independências esfarrapadas do Caribe? O essencial não era escapar à 
indignidade do ventre vazio? (CHAMOISEAU, 1997, p.83. Grifos do autor)48

46il  faut  revenir  au  lieu.  Le  Détour  n'est  ruse  profitable  que  si  le  Retour  le  féconde  […]  retour  au  point  
d'intrication, dont on s'était détourné par force (GLISSANT, 1997, p.56-57).

47Cette évocation de la Traite des nègres comme douloureuse Genèse permettait à M. Balthazar Bodule-Jules de 
dresser réquisitoire contre l'Occident colonialiste et de se relier de manière indéfectible à l'Afrique perdue […] 
Durant ses ardeurs juvéniles, il s'était imprégné des mythologies africaines avec lesquelles il essaya de négrifier 
son esprit orphélin […] Ce vouloir identitaire africain prit une telle démesure qu'il eut tendance à oublier cette  
terre des Antilles qui fut destination du négrier de sa naissance (CHAMOISEAU, 2002, p.60-61).
48Je perdis un peu la fièvre de l’écriture. J’habitais de torpides incertitudes. Se gourmer contre quoi? La liberté  
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No artigo  Negritude, Negrismo, Literaturas de Afro-Descendentes (FIGUEIREDO et 

al, 2005), as autoras lembram que embora tenha havido críticas em relação à Negritude, pelo 

seu essencialismo ou epidermização, o movimento foi de extrema importância para uma nova 

percepção do negro na sociedade,  pois “representou o primeiro momento de luta contra a 

alienação engendrada pelo sistema colonialista, escravocrata, participando da relação dialética 

branco/negro, e  preencheu o primeiro espaço de conscientização do negro” (FIGUEIREDO et 

al, 2005).

Contudo, esta tentativa de se buscar as origens na raízes africanas como ruptura com a 

identidade de colonizado é logo substituída pelo ideal da cidadania francesa, a qual torna 

possível, mesmo que ilusoriamente, obter as mesmas vantagens de um cidadão metropolitano. 

Este  desejo  de  tornar-se  francês,  branco  e,  portanto,  socialmente  aceito,  já  vinha  sendo 

despertado desde meados do século XIX, tornando-se “realizável” com a medida proclamada 

em 25 de fevereiro de 1848 pela Segunda República, o decreto de abolição da escravatura. 

Teoricamente,  este  decreto  permite  aos  novos  cidadãos,  quase  60%  do  população  da 

Martinica, a igualdade política e social, a cidadania plena, o direito ao voto e a um trabalho 

remunerado, a educação e o acesso à terra. Um século se passou até chegarmos à lei de 1946, 

durante todo este período, a ideia de cidadania e o desejo de embranquecimento moldaram o 

imaginário da população martinicana:

A República  extinguia  teoricamente  todas  as  diferenças  entre  os  cidadãos.  Ela 
apagava  a  história  servil  enquanto  o  passado  desigual  continuava  nas  práticas 
cotidianas e mentais nas Colônias e na Metrópole. O esquecimento da escravidão 
tornava-se,  entretanto,  a  mola  desta  nova  cidadania  sem  que  a  experiência  da 
escravidão  que  impregnava  as  vidas  pudesse  desaparecer  da  lembrança 
(CONSTANT & DANIEL, 1997, p.294)49.

n’était-elle  pas  cette  croissance  apparente?  Que désirer  de  plus?  Certains  "petits"  peuples  ne  pourraient-ils  
s’épanouir dans ces économies de transferts et d’abondances consommatrices? Ne valait-il pas mieux s’offrir au  
"Développement" et avancer par là vers la souveraineté? N’étions-nous pas mieux lotis que ces indépendances 
haillonneuses  de  par  la  Caraïbe?  L’essentiel  n’était-il  pas  d’échapper  à  l’indignité  du  ventre  vide? 
(CHAMOISEAU, 1997, p.83. Grifos do autor)

49La République gommait théoriquement toutes les différences entre les citoyens. Elle effaçait l'histoire servile 
cependant que le passé inégalitaire demeurait dans les pratiques quotidiennes et mentales aux Colonies et dans la 
Métropole. L'oubli de l'esclavage devenait pourtant le ressort de cette nouvelle citoyenneté sans toutefois que 
l'expérience de l'esclavage qui imprégnait les vies puisse disparaître du souvenir (COSNTANT & DANIEL,  
1997, p.294).
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Édouard Glissant considera a colonização francesa na Martinica como uma das mais 

bem  sucedidas  da  história  moderna,  ou  seja,  foi  a  que  conseguiu  despersonificar 

completamente  toda  uma  comunidade  e  ainda  fez  com  que  esta  mesma  comunidade 

absorvesse um sistema de identificação ao modelo francês como única garantia de obter um 

estatuto social (GLISSANT, 1997).

[…] o traumatismo do desenraizamento matriz original (a África) ainda intervém em 
surdina.  O  sonho  de  retorno  à  África,  que  marcou  as  duas  primeiras  gerações 
importadas, certamente desapareceu da consciência coletiva, mas foi substituído na 
história sofrida pelo mito da cidadania francesa: este mito contraria o enraizamento 
harmonioso ou não do homem martinicano em sua terra (GLISSANT, 1997, p.148-
149)50.

Chamoiseau, em pleno impasse, desabafa: “O que opúnhamos aos antigos colonialistas 

flutuava dali em diante em um formol de valores sedutores que nos anestesiavam. Não mais 

inimigos aparentes. Só uma autodecomposição. Eu não entendia o que se passava conosco” 

(CHAMOISEAI, 1997, p.77)51.

 Distante há quase dez anos da Martinica em razão de estudos universitários na França, 

o escritor se vê forçado a buscar algo que o identifique diante do que declara ser a “estranheza 

francesa” (CHAMOISEAU, 1997, p.89). 

A estranheza  francesa  (suas  estações,  suas  neves,  seus  ritmos  suburbanos,  seus 
transportes subterrâneos de cem mil solidões) me remetia quase nu a mim mesmo. 
Distante  do  conforto  natal,  somos  forçados  a  dar  nome  a  nós  mesmos,  a  nos 
nomearmos  diante  dos  outros  [...]  eu  vivia  na  antecipação  de  uma  volta 
regeneradora... Uma maré de país-natal inundava minha memória (CHAMOISEAU, 
1997, p.89)52.

50[…] le traumatisme de l'arrachement à la matrice originelle (l'Afrique) joue encore sourdement. Le rêve du  
retour à l'Afrique, qui a marqué les deux premières générations importées, a certes disparu de la conscience 
collective,  mais  il  a  été  remplacé  dans  l'histoire  subie  par  le  mythe  de  la  citoyenneté  française:  ce  mythe  
contrarie l'enracinement harmonieux ou non de l'homme martiniquais dans sa terre (GLISSANT, 1997, p.148-
149).

51Ce que nous opposions aux anciens colonialistes flottait désormais dans un formol de valeurs séduisantes qui  
nous anesthésiaient. Plus d'ennemis apparents. Seule une autodécomposition. Je ne comprenais pas ce qui nous 
arrivait (CHAMOISEAU, 1997, p.77).

52L’étrangeté française (ses saisons, ses neiges, ses rythmes de banlieues, ses transports souterrains de cent mille  
solitudes) me renvoyait presque nu à moi-même. Loin du confort natal, on est forcé de se nommer en soi-même, 
de se nommer aux autres [...] Je vivais dans l’anticipation d’un retour régénérant...  Une marée de pays-natal 
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Será de fato a constatação de que sua escrita pouco tratava dele mesmo ou de seu país 

que a releitura dos romances Malemort de Édouard Glissant e Dézafi do haitiano Frankétienne 

entram para construir  as bases de um mergulho nas profundezas deste “Nós” a descobrir. 

Chamoiseau percebe  nestes  dois  textos  um trabalho linguístico,  temático  e  estrutural  que 

evidencia uma penetração no real antilhano, convidando-o a um ponto de partida que funde e 

fundamente sua escrita literária e que dê conta de um (re)conhecimento do passado: “Reler 

tudo. Reexplorar tudo. Reinterrogar tudo. Era preciso tentar a urgência interior do olhar novo, 

o que associa os contrários, domestica os paradoxos e frequenta o impossível sem algum 

dogma” (CHAMOISEAU, 1997, p.103)53.  

Absorto e inspirado por estes dois romances, Chamoiseau mergulha na cultura crioula 

e escreve, nessa época, dois grandes romances que põem em prática a estética da oralidade54: 

Chroniques des Sept Misères em 1986 e  Solibo Magnifique em 1988. Em ambos, o autor 

revela,  através da escrita,  a oralidade crioula,  porém problematizando essa passagem. Em 

Solibo Magnifique (CHAMOISEAU, 1988), o narrador declara: “Como escrever a palavra de 

Solibo? Relendo minhas primeiras notas do tempo em que eu o seguia na feira, eu entendi que 

escrever o oral era uma traição, perdiam-se as entonações, as mímicas, o gestual do contador” 

(CHAMOISEAU,  1988,  p.225)55.  Já  em  Chroniques  des  Sept  Misères (CHAMOISEAU, 

1986),  o autor sugere que o esvaziamento da cultura oral  crioula se dá pela explosão do 

consumo em massa que acarreta o desaparecimento dos feirantes e trabalhadores de rua, os 

chamados djobeurs. 

Vemos nesta etapa de análise de Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997) que 

o  escritor  realiza  uma dupla  operação  a  fim de  compreender  o  sistema de  representação 

submergeait ma mémoire (CHAMOISEAU, 1997, p.89).

53Tout relire. Tout réexplorer.  Tout réinterroger. Il  fallait tenter l'urgence intérieure du regard neuf, celui qui  
associe les contraires, domestique les paradoxes et fréquente l’impossible sans aucun dogme (CHAMOISEAU, 
1997, p.103).  

54Ver  estudo  de  WELLS,  Catherine.  L’Oraliture  dans  Solibo  Magnifique  de  Patrick  Chamoiseau.  Quebéc: 
GRELCA, 1994.

55Comment écrire la parole de Solibo? En relisant mes premières notes du temps où je le suivais au marché, je  
compris  qu’écrire  l’oral  n’était  qu’une trahison,  on y perdait  les  intonations,  les  mimiques,  la  gestuelle  du 
conteur (CHAMOISEAU, 1988, p.225).
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simbólica determinado pelo fenômeno da “Dominação Silenciosa”. Sentindo-se angustiado e 

deslocado, o escritor protesta quanto ao que, em sua obra inicial, há de expressão real de seu 

mundo. Ele, portanto, questiona sua escrita e revisita sua  sentimenthèque. O que queremos 

sugerir até aqui é que Chamoiseau procede a uma “tematização da existência” (BERNABÉ, 

CHAMOISEAU,  CONFIANT,  1993,  p.38)  ao  pretender  examinar  os  mecanismos  da 

alienação e identificar o que determina certos comportamentos e estrutura o imaginário. 

Ver  nossa  existência  é  nos  ver  em  situação  dentro  de  nossa  história,  de  nosso 
cotidiano, de nosso real. É também ver nossas virtualidades. Ao nos ejetarmos do 
confortável olhar do Outro, a visão interior nos remete à solicitação de nosso caos 
original [...] A literatura crioula na qual trabalhamos coloca como princípio que não 
existe  nada  em  nosso  mundo  que  seja  pequeno,  pobre,  inútil,  vulgar,  inapto  a 
enriquecer um projeto literário (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993, p. 
38-39)56.

Mostrando  o  embrião  de  um novo  projeto  literário,  o  autor  recupera  e  reavalia  a 

produção literária martinicana e demais obras da literatura universal através de sua memória 

de leituras, ou seja, nesta rede emaranhada de textos que compõem sua sentimenthèque. 

A visão  interior  evocada  pelos  escritores  do  Éloge  de  la  Créolité (BERNABÉ, 

CHAMOISEAU,  CONFIANT,  1993)  é  a  mesma  que  caracteriza  a  viagem  memorial  do 

escritor em  Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997). Ao retomar suas leituras, ele 

lança sobre elas um novo olhar, desembaraçando-se da visão exteriorizada operada pelo filtro 

francês e alcançando uma projeção no íntimo de sua realidade.  “Única urgência em mim: 

compreender o que nos aconteceu, melhor apreender o que éramos nós, melhor explorar nossa 

existência.  A  exploração  mais  humilde  da  existência  ia  se  fazer  passo  a  passo” 

(CHAMOISEAU, 1997, p.85)57.

56Voir notre existence c’est nous voir en situation dans notre histoire, dans notre quotidien, dans notre réel. C’est 
aussi voir nos virtualités. En nous éjectant du confortable regard de l’Autre, la vision intérieure nous renvoie à la  
sollicitation de notre originel chaos [...] La littérarure créole à laquelle nous travaillons pose comme principe 
qu’il n’existe rien dans notre monde qui soit petit, pauvre, inutile, vulgaire, inapte à enrichir un projet littéraire 
(BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993, p. 38-39).

57Seule urgence en moi: comprendre ce qui nous était arrivé, mieux appréhender ce que nous étions, mieux 
explorer notre existence. L’exploration plus humble de l’existence allait se faire de tac en tac (CHAMOISEAU, 
1997, p.85).
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Poderíamos, assim, aproximar o procedimento literário de Chamoiseau ao princípio da 

obra de Jorge Luis Borges. O escritor argentino retoma a ideia da narrativa como constituída a 

partir  de  várias  outras  narrativas,  é  a  memória  individual  -  de  sua  própria  biblioteca  ou 

sentimenthèque -, que  revisita e reinterpreta o coletivo. O historiador Júlio Pimentel Pinto, 

em estudo realizado sobre a obra de Borges (PINTO, 1998), diz que os relatos borgeanos 

“refazem  a  trajetória  de  engendramento  de  muitas  histórias  –  sempre  no  plural  e  na 

determinação do diverso – e indicam a importância não apenas do resultado final, do conteúdo 

conjectural  de uma narração,  mas sim de seu engenho,  do trabalho em si  de tessitura da 

narrativa  literária”  (PINTO,  1998,  p.167).  Este  “trabalho  em si  de  tessitura  da  narrativa 

literária” de que fala Pinto,  é justamente o que faz o escritor em  Écrire en Pays Dominé 

(CHAMOISEAU, 1997) quando diz precisar dos sinais de toda uma gama desordenada de 

“livros amados” (CHAMOISEAU, 1997, p.24), de “autores amados” (CHAMOISEAU, 1997, 

p.24) para, enfim, iniciar sua própria escrita.

Embora longo, o trecho que segue ilustra bem a importância que Chamoiseau concede 

à releitura literária e esclarece porque a primeira parte do romance é intitulada Anagogie par 

les livres endormis: Où l’enfant qui lisait va devoir tout relire...

O grande livro pode adormecer, e ele adormece frequentemente, pois ele escapa às 
épocas, às urgências alienantes de uma situação, às cegueiras de uma dor particular. 
Ele não é de nenhuma idade ou nenhuma história; do tempo de sua concepção, do 
país de sua aparição, encontramos somente algumas escamas que enraízam o vigor 
de seu ser. Mas, flexível, aberto, rico em ambiguidade transversal, acaba por ressoar 
nas urgências, nas feridas, nas idades, nas histórias. Mas, mesmo que ele ajude a 
sobreviver  no  coração  destas  tormentas,  não  é  certo  confundir  uma  ressonância 
particular  com  a  sinfonia  geral  de  um  verdadeiro  despertar.  Suas  camadas  de 
sombras são numerosas, e cada uma, em suas ambiguidades, leva o germe de mil 
despertares possíveis (CHAMOISEAU, 1997, p.30-31)58.

Ao usar  metaforicamente  “o adormecer  e  o  despertar  de  um livro”  para  indicar  a 

58Le grand livre peut s'endormir, et souvent il s'endort, car il échappe aux époques, aux urgences aliénantes d'une 
situation, aux aveuglements d'une douleur particulière. Il n'est d'aucun âge ou d'aucune histoire; du temps de sa 
conception, du pays de son apparition, on ne trouve que quelques écailles qui enracinent la vigueur de son être.  
Mais,  souple,  ouvert,  riche  d'ambigüité  transversale,  il  lui  arrive  de  résonner  dans  les  urgences,  dans  les 
blessures, les âges, les histoires. Mais, même s'il aide à survivre au coeur de ces tourments, c'est mal le dire que 
de confondre une résonnance particulière avec la symphonie générale d'un vrai réveil. Ses couches d'ombres sont  
nombreuses, et chacune, dans ses ambigüités, porte germe de mille réveils possibles (CHAMOISEAU, 1997, 
p.30-31).



41

possibilidade  oferecida  por  uma  obra  literária  de  garantir  inúmeras  outras  leituras, 

conseguimos entender a escolha do autor pelo termo “anagogia” contido no título do primeiro 

capítulo. Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, o substantivo origina-se 

do grego anagogé e significa a “elevação da alma na contemplação das coisas divinas; êxtase, 

arrebatamento,  enlevo” (FERREIRA,  1986,  p.112).  É  como se  o escritor  necessitasse  ser 

impulsionado  e  envolvido  por  um  maravilhamento  inicial  para  conseguir  libertar  seu 

imaginário.

Para que a escrita seja uma ferramenta de combate ao domínio e que opere a caminho 

de uma nova poética,  é  preciso  “construir  as  histórias  no desejo-imaginativo de todas  as 

histórias  possíveis” (CHAMOISEAU, 1997,  p.317)59,  de modo que,  ao entender  todos os 

elementos culturais equivalentes em valor, um passo seja dado dentro de uma poética que, 

como deseja Glissant, seja uma maneira de “se conceber, de conceber sua relação consigo 

mesmo e com o outro e de exprimi-la” (GLISSANT, 1996, p.135)60. 

Este  passado  esfacelado  e  obscuro,  cuja  cadeia  de  acontecimentos  parte  de  uma 

historiografia que se quer linear e homogênea,  vai aos poucos reacendendo no presente à 

medida  que  a  história  é  recontada  através  e  pela  ficção.  Admitindo-se,  conforme Beatriz 

Sarlo, que toda a narração do passado é vicária, “pois implica sujeitos que procuram entender 

alguma  coisa  colocando-se,  pela  imaginação  ou  pelo  conhecimento,  no  lugar  dos  que  a 

viveram de fato” (SARLO, 2007,  p.93),  o   papel  do escritor  em  Écrire en Pays  Dominé 

(CHAMOISEAU, 1997)  é  o  de  desconstruir  o  emaranhado  discursivo  de  um sistema de 

representação  cultural  criado  pelo  Ocidente,  reinventando,  através  da  literatura,  um 

imaginário que considere de mesmo valor todos os elementos culturais presentes. O desafio se 

coloca em construir uma paisagem literária que lhe seja real, verdadeira, parte integrante de 

seu ser. É o que diz Édouard Glissant em sua obra Le Discours Antillais (1997):

59construire les histoires dans le désir-imaginant de toutes histoires possibles (CHAMOISEAU, 1997, p.317).

60se concevoir, de concevoir son rapport à soi-même et à l’autre et de l’exprimer (GLISSANT, 1996, p.135).
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É reinvestindo em seu passado que, em nossos países, escapa-se da ambiguidade 
traumática de recusas e rejeições inconscientes. A memória histórica, nestes países 
em  que  a  história  foi  e  continua  a  ser  um  combate  sem  testemunhas,  arma  a  
coletividade de uma nova decisão e lhe permite ultrapassar as rejeições inconscientes 
da estruturação imposta,  precisamente ao autorizar refletir  concretamente sobre a 
necessidade das estruturas e decidir suscitar outras (GLISSANT, 1997, p.156)61.

O escritor  é  aquele  que,  segundo  Walter  Benjamin,  não  distingue  os  grandes  dos 

pequenos  acontecimentos  e  que  “leva  em conta  a  verdade  de  que  nada  do  que  um dia 

aconteceu pode ser considerado perdido para a história” (BENJAMIN, 1994, p.223).

Nosso interesse, a partir de agora, é saber se o autor leva a cabo esta desconstrução, 

pois até aqui, embora haja o início de uma profunda busca em cada componente antropológico 

deste  “magma”,  ainda  não  há  nada  que  comprove  se  estes  mesmos  componentes  serão 

meramente inventariados, eleitos hierarquicamente conforme o grau de importância de sua 

contribuição à cultura martinicana ou se serão postos em relação.

Como um arqueólogo que  escava,  Chamoiseau agora  procura  em meio  a  ruínas  a 

compreensão  de  sua  terra  natal,  “um  pouco  como  escavações  arqueológicas:  o  espaço 

esquadrinhado, avançar a pequenos toques de pincel a fim de nada alterar ou perder deste nós-

mesmos enterrados sob o afrancesamento” (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993, 

p.22)62. Realiza, sempre em companhia de sua sentimenthèque, uma outra viagem, desta vez 

percorrendo a memória daqueles povos que se uniram em crioulização no espaço martinicano. 

É então no segundo capítulo de Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997) que o 

personagem se fragmenta em vários “eus”, moi-colons, moi-amérindiens, moi-africains, moi–

indiens,  moi-chinois,  moi-syrio-libanais (CHAMOISEAU,  1997),  projetando-se  em  cada 

camada  antropológica   e  assim  fazendo-se  presente  no  passado  em  múltiplos  focos  de 

61C’est en réinvestissant son passé que, dans nos pays, on échappe à l’ambigu traumatique des refus et des rejets 
inconscients. La mémoire historique, dans ces pays où l’histoire a été et continue d’être un combat sans témoins,  
arme la collectivité d’une décision nouvelle et lui permet de dépasser les rejets inconscients de la structuration  
imposée, précisement en l’autorisant à réflechir concrètement sur la necessité des structures et à décider d’en 
susciter de nouvelles (GLISSANT, 1997, p.156).

62un peu comme en fouilles archéologiques: l'espace quadrillé, avancer à petites touches de pinceau-brosse afin 
de  ne  rien  altérer  ou perdre  de  ce  nous-mêmes  enfoui  sous  la  francisation”  (BERNABÉ,  CHAMOISEAU, 
CONFIANT, 1993, p.22).
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recordação: “Com grande cuidado, me ligar a cada migalha desta terra, e cada migalha uma a 

outra, e surpreendê-las em seu emocionado conjunto” (CHAMOISEAU, 1997, p.106)63.

63En grand souci, me relier à chaque miette de cette terre, et chaque miette l'une à l'autre, et les surprendre dans  
leur ensemble émotionné” (CHAMOISEAU, 1997, p.106).
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CAPÍTULO 2

2.1 OUTROS IMAGINÁRIOS

É logo no início do segundo capítulo de  Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 

1997) -  Anabase en digenèse selon Glissant: Où l’ethnographe va devenir un Marqueur de  

paroles... - que Chamoiseau propõe um retorno onírico ao passado da história antilhana pela 

fragmentação de um eu em vários outros, uma tentativa de tocar outros imaginários a partir de 

seu próprio, por isso uma  anabase en digenèse. O termo grego “anábase” significa subida, 

ascensão,  mas  é  utilizado por  Chamoiseau  no sentido  que  atribuiu  o  poeta  guadalupense 

Saint-John Perse à palavra, ou seja, uma expedição interior;  já o termo glissantiano digenèse 

significa uma negação da gênese, da origem.  

 Momento  da  narrativa  cuja  máscara  do  leitor  passa  a  ser  leve  e  gradativamente 

substituída por aquela de um rêveur, um narrador-etnólogo que se deixa levar pelos sonhos 

para atingir cada camada mais íntima de si próprio, na ânsia de se (re)encontrar múltiplo em 

cada traço que o possua.  “Porque a verdadeira liberdade da vocação ontológica das pessoas – 

diz Durand –, repousa precisamente nesta espontaneidade espiritual e nesta expressão criadora 

que constitui o campo do imaginário” (DURAND, 2002, p.430). 

Chamoiseau refaz as mais diversas histórias de seu país através do sonho – “rêver-

pays” (CHAMOISEAU, 1997, p.105) -,  mecanismo que lhe permite reinvestir  no passado 

através do mergulho no “magma antropológico” dos povos que ali se juntaram. Os sonhos, diz 

Bachelard, “descem às vezes tão profundamente num passado indefinido, num passado liberto 

de  suas  datas,  que  as  lembranças  da  casa  natal  parecem  desprender-se  de  nós” 

(BACHELARD, s/d, p.56), ou seja, seu “eu”, previamente montado e ajustado dentro de um 

sistema de valores culturais e sociais, desloca-se e fragmenta-se no imaginário; este sistema é 

então desconfigurado pelo sonho.

Aceitando-se  como parte  de  uma cultura  híbrida  nascida  pela  fusão  de  elementos 

indígenas,  europeus,  africanos,  asiáticos  e  levantinos  e  que  Édouard  Glissant  diz  ser  a 

característica  da  América  da  Crioulização  (GLISSANT,  1996),  Chamoiseau,  ciente  dos 

mecanismos  de  dominação,  recusa  a  ser  desestabilizado  por  esta  herança  nebulosa  da 
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colonização e se vê impelido a viver a questão caótica da crioulização. Isso significa que o 

procedimento encontrado pelo escritor de se fragmentar em vários “eus” elucidaria o que de 

fato pertence à cultura martinicana, pois abandonando a pretensão de encontrar a verdade 

apenas na própria subjetividade,  Chamoiseau cria,  através do sonho, a possibilidade de se 

pensar no lugar de um outro. “Na cultura crioula cada Eu contém uma parte aberta dos  

Outros,  e na borda de cada Eu se mantém trêmula a parte de opacidade irredutível dos  

Outros” (CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999, p.64. Grifos dos autores)64.

Realidade agora disponível, o escritor inicia um inventário do país natal rememorando 

desde detalhes esquecidos ou escondidos até aquilo que considera insignificante. “Os livros, a 

palavra,  as velhas  memórias,  os  traços,  as intuições,  as lembranças balbuciadas...  tudo se 

erigia  em  ferramenta  nesta  busca  do  profundo”  (CHAMOISEAU,  1997,  p.105)65.  Esta 

operação dialoga com ideia expressa em Éloge de la Créolité (BERNABÉ, CHAMOISEAU, 

CONFIANT, 1993, p.24) que diz que para se ter uma visão interior é preciso, antes de tudo, 

ter uma real aceitação de si: “Eu me descobri admirando em deixando-me-levar a me aceitar” 

(CHAMOISEAU, 1997, p.108.Grifos do autor)66. 

A escrita começa a operar aqui uma desconstrução do controle do imaginário, pois o 

que está em jogo é aplicar todo o conhecimento literário adquirido através da rememoração 

via relação leitura versus escrita às diversas histórias do país. A angústia de Chamoiseau vai 

aos  poucos  sendo  aliviada  pela  sua  persistência  em  “escovar  a  história  a  contrapelo” 

(BENJAMIN,  1993,  p.225),  reinventando  a  si  próprio  e  a  seu  país  pelas  inúmeras 

possibilidades de se narrar o passado. 

Tem-se, portanto, uma narrativa também operada no campo da memória e que oferece, 

por sua constituição testemunhal, mesmo que dentro do espaço da ficção, autenticidade aos 

fatos  narrados.  O  escritor  lembra,  em  termos  de  experiência,  fatos  que  não  foram 

64Dans la culture créole chaque Moi contient une part ouverte des Autres, et au bordage de chaque Moi se  
maintient frissonnante la part d'opacité irréductible des Autres (CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999, p.64. 
Grifos dos autores).

65Les livres, la parole, les vieilles mémoires, les traces, les intuitions, les souvenirs bégayés... tout s’érigeait outil  
de cette quête du profond (CHAMOISEAU, 1997, p.105).

66Je me suis découvert  admirant en  me laissant-aller à m'accepter (CHAMOISEAU, 1997, p.108. Grifos do 
autor).
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experimentados por ele mesmo mas que fazem parte da memória coletiva martinicana. Assim 

se  sente  o  personagem  do  educador-escritor  no  romance  Un  Dimanche  au  Cachot 

(CHAMOISEAU, 2007),  quando tenta  salvar  uma jovem que havia  se  refugiado em um 

antigo  calabouço de  escravos contando-lhe  a  história  de  L’Oubliée,  personagem ficcional 

inventado pelo educador.

O  escritor  não  queria  admitir:  a  'verdade'  da  escravidão  americana  estava  para 
sempre perdida, salvo a ficar intransmissível nos devaneios de um calabouço. Mas, 
projetando L’Oubliée sobre Caroline, o obstinado escritor oferecia-lhe um presente: 
ele elevava esta memória impossível ao posto de testemunho. Em um testemunho, a 
ficção parece menos fictícia apesar de continuar a ser. A testemunha dá sua carne a 
esta ficção que provém de sua experiência direta. Ela valida esta ficção pelo impacto 
de uma presença (CHAMOISEAU, 2007, p.109. Grifos do autor)67.

“O passado se faz presente” (SARLO, 2007, p.10. Grifos da autora) quando o escritor 

de  Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997) se fragmenta em vários  “eus” -  moi-

colons,  moi-amérindiens,  moi-africains,  moi-indiens,  moi-chinois,  moi-syrio-libanais 

(CHAMOISEAU, 1997) – e dá voz a cada um deles numa viagem que revisita quatro séculos 

de história. A narração dá sentido ao passado, diz Sarlo, “mas só se […] a imaginação viaja, se 

se solta de seu imediatismo identitário; todos os problemas da experiência (se se admite que 

há experiência) abrem-se numa atualidade que oscila entre sustentar a crise da subjetividade 

em um mundo midiatizado e a persistência da subjetividade como uma espécie de artesanato 

de  resistência”  (SARLO,  2007,  p.66).  Subjetividade  despida  e  travestida  de  outras  tantas 

possibilidades do “eu” como um “outro”.

2.1.1 Eu-colono

Em  um  de  seus  passeios  errantes  por  Fort-de-France,  é  diante  de  uma  estátua 

esverdeada voltada para o mar, que Chamoiseau inicia a narração de seu primeiro “eu”, o 

67L’écrivain ne voulait pas l’admettre: la “vérité” de l’esclavage américain était perdue à jamais pour le monde,  
sauf à rester intransmissible dans les songes d’un cachot. Mais, en projetant L’Oubliée sur Caroline, l’écrivain 
entêté lui offrait du présent: il élevait cette mémoire impossible au rang de témoignage. Dans un témoignage, la 
fiction apparaît moins fictive tout en l’étant autant. Le témoin donne sa chair à cette fiction qui lui provient d’une 
expérience directe. Il valide cette fiction par l’impact d’une présence (CHAMOISEAU, 2007, p.109. Grifos do 
autor).
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moi-colons. Imagina-se, portanto, como Pierre Belain d'Esnambuc, colonizador que, em nome 

do rei da França, desembarca na Martinica em julho de 1635.

É a pista de Esnambuc (igrejas, fortins, artilharias, casas de senhores...) que funda 
nosso patrimônio arquitetural  e  nossa fachada cultural.  Ela é  mostrada,  honrada,  
visitada,  protegida (o resto,  indefinido,  fica abandonado).  Esta pista  oficial  faz  a 
“História”  do  país.  Eu  tinha  recebido  como  tal  desde  a  mais  tenra  idade, 
abandonando assim o conjunto das outras presenças (CHAMOISEAU, 1997, p.114. 
Grifos do autor)68.

Patrimônio arquitetural ou fachada cultural, estes monumentos criaram um imaginário 

calcado  na  visão  do  colonizador  e  traduzidos  em  um  poder  simbólico  que  direciona  o 

pensamento  coletivo;  é  a  história,  como  diz  Benjamim,  transformando  em  coisa  sua,  a 

imagem do passado (BENJAMIN, 1985).

Na  mesma  corrente  à  “História  Monumental”,  a  escrita  produzida  nos  primeiros 

tempos que seguiram à colonização também acabou por, deturpadamente, cristalizar a história 

martinicana. É sabido que as viagens iniciadas no século XVI foram financiadas pelas nações 

europeias e que por isso os textos eram meticulosamente escritos a fim de agradar a Coroa e 

obter futuros créditos para as viagens seguintes. Conforme Chamoiseau e Confiant em Lettres 

Créoles  (CHAMOISEAU & CONFIANT,  1999),  esses  textos  não se  revelam como uma 

escrita literária, e sim como a escrita do “registro”: “Inegavelmente, 'fazer registro' não é da 

ordem de uma liberdade qualquer. O escrito nas Antilhas é, portanto, antes de tudo um escrito 

metropolitano,  um  escrito  exógeno,  em  crioulo  diríamos  um  escrito  “envoyé” 

(CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999, p.32. Grifos dos autores)69. Diários de bordo, relatos 

de viagens, crônicas, tratados e cartas redigidos à época ajudaram a propagar um imaginário 

sustentado por  uma visão exterior  de  si,  pois  além de se tornarem, mais  tarde,  frutos  de 

inspiração  para  os  poetas  doudouístas,  essa  escrita  foi  muitas  vezes  tomada  como prova 

68C'est  la  piste  d'Esnambuc  (églises,  fortins,  batteries,  maisons  de  maître...)  qui  nous  fonde  patrimoine 
architectural et façade culturelle. Elle est montrée, honorée, visitée, protégée (le reste, indéfini, se voit laisser à 
l'abandon). Cette piste officielle fait l'”Histoire” du pays. Je l'avais reçue comme telle depuis le plus jeune âge,  
abandonnant ainsi l'ensemble des autres présences (CHAMOISEAU, 1997, p. 114. Grifos do autor).

69Indéniablement, 'tenir registre' n'est pas de l'ordre d'une quelconque liberté. L'écrit aux Antilles est donc avant 
tout  un écrit métropolitain,  un écrit  exogène, en créole on aurait dit:  un écrit 'envoyé'”  (CHAMOISEAU & 
CONFIANT, 1999, p.32. Grifos dos autores).
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documental pela historiografia eurocêntrica.

Esta  deportação  do  imaginário  atinge  hoje  extremos  grotescos.  Para  designar  as 
chuvas-ciclones que se iniciam no mês de junho, animadores de rádio, publicitários, 
promotores  de  todo  o  gênero,  meteorologistas  de  passagem,  falarão  “de  Verão”, 
simplesmente porque esta estação coincide com a fase estival da Europa. Nossos 
bares-de-rum  serão  chamados  de   “cafés”.  Tal  publicação  estará  disponível  nos 
“quiosques”,  inexistentes  em  Fort-de-France.  Nossas  realidades  estão  assim,  em 
modo extático, naturalmente negadas. (CHAMOISEAU, 1997, p.118-119. Grifos do 
autor)70.  

Embora seja propagada a ideia de que esses brancos desembarcados na ilha fossem 

revestidos de nobreza e riqueza e irrigados de “sangue puro”, a História afirma serem eles 

aventureiros de diversas camadas sociais – sendo a maioria sem instrução -  e oriundos de 

distintas  regiões  da  França,  mais  precisamente  da  Bretanha  e  da  Normandia.  Falavam, 

portanto,  dialetos  às  vezes  incompreensíveis  uns  aos  outros:  “No  meu  navio,  reina  uma 

diversidade: no convés, nas cordas, atrás das bombardas, no balanço da barra, fala-se gascão, 

normando,  angevino,  bretão,  poitevin...  ou  ainda  o  francien,  este  dialeto  de  Paris  que  se 

imporá  como  língua  nacional”  (CHAMOISEAU,  1997,  p.113)71.  O  francês  falado  nas 

colônias, segundo Diva Damato, era popular e dialetal e a língua crioula que hoje é falada na 

ilha nasce de um fundo lexical  oriundo de diferentes  patois e jargões regionais franceses 

(DAMATO, 1995).

Cavaleiros, marinheiros, prisioneiros, prostitutas,  todos vieram na busca ilusória de 

uma ascensão social nas Antilhas. Aos mais nobres, era concedido levar consigo os chamados 

engagés, trabalhadores da mesma região que seus senhores e mais tarde substituídos pela mão 

de obra africana.  À parte  o  nascimento  de crianças  bastardas  -  aquelas  engendradas  pela 

relação entre brancos com índias ou negras -, os brancos nascidos na ilha ou békés passam a 

70Ce  déport  de  l'imaginaire  atteint  aujourd'hui  des  extrêmes  grotesques.  Pour  désigner  les  pluies-cyclones 
amorcés  au  mois  de  juin,  animateurs-radio,  publicitaires,  promotionneurs  en  tout  genre,  météorologistes  de 
passage, parleront de “l'Été”, simplement parce que cette saison coïncide avec la phase estivale de l'Europe. Nos 
bars-à-rhum seront appelés “cafés”. Telle parution sera disponible dans des “kiosques”, inexistants à Fort-de-
France. Nos réalités sont ainsi, sur un mode extatique, très naturellement niées(CHAMOISEAU, 1997, p.118-
119. Grifos do autor).

71Dans mon bateau, une diversité règne: sur le pont, aux cordages, à l'arrière des bombardes, au roulis de la  
barre, on parle gascon, normand, angevin, breton, poitevin... ou encore le francien, ce dialecte de Paris que l'on 
imposera comme langue nationale (CHAMOISEAU, 1997, p.113).
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constituir  uma etnoclasse  latifundiária  travestida  de  toda  a  aura  de  nobreza  e  poder  cuja 

imagem “do rico plantador,  nobre,  generoso, verdadeiro patrício tropical,  será a ilustração 

mais  disseminada”  (CHAMOISEAU  &  CONFIANT,  1999,  p.28)72,  o  que  contribui,  em 

contrapartida, para o nascimento do racismo colonial.

Diante de todo o contexto de dominação do qual parte Chamoiseau para este “rêver-

pays”, o “eu” ligado à figura do colonizador não é demoradamente narrado. Isto se explicaria 

pelo fato de o escritor ter consciência plena de que o moi-colons, esse eu branco e ocidental, 

está há muito tempo amarrado a seu imaginário e refletido na realidade de seu país. Darcy 

Ribeiro salienta que sobre os antilhanos, “mais talvez do que sobre quaisquer outros povos 

americanos, se imprimiram as marcas psicológicas, sociais e culturais do pacto colonial, que a 

todos  empobreceu  culturalmente  e  em todos  infundiu  e  generalizou  uma denigrinte  [sic] 

imagem de si próprios” (RIBEIRO, 2007, p.308.). O escritor parte, portanto, diretamente ao 

fragmento indígena que o habita, vivendo o passado sob os olhos dos índios Caraíbas.

2.1.2 Eu-ameríndios

À chegada dos primeiros navios europeus na Martinica, a ilha era então habitada pelos 

índios Caraíbas. De tradição guerreira, foram responsáveis, séculos antes, pelo massacre da 

pacífica tribo dos  Arawaks que, embora dizimada, ainda conseguiu perpetuar traços de sua 

tradição. Isto porque os Caraíbas tomaram como esposas as mulheres  Arawaks, impedindo, 

como salienta  Damato,  que “houvesse uma ruptura na passagem de uma civilização para 

outra” (DAMATO, 1996, p.36), já que essas mulheres enriqueceram com seus traços culturais 

e linguísticos a cultura Caraíba. 

Chamoiseau, por conta das inúmeras trocas e contatos entre as mais diversas tribos na 

história antilhana, diz não estar amarrado a uma só ilha e que suas raízes “cobrem as costas 

americanas e ligam o arquipélago do mar das Antilhas” (CHAMOISEAU, 1997, p.120)73. O 

escritor tem consciência de que as tribos indígenas não entendiam cada ilha como um espaço 

72du  riche  planteur,  noble,  génereux,  véritable  patricien  tropical,  sera  l'illustration  la  plus  disseminée 
(CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999, p.28).  

73couvrent les côtes américaines et maillent l'archipel de la mer des Antilles (CHAMOISEAU, 1997, p.120).
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isolado, havia entre elas a noção  archipélique que as fazia navegar sem parar por entre as 

ilhas e ao longo da costa continental, fato que nos permite afirmar que a crioulização que se 

deu no país após a chegada dos colonizadores brancos teria sido há muito iniciada entre as 

populações ameríndias.  

No romance L'esclave Vieil Homme et le Molosse  (CHAMOISEAU, 1997a), o autor 

também evidencia esta crioulização ao colocar o personagem do escritor – também chamado 

Patrick Chamoiseau -, em contato com um velho negro que lhe fala sobre um cemitério de 

ossos bem próximo a uma Pedra. O escritor então discorre: “Uma rocha vulcânica. Imaginá-la 

espantosa.  Coberta  de  sinais  ameríndios.  Guapoïdes.  Saladoïdes.  Calviny.  Cayo.  Suazey.  

Galibis.  Todas as épocas se empurrando” (CHAMOISEAU, 1997a, p.143)74, o que significa 

um passado cujas marcas estão presentes sob a forma de um palimpsesto. 

As relações entre os povos indígenas em nada se assemelhavam à pulsão destrutiva e 

civilizadora dos povos europeus que criam um território através do isolamento deste espaço 

com barricadas, muralhas e fronteiras, pois para os povos ameríndios “as pulsões guerreiras 

não  eram  projetantes;  as  tranquilas  e  ricas  estabilidades,  nada  dominadoras.  Cada  um 

experimentava  o  Outro  segundo  leis  brutais  que  não  tinham  consciência  do  conjunto 

constituído” (CHAMOISEAU, 1997, p.123)75. 

Com a  chegada  do  homem branco  à  ilha,  o  contato  estabelecido  entre  eles  e  os 

indígenas se deu primeiramente através de um falar denominado algaravia, uma mistura de 

línguas europeias que os índios passam a empregar sem, contudo, deixar de conservar sua 

língua materna. Este falar, segundo Damato, pode ter desaparecido já nos primeiros anos da 

colonização com a eliminação da população indígena pelos europeus e também porque deixa 

de ser citado nos escritos dos missionários (DAMATO, 1995). 

A introdução  do  sistema  de  plantação  na  ilha  no  início  do  século  XVII  não  foi, 

obviamente,  bem aceita pelos Caraíbas, e em meio à dificuldade em fazê-los obedecer às 

novas regras, os colonizadores fizeram chegar os primeiros escravos africanos exterminando 
74Une roche volcanique. L'imaginer étonnante. Couverte de signes amérindiens. Guapoïdes. Saladoïdes. Calviny. 
Cayo. Suazey. Galibis. Toutes les époques s'y bousculant (CHAMOISEAU, 1997a, p.143).

75les  pulsions  guerrières  n'étaient  pas  projetantes;  les  stabilités  paisibles  et  riches,  nullement  dominatrices. 
Chacun  éprouvait  l'Autre  selon  les  lois  brutales  qui  n'avaient  pas  conscience  de  l'ensemble  constitué 
(CHAMOISEAU, 1997, p.123).
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quase  que  por  completo  toda  a  população  indígena.  Contudo,  Damato  enfatiza  a  forte 

resistência contra a violência colonial operada em conjunto pelas mais diversas tribos: “os 

Caraíbas - diz ela - tinham aparentemente uma maneira muito rápida e eficaz de difundir as 

informações através do arquipélago. Havia uma espécie de Liga entre eles: se um índio fosse 

castigado  numa  ilha,  poucas  horas  depois  represálias  se  sucediam  nas  outras  ilhas” 

(DAMATO, 1996, p.39).

O extermínio de milhares de índios não impediu que brancos e escravos africanos 

recém-chegados à  ilha fizessem uso dos conhecimentos e técnicas medicinais,  agrícolas  e 

marítimas indígenas adaptando-as, cada um a sua forma, para melhor apreensão - para não 

dizer  sobrevivência  -  da  nova  terra.  Temos  mais  uma  evidência  de  que  o  processo  de 

crioulização ainda continua e  toma uma maior  amplitude,  visto que  os  traços  ameríndios 

misturam-se a traços brancos e africanos.

Chamoiseau compreende a herança indígena presente na língua crioula, nos objetos de 

cerâmica,  nos  ornamentos,  nas  técnicas  pesqueiras,  na culinária  como “Traços-memórias” 

(CHAMOISEAU, 1997, p.130). Enquanto o “Traço” estaria ligado a uma marca concreta, a 

“Memória” é tudo o que dali irradia:

Suas  associações,  Traços-Memórias,  não  são  monumentos,  nem cristalizam uma 
memória  única:  elas  são  um  jogo  de  memórias  que  se  emaranharam.  Elas  não 
revelam a gesta colonial  mas deflagrações que daí  resultaram. Suas significações 
continuam evolutivas, não congeladas-unívocas como as do monumento. Elas me 
fazem ouvir-ver-tocar-imaginar o emaranhado das histórias que teceram minha terra. 
Este Eu-Ameríndios me abriu tudo isso (CHAMOISEAU, 1997, p.130-131. Grifos 
do autor)76.     

Mas é o desembarque de um navio negreiro o seu sonho mais terrível. O escritor agora 

sonha um Moi-africains colocado à venda dias após desembarcar do navio. Coberto de óleo, o 

africano aguarda diante de uma fila de compradores escravagistas seu futuro senhor.

76Leurs associations,  Traces-Mémoires, ne font pas monuments, ni ne cristallisent une mémoire unique: elles 
sont jeu de mémoires qui se sont emmêlées. Elles ne revèlent pas de la geste coloniale mais des déflagrations qui 
en ont résulté.  Leurs significations demeurent évolutives, non figées-univoques comme celles du monument. 
Elles me font entendre-voir-toucher-imaginer l'emmêlée des histoires qui ont tissé ma terre. Ce moi-Amérindiens 
m'avait ouvert cela (CHAMOISEAU, 1997, p.130-131. Grifos do autor).



52

2.1.3 Eu-Africanos

Com o extermínio da população indígena e as péssimas condições de vida dos engagés 

que adoeciam ou morriam facilmente vítimas das doenças, da desnutrição e da miséria que 

assolavam a  região,  fez-se  necessário  a  substituição  da  então  mão-de-obra  por  outra  que 

estivesse mais acostumada com o calor dos trópicos e que fosse fisicamente mais forte para o 

trabalho nas plantações; eis que se consolida o tráfico negreiro. Os primeiros negros trazidos 

às Antilhas foram adquiridos de portugueses e holandeses expulsos do Brasil, mas a grande 

massa  era  originária  da  região  em  que  hoje  é  o  Senegal.  Ainda  na  costa  africana,  os 

compradores de escravos  selecionavam os negros que iriam embarcar nos navios de modo a 

impedir que famílias inteiras ou membros de uma mesma etnia permanecessem juntos, o que 

amenizaria o risco de rebeliões pela aparente impossibilidade de comunicação entre eles. O 

mesmo acontecia  quando  desembarcavam nas  Antilhas  e  eram distribuídos  em diferentes 

habitations, a regra era evitar ao máximo qualquer laço afetivo entre os negros que pudesse 

contribuir contra a então proto engrenagem colonial. 

Já  nas  plantações,  esses  negros,  que  nas  palavras  de  Glissant  são  chamados  de 

migrants  nus (GLISSANT,  1996),  conservam  apenas  traços  de  suas  antigas  culturas  e 

dificilmente têm condições de preservar uma identidade ligada àquela de seus ancestrais, pois 

arrancados  de  sua  terra  natal,  separados  de  suas  famílias  e  distribuídos  em  local  e  em 

condições de vida totalmente diversas. O que lhes é comum, portanto, é a experiência vivida 

na travessia atlântica dentro do porão de um navio negreiro.

Imagine  duzentas  pessoas  amontoadas  em um espaço  onde mal  podia  caber  um 
terço. Imagine o vômito, as carnes vivas, os piolhos em sarabanda, os mortos caídos, 
os  agonizantes  agachados.  Imagine,  se  você  puder,  a  embriaguez  vermelha  das 
subidas ao convés, a rampa para subir, o sol negro no horizonte, a vertigem, esta 
ofuscação  do  céu  chapado  sobre  as  ondas.  Vinte,  trinta  milhões  de   deportados 
durante mais de dois séculos (GLISSANT, 1990, p.17-18)77.   

77Supposez deux cents personnes entassées dans un espace qui à peine en eût pu contenir le tiers. Supposez le 
vomi, les chairs à vif, les poux en sarabande, les morts affalés, les agonisants croupis. Supposez, si vous le 
pouvez, l'ivresse rouge des montées sur le pont, la rampe à gravir, le soleil noir sur l'horizon, le vertige, cet 
éblouissement  du  ciel  plaqué  sur  les  vagues.  Vingt,  trente  millions,  déportés  pendant  deux  siècles  et  plus 
(GLISSANT, 1990, p.17-18).
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Glissant  fala  em suposições  pois nada do que sentiu este  negro foi  registrado nos 

diários de bordo pelos escribas e comandantes que, sobre os negros, apenas contabilizavam o 

número de mortos e feridos e narravam rebeliões dentro do navio. Este “grito em silêncio” 

que contradiz a intenção colonial, somos forçados a supor, a imaginar (CHAMOISEAU & 

CONFIANT,  1999),  pois  a  memória  de  quem  viveu  o  horror  da  travessia  só  pode  ser 

transmitida pela palavra oral de geração em geração ou pela literatura de ficção. 

O porão foi um lugar de destruição real e simbólica. Real pois quando os navios se 

viam ameaçados por piratas, a tripulação descarregava centenas de africanos no mar. Glissant, 

em sua obra Le Discours Antillais (1997), retoma a frase “The unity is submarine” do poeta e 

historiador  da  ilha  de  Barbados,  Kamau  Braithwate,  para  marcar  este  entre-lugar  que 

representa o mar, como um ponto de origem aos povos antilhanos. Diz ser assim possível 

imaginar a identidade-rizoma da crioulização no fundo do oceano. O mar tornou-se símbolo 

de  abertura  e  limitação  para  os  escravos,  pois  se  por  um  lado  o  oceano  alimentava  o 

imaginário de uma África mítica ao oferecer um possível caminho de retorno ao país natal,  

por  outro,  a  vastidão  do  oceano  aliada  à  condição  mesma  de  escravo  marcava  a 

impossibilidade da fuga e, portanto, da travessia de volta. 

O porão como lugar de destruição simbólica porque nada daquilo que constituía o 

espírito do africano poderia explicar, admitir ou contornar a experiência da travessia. Essa 

massa negra jogada em condições subumanas em um navio negreiro vê desabar todas as suas 

convicções sobre a ordem das coisas e de seus deuses; o que faz Glissant chamar o porão de 

gouffre  (GLISSANT,  1990),  ou  seja,  um abismo.  Contudo,  atribui  ao  porão  um lugar  de 

origem e renascimento (GLISSANT, 1997), já que o africano que sobrevive à travessia chega 

ao  fim  da  viagem  não  mais  como  africano,  mas  como  uma  “matière  sidérée” 

(CHAMOISEAU, 2010), alguém que precisará aprender tudo novamente para se refazer como 

homem.

Podemos pensar, a partir disso, na própria travessia não como um lugar de origem, 

mas  como parte  do  processo  de  crioulização,  já  que  é  dentro  do  porão,  mesmo que  em 

condições subumanas, que os negros se reinventam e inventam uns aos outros à medida que 

trocam entre si a experiência da travessia. Em Biblique des Derniers Gestes (CHAMOISEAU, 

2002), o personagem de Balthazar Bodule-Jules é imaginado por Chamoiseau dentro de um 
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navio negreiro: “Então,  ele tinha sentido precipitar  em si  os seiscentos e cinquenta e três 

homens, mulheres, crianças que começavam a perder sua alma neste inferno sem nome. Sua 

solidão foi de repente povoada de presenças […]” (CHAMOISEAU, 2002, p.62)78. 

Recém-chegados, negros, brancos e uma parcela ínfima de índios estabelecem uma 

relação de comunicação que faz nascer um modo de falar essencialmente rural e oral: a língua 

crioula79.  Diante  da  realidade  de  subserviência,  ou  mise-sous-relation  (CHAMOISEAU, 

1997), a língua crioula é, ao longo do tempo, estigmatizada por ser comumente relacionada ao 

universo colonial e fortemente combatida em prol da aquisição da língua francesa, sinônimo 

de cultura e possibilidade de ascensão social e embranquecimento racial; torna-se, portanto, 

estritamente ligada à comunicação entre senhores e escravos e escravos entre si, marcada, 

portanto, com o “velho escarro escravagista” (CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999, p.50)80. 

Vale lembrar que as sociedades coloniais nas Antilhas são codificadas segundo uma 

hierarquia sociorracial, na qual os escravos negros estão na escala mais baixa; os chamados 

“livres  de  cor”  na  parte  intermediária  e  a  minoria  branca  no  topo  hierárquico,  ou  seja, 

enquanto poucos tinham acesso à escolarização em língua francesa, já que brancos de pele, a 

grande maioria negra ou mulata via como uma espécie de condenação social estarem ligados à 

língua e à cultura crioula.

 Para  refutar  esse  passado  colonial  cravado  na  cor  da  pele,  a  prática  do  Desvio 

(GLISSANT,  1997)  é  então  caracterizada  pelo  desejo  de  tornar-se  francês,  branco  e 

socialmente bem posicionado. Fanon considera o “colonizado” como um eterno invejoso, o 

desejo sempre presente de possuir  o lugar  do branco colonizador:  “Sonhos de possessão. 

Todos os modos de possessão: sentar-se à mesa do colono, deitar na cama do colono, com sua 

78Alors,  il  avait  senti  ruer en lui  les six cent cinquante-trois hommes, femmes, enfants qui commençaient à  
perdre leur âme dans cet enfer sans nom. Sa solitude fut soudain peuplée des présences […] (CHAMOISEAU, 
2002, p.62).

79Segundo  Robert  Chaudenson,  são  chamadas  crioulas  as  línguas  nascidas  em  uma  situação  de  contato 
linguístico dentro,  precisamente,  de territórios coloniais;  assim,  há crioulos franceses,  portugueses,  ingleses,  
espanhóis e holandeses. O autor revela que o crioulo francês foi por um longo tempo associado a um “francês  
corrompido”,  um “jargão”  ou  um “dialeto  de  negro”,  porém é  ininteligível  aos  falantes  de  língua francesa 
(CHAUDENSON, 1995)

80Vieux crachat esclavagiste (CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999, p.50)
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mulher se possível” (FANON, 2002, p.43)81.

No romance Texaco (CHAMOISEAU, 1993), Marie-Sophie Laborieux relembra seus 

momentos na escola e evidencia o poder de domínio da língua do colonizador em detrimento 

do crioulo:

Dele [de seu professor] peguei esse gosto pela língua francesa, esse cuidado em falá-
la do jeito imperial  que cultivei  em meus tempos solitários.  Por enquanto, negra 
cabra  da  lama,  eu  julgava  aquela  maravilha:  um negro  retinto  transfigurado  em 
mulato, transcendido até o branco pelo inacreditável poder da bela língua da França. 
Diante dele,  meu Esternome emocionado jamais  se atreveu a falar:  sentia-se um 
cachorro abandonado (CHAMOISEAU, 1993, p.175).

Ao buscar na língua francesa as armas de combate a um passado que traz as marcas da 

escravidão, o crioulo é combatido e estigmatizado e o passado é quase que por completo 

forçosamente esquecido. Ora, a população negra ou mulata vai aos poucos deixando-se levar 

por uma dominação silenciosa que povoa o imaginário com os valores de uma cultura alheia 

ao espaço da terra natal,  porque “falar uma língua,  é assumir um mundo, uma cultura. O 

Antilhano que quer ser branco o será quanto mais ele fizer seu o instrumento cultural que é a 

linguagem” (FANON, 1952, p.30)82.

Após a abolição em 1848, os negros, agora “livres”, percorrem o país traçando trilhas 

e deixando marcas ao longo de sua busca por uma terra na qual possam cultivar produtos 

agrícolas  e  levantar  um  pequeno  barraco,  o  que  faz  crescer  uma  classe  de  pequenos 

camponeses.  Outra parcela de ex-escravos continua a trabalhar  nas plantações ou procura 

trabalho nos burgos ou em regiões mais urbanizadas e organizadas, como é o caso da cidade 

portuária de Saint-Pierre e, mais tarde, por conta da erupção da montanha Pelée em 1902, da 

cidade de Fort-de-France. O que quer que tenham feito de suas vidas, essa grande massa negra 

imprimiu  “Traços-Memórias”  em  seus  caminhos,  traços  que,  segundo  Chamoiseau,  “não 

reconstruíram nenhuma  África  ao  país,  mas  teceram o  país  de  uma  cintilação  de  áfricas 

moventes,  em  deriva  em  suas  próprias  diversidades  e  em  deriva  em  todas  as  outras” 

81Rêves de possession. Tous les modes de possession: s'asseoir à la table du colon, coucher dans le lit du colon,  
avec sa femme si possible (FANON, 2002, p.43).

82parler une langue, c'est assumer un monde, une culture. L'Antillais qui veut être blanc le sera d'autant plus qu'il  
aura fait sien l'instrument culturel qu'est le langage (FANON, 1952, p.30)
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(CHAMOISEAU, 1997, p.139-140)83. Os cantos, as danças, a culinária, as lendas, as casas 

revelam traços de memória de uma população que se recriou a partir de um novo espaço e de 

novas relações culturais, traços que contêm, além da multiplicidade negra, nuances brancas e 

ameríndias.  E  este  fenômeno tomou conta do Caribe e  do continente americano,  como o 

reggae nas favelas jamaicanas, a salsa nos guetos de Nova York e o jazz em New Orleans; na 

Martinica, a dança bèlè, os tambores gros-ka e a luta do damyé. A crioulização tomando uma 

forma ainda mais ampla.

Com a  interdição  do  tráfico  negreiro  e  a  abolição  da  escravidão,  os  senhores  de 

plantação recebem autorização do governo para substituir a mão-de-obra escrava por uma 

nova leva de trabalhadores; é a partir de 1853 que cerca de 30 mil imigrantes chegam às  

Antilhas Francesas.

2.1.4 Eu-indianos, eu-chineses, eu-sírio-libaneses

Grande parte dos imigrantes que desembarcaram nas Antilhas sofreram, assim como 

os africanos dos primeiros tempos da colonização, a experiência da travessia. Chamoiseau diz 

ter o porão desses navios o mesmo ambiente fétido e de penumbra dos navios negreiros, e a 

esses imigrantes a mesma sensação de que a terra natal se imobiliza e se perde para sempre à 

medida  que  o  navio  se  aproxima  das  terras  americanas:  “Novos  Africanos  vindos  sob 

contrato. Madeirenses. Chineses. Indianos. Sírio-Libaneses. Vivendo essas memórias, eu os 

descobri compartilhando o mergulho nos porões. Sonhar esses porões tornou-se o ponto de 

aliança” (CHAMOISEAU, 1997, p.144)84. 

Por muitas vezes enganados pelos recrutas que lhes prometiam o “Eldorado” em troca 

de uma assinatura de contrato de trabalho, indianos, chineses e sírio-libaneses vieram buscar 

nas Antilhas melhores condições de vida,  pois a maioria tentava escapar de uma série de 

problemas que assolavam seus países de origem e que os obrigava a partir.

83Elles ne reconstruisirent nulle Afrique au pays, mais tissèrent le pays d'un scintillement d'afriques mouvantes, 
en dérive dans leurs diversités propres, et en dérive dans toutes les autres (CHAMOISEAU, 1997, p.139-140).

84Nouveaux Africains venus sous contrat. Madériens. Chinois. Indiens. Syro-Libanais. En vivant ces mémoires, 
je leur découvris un commun partage d'une plongée dans les cales. Rêver ces cales devint le point d'alliance  
(CHAMOISEAU, 1997, p.144).
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A  imigração  ocorrida  após  1848  contribui  para  a  formação  de  uma  sociedade 

multiétnica e ainda socioeconomicamente mais complexa, somando-se a isso a mudança do 

status do negro que passa de escravo a cidadão. Por mais que estivessem sob contrato, os 

imigrantes recebem uma remuneração irrisória e vivem em condições de vida insatisfatórias e 

sob um espaço de maus tratos, violência e abusos. Diante disso, desenvolvem as mesmas 

técnicas de resistência dos escravos: incendeiam os reservatórios de ferramentas, as cabanas, 

as plantações de cana e envenenam os animais, “essa resistência surda torna-se a obsessão dos 

planteurs como nos tempos da escravidão” (CHAMOISEAU, 1997, p.199)85. 

2.2 RESISTÊNCIAS

O “rêver-pays” faz o escritor  se  pensar  e  viver  no lugar  do outro.  Fazendo sua a 

experiência alheia, esse sonho o faz também entrar em combate contra a usurpação mental e 

física do universo colonial, e é por isso que além de (re)conhecer cada fragmento que forma 

sua  cultura  como crioulo,  o  escritor,  travestido  de  etnólogo-sonhador,  rememora  também 

como esses povos resistiram à escravidão. Reviver a resistência é povoar o imaginário com as 

histórias orais que perpassam gerações, é ficcionalizar em pensamento ou através da escrita o 

que teria acontecido a esses povos. 

Na escrita de ficção, cada elemento histórico, cada documento ou informação, assim 
como  cada  experiência  de  vida  –  seja  o  gesto  mais  discreto  ou  o  drama  mais 
comovedor – possibilitam o disparo imaginativo. Todos são possíveis catapultas de 
uma explosão que gera encadeamento sucessivo de imagens, transporta a corrente 
imaginativa a outras instâncias em que a experiência da plenitude está tencionada 
pela apreensão de suas formas,  a formulação de sua intensidade,  o modelamento 
estético de seu instante (PIZARRO, 2006, p.48).

O sonho é  tomado  por  Chamoiseau  como o  espaço  possível  para  a  libertação  do 

imaginário, e Fanon fala em “sonhos musculares” (FANON, 2002, p.53): 

85 cette résistance sourde devint la hantise des planteurs comme aux époques de l'esclavage” (CHAMOISEAU, 
1997, p.199). 
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Sonho que pulo, que nado, que corro, que escalo. Sonho que gargalho, que atravesso 
o rio com uma pernada, que sou perseguido por uma matilha de carros que jamais 
me alcançam. Durante a colonização, o colonizado não para de se liberar entre nove 
horas da noite e seis horas da manhã (FANON, 2002, p.53)86.

A escrita torna-se ferramenta para tornar esse sonho uma realização concreta,  uma 

verdade dentro do espaço ficcional. Se, como diz Benjamin, a história é contada pelos que 

venceram (BENJAMIN, 1985), a ficção aqui promove o recontar de múltiplas histórias na 

visão  de  quem  historicamente  perdeu  a  batalha.  E  é  alimentado  pela  oralidade  que 

Chamoiseau vai, à medida que sua escrita torna-se mais leve e menos bloqueada, traçando o 

campo de batalha em que os vencidos da história se mostram fortes e aptos a lutar contra o 

domínio. É de fato importante perceber que o escritor, que antes via sua escrita dominada e 

portanto mimetizada, agora escreve. Escreve pois liberta seu imaginário para o sonho:

Escrevendo,  sonho  com  essas  presenças  que  descubro  em  mim,  meu  espírito  é 
instável, fugidio, líquido, vagabundo-sem-dono, sobressalto-me ao cabo de minhas 
ausências,  tenho dificuldades  em permanecer  muito  tempo nos  meandros  de  um 
parágrafo,  terrível  sonhador,  esfomeado quimérico,  contemplador fatal  à  beira de 
frases  em  suspenso,  as  ideias  e  as  palavras  me  deportam  facilmente  [...] 
(CHAMOISEAU, 1997, p.147)87  

Além  da  melancolia  e  da  tristeza,  das  revoltas  e  das  guerrilhas,  a  resistência  à 

escravidão configurou-se desde o suicídio durante a travessia – ilustrado em  Biblique des  

Derniers Gestes (CHAMOISEAU, 2002) - à fuga em direção ao alto das colinas, como em 

L'Esclave Vieil Homme et le Molosse (CHAMOISEAU, 1997a) ou em Le Quatrième Siècle 

(GLISSANT, 1964). Quem fica preso ao mundo da plantação vê a morte como única saída 

possível: “Lá na habitation de onde não se ousa fugir, morrer torna-se um ato de vida, morrer 

em resistência extrema, salto paradoxal da mais preciosa esperança” (CHAMOISEAU, 1997, 

86Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le  
fleuve d'une enjambée, que je suis poursuivi par des meutes de voitures qui ne me rattrapent jamais. Pendant la  
colonisation, le colonisé n'arrête pas de se libérer entre neuf heures du soir et six heures du matin (FANON, 
2002, p.53).

87En écrivant, je rêve à ces présences que je découvre en moi, mon esprit est instable, fuyant, liquide, vagabond-
sans-maître, je sursaute au débouché de mes absences, j'ai du mal à demeurer longtemps dans les méandres d'un  
paragraphe, rêveur terrible, chimérique affamé, contemplatif fatal au bord des phrases en suspens, les idées et les  
mots me déportent facile […] (CHAMOISEAU, 1997, p.147).
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p.163)88. A mesma ideia está presente no romance Un Dimanche au Cachot (CHAMOISEAU, 

2007) no momento em que um branco abolicionista, vendedor de porcelanas, se depara com a 

realidade de uma  habitation martinicana: “Viver nessa morte,  morrer nessa vida,  em uma 

armadilha sem fim... Sobreviver, escreve o vendedor em seu pequeno caderno, mas sobreviver 

aqui é aceitar morrer” (CHAMOISEAU, 2007, p.82. Grifos do autor)89. Esse personagem está 

fortemente ligado à figura histórica do abolicionista francês Victor Schoelcher e,  segundo 

Eurídice Figueiredo, vários de seus escritos publicados na França funcionam, assim como 

tantos  outros,  como  “registros  arquivísticos  da  época,  consultados  e  reelaborados  por 

Chamoiseau na escrita de seu romance” (FIGUEIREDO, 2010, p.185).

Já em Biblique des Derniers Gestes (CHAMOISEAU, 2002), Balthazar Bodule-Jules, 

ao presenciar uma mãe escrava matando seu bebé recém-nascido, considera essa atitude como 

um ato de guerra, pois, para ele, “mata-se em nome da liberdade” (CHAMOISEAU, 2002, 

p.72)90:

Na penumbra, ele acreditou ver que ela cortava o cordão ou que lhe dava um nó de 
um modo estranho.  Aí ele  a  viu se endireitar  e  de repente se petrificar.   A mãe  
apertava o bebê contra ela em um gesto maternal […] Ele compreendeu assim, com 
um soluço de horror, que a mãe o estava sufocando. Sufocando o bebê […] A mãe 
não queria que seu filho nascesse escravo (CHAMOISEAU, 2002, p.72)91.

Por outro lado, o colono que participa de forma incisiva do processo colonial, mesmo 

não sendo escravo e, portanto, vendo-se aparentemente livre de uma situação de domínio, 

também resiste.  Sua resistência,  no  entanto,  não  se mostra  um combate  contra  o espólio 

presente diariamente na sociedade escravocrata da qual faz parte, mas é refletida através do 

que transmite aos seus descendentes. Como dizem Chamoiseau e Confiant, os brancos passam 
88Là, sur l'habitation d'où on n'ose s'enfuir, mourir devient un acte de vie, mourir en résistance extrême, bond 
paradoxal du plus précieux espoir (CHAMOISEAU, 1997, p.163). 

89Vivre dans cette mort, mourir dans cette vie, dans une attrape sans fin... Survivre, écrit le vendeur sur son petit 
carnet, mais survivre ici c'est accepter de mourir (CHAMOISEAU, 2007, p.82. Grifos do autor).

90tue au nom de la liberté (CHAMOISEAU, 2002, p.72)
91Dans la pénombre, il crut voir qu'elle coupait le cordon ou qu'elle le nouait d'une étrange façon. Puis il la vit se 
redresser et soudain se pétrifier. L'accouchée serrait le bébé contre elle en un geste maternel […] Il comprit flap, 
en un hoquet d'horreur, que l'accouchée était en train de l'étouffer. D'étouffer le bébé […] L'accouchée ne voulait  
pas que son fils naisse esclave (CHAMOISEAU, 2002, p.72)
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a seus  filhos  “a  ideia  que  toda  cultura  é  metropolitana,  toda  literatura  também.  Ele  lhes 

transmite o culto do Centro que ele carrega consigo” (CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999, 

p.47)92, fugindo, assim, do universo colonial. A resistência à cultura ou à língua crioula é, com 

o passar do tempo, praticada, como por encadeamento, pelos negros e mulatos que almejam a 

conquista da cidadania francesa e que imitam os brancos; é o Desvio seguido de um Retorno 

infecundo (GLISSANT, 1997). 

Tornar-se  francês  não  foi  para  ninguém  uma  alienação  cultural  já  que  não  se 
supunha que  estes países de habitations pudessem produzir uma cultura. E se eles 
tivessem feito, quem então desejaria essa cultura marcada pelo selo da infâmia, que 
lembrava tão dolorosamente negatividades […] Tornar-se francês era então alcançar 
a  Cultura,  deixar  o  estado-natureza  dessa  periferia  para  existir  no  centro 
(CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999, p.88)93.     

Temos por ora, dois contextos de resistência simultâneos. Por um lado, uma resistência 

que  opera  inconscientemente  em  favor  da  própria  dominação  silenciosa,  ou  seja,  esse 

encadeamento de atitudes  miméticas  e  alienantes  em relação ao centro metropolitano que 

alimenta  a  engrenagem  colonial  –  fato  que  explicaria  a  angústia  do  escritor  Patrick 

Chamoiseau; por outro, uma resistência que se realiza para combater o domínio e “difundir 

subterraneamente  múltiplos  contravalores,  uma  contracultura”  (CHAMOISEAU  & 

CONFIANT, 1999, p.73)94, estando neste, uma das figuras mais importantes quando analisada 

de acordo com as consequências advindas de seus atos de resistência: o conteur crioulo.

92[…] l'idée que toute culture est métropolitaine, toute littérature aussi.  Il leur transmet le culte du Centre qu'il 
porte en lui (CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999, p.47).

93Devenir français ne fut alors pour personne une aliénation culturelle puisque ces pays d'habitations n'étaient  
pas censés avoir produit une culture. Et, s'ils avaient fait, qui donc aurait voulu de cette culture marquée du sceau  
de l'infamie,  qui  rappelait  si  doulouresement des  négativités […]  Devenir français  c'était  donc accéder à la 
Culture, quitter l'état-nature de cette périphérie pour exister au centre (CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999,  
p.88).
94diffuser  souterrainement  de  multiples  contre-valeurs,  une  contre-culture  (CHAMOISEAU  & CONFIANT, 
1999, p.73).



61

2.2.1 O conteur

A língua  crioula  falada  na  plantação  faz  nascer  o  que  os  haitianos  chamam  de 

oraliture, uma produção oral com dimensão estética (CHAMOISEAU, 1994, p.153) e que tem 

como origem a tradição oral africana, embora refletindo a realidade da sociedade colonial 

antilhana.  Diferentemente  do  conto  africano  que  conserva  uma  única  estrutura  moral  e 

temática  e  que  passa  valores  universais  de  respeito  à  terra  e  aos  mais  velhos,  explica  a 

estudiosa  Catherine  Wells,  o  conto  crioulo,  em  contrapartida,  sofre  transformações 

relacionadas a estes temas por ter sido engendrado em um processo de despersonificação e 

desestruturação da noção de sociedade (WELLS, 1994). O conteur crioulo é aquele que detém 

a  tradição  oral  africana  e  que  a  adapta  nas  palavras  com estratégias  de  sobrevivência  e 

resistência  ao  poder  colonial,  ele  não  tem,  contudo,  a  “solução  coletiva  à  opressão 

escravagista  pois  o  coletivo  ainda  não  existe”  (CHAMOISEAU,  1997,  p.187)95,  ele  teve 

então, antes de tudo, que “reatar estes homens esfacelados”(CHAMOISEAU, 1997, p.187. 

Grifo do autor)96.

Durante as noites, reunido a um auditório que se posiciona ao seu redor, o  conteur 

transforma-se de escravo em senhor -  um “Maître de  la  parole” (WELLS, 1994,  p.29)  - 

passando aos seus ouvintes mensagens de resistência à submissão, à violência e à miséria. Usa 

como fonte  de inspiração os  elementos  do próprio  espaço colonial  e  os  faz interagir  nos 

contos: as diversas etnias, os traços-memórias, os deuses, os cantos, as danças, os tambores, 

dominados  e  dominadores,  tudo  se  mostra  relevante  em  sua  palavra,  ele  fala  “em  um 

concerto” (CHAMOISEAU, 1997, p.186)97. 

95Solution  collective  à  l'oppression  esclavagiste  car  le  collectif  n'existe  pas  encore  (CHAMOISEAU,  1997, 
p.187)
96Relier ces hommes émiettés (CHAMOISEAU, 1997, p.187. Grifo do autor)

97Dans un concert (CHAMOISEAU, 1997, p.186)
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Ele  não  era  recolhedor  de  uma  memória  milenar  que  funda  um Território.  Sua 
palavra não emergia das linhas de uma Gênese ou de um mito fundador, nem de uma 
História ramificada em cantos literários, ela possuía apenas a perturbação do navio 
negreiro, a ofuscação sangrenta dos desastres coloniais, o emaranhado das histórias 
vindas de todos os Territórios. Ela não estava sob tutela de nenhum Sagrado, mas se 
via habitada por múltiplos Sagrados de trêmulas “verdades” (CHAMOISEAU, 1997, 
p.193. Grifos do autor)98.                           

O coletivo da palavra do conteur nasce pelo processo de intercomunicação entre ele e 

o público, sua palavra, portanto, depende da participação do auditório que intervém ao seu 

sinal:  “é  kri”,  “é  kra”,  “mistikri”,  “mistikra”.  O conteúdo  das  mensagens  do  conteur,  no 

entanto, não é expresso de forma clara ou explícita. Rimas, onomatopeias, jogos de palavra, 

enumerações  e  gestuais  são  ferramentas  que  permitem ao contador  transmitir  todos  estes 

contravalores  sem que o senhor tome conhecimento  que dentro  daquela  roda de palavras 

obscuras, risos e gestos, há um “renascimento humano” (CHAMOISEAU, 1997, p.188), um 

campo de batalha cuja única arma é a palavra. 

Em  Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997), Chamoiseau nos concede um 

belo exemplo do que seriam as acumulações e dissimulações do  conteur: “Eu gosto muito 

disso,  sim:  as  acumulações  enfileiradas  do  Conteur.  Ele  jamais  dirá:  'Está  calor',  mas: 

'...tinha, sabe, um debate de sol um escândalo de sol no sol sem vento do sol do sol por cima  

do sol por baixo do sol por todo o canto ai mamãe sol atrás de sol...'” (CHAMOISEAU, 

1997, p.191. Grifos do autor)99.               

O conhecimento e o resgate da oralidade crioula fazem o escritor perceber que sua 

identidade não está ligada a nenhuma origem clara e determinada como ocorre em sociedades 

atávicas: “Não podendo conceber este caos identitário, este mosaico cultural sem ponto de 

partida, eu tinha tentado as mais confortáveis reduções inspiradas nos valores coloniais […] 

Graças  aos  sonhos,  o  país  torna-se  em  mim  um  organismo  vivo,  compacto  e  fluido” 
98Il n'était pas recueilleur d'une mémoire millénaire qui fonde un Territoire. Sa parole n'émergeait pas des lignes  
d'une Génèse ou d'un mythe fondateur, ni d'une Histoire ramifiée dans ces chants littéraires, elle n'avait que le  
trouble du bateau négrier, l'éblouissement sanglant des désastres coloniaux, l'emmêlée des histoires venues de 
tous les Territoires. Elle n'était sous tutelle d'aucun Sacré mais se voyait hantée par de multiples Sacrés aux  
“vérités” tremblantes (CHAMOISEAU, 1997, p.193. Grifos do autor).

99J'aime ça, oui: les accumulations enfilées du Conteur. Il ne dira jamais: 'Il fait chaud' mais: '... il y avait tu  
m'entends un débat de soleil un scandale de soleil dans du soleil sans vent du soleil du soleil par en haut du  
soleil par en bas du soleil tout-partout roye manman soleil derrière soleil... '  (CHAMOISEAU, 1997, p.191. 
Grifos do autor).
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(CHAMOISEAU, 1997, p.226)100.

 A noção glissantiana de digenèse se opõe à ideia de uma Gênese, de uma sucessão de 

filiações ligadas a uma única raiz que cria, como consequência legítima, o direito sobre a terra 

e  a  existência  coletiva  sobre  um  território.  Glissant  problematiza  a  genealogia  linear  e 

cronológica e desmistifica a tal “pureza original” tão avidamente sonhada pelas sociedades 

atávicas. Contudo, não devemos deixar de mencionar que, embora Glissant se oponha a este 

imaginário fundamentado em discursos que estabelecem uma origem e uma exclusividade 

identitária, é um autor que procura, por mais dificultoso que seja este trabalho, estabelecer 

uma origem ao povo crioulo através da reescrita da memória martinicana. 

No espaço de colonização em que as populações transbordadas se viram forçadas a 

entrarem em relação umas com as outras, todo o sistema de pensamento que formava seu 

imaginário coletivo é modificado, por vezes quase que por completo anulado pelo sistema 

colonial – lembrando mais uma vez da ideia de migrant nu de Glissant (GLISSANT, 1996). A 

crioulização destes povos permitiu a reinvenção de um imaginário novo e imprevisível, cuja 

noção de origem é ela mesma perturbada, por isso Glissant ilustra este processo pela figura de 

uma raiz rizomática (GLISSANT, 1996), sem uma origem bem clara, uma digênese, portanto. 

Encontrava-se por todo o Caribe este Diverso que se agrega e prolifera resultantes 
rebeldes às profecias.  Aqui,  nenhuma destas Gêneses  tradicionais que fundam as 
etnias,  os  territórios,  as  antigas  identidades,  a  bela  História  comum.  Nada  de 
discursos das origens. Nada de mito fundador. Nada. Só a efervescência mutante do 
que estes povos tinham ali transportado (CHAMOISEAU, 1997, p.224)101.

Sonhando com um eu-conteur, Chamoiseau revive sua palavra e aprende suas técnicas, 

vive então, neste momento, na zona obscura entre a palavra oral e a escrita. Enquanto os 

escritores do período colonial  ficavam restritos ao refúgio das belas letras oferecidas pelo 

Centro dominante, a  oraliture vai aos poucos, à medida que a escrita embarca na oralidade 

100Ne pouvant concevoir ce chaos identitaire, cette mosaïque culturelle sans point de départ, j'avais tenté les  
réductions plus confortables inspirées par les valeurs coloniales […] À force de rêves, le pays devient en moi un 
organisme vivant, compact et fluide (CHAMOISEAU, 1997, p.226).

101On retrouvait dans toute la Caraïbe ce Divers qui s'agrège et prolifère en résultantes rebelles aux prophéties.  
Là, aucune de ces Genèses traditionnelles qui fondent les ethnies, les territoires, les identités anciennes, la belle 
Histoire  commune.  Pas  de  discours  des  origines.  Pas  de  mythe  fondateur  quelconque.  Rien.  Rien  que  le 
grouillement mutant de ce que les peuples avaient charroyé-là (CHAMOISEAU, 1997, p.224).
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crioula,  engendrando  uma  nova  poética  capaz  de  expressar  o  emaranhado  cultural  das 

Antilhas. Chamoiseau relembra, mais uma vez, o romance Malemort, de Glissant: “Encontro 

em mim, como um coração familiar, as intermitências conflituais do oral e da escrita. Eu as 

recebo sem espanto, pronto a ultrapassá-las.  Malemort,  é verdade, tinha me iniciado cedo 

nestas zonas perturbadoras” (CHAMOISEAU, 1997, p.197)102.

É  então  que  Chamoiseau  percebe,  através  das  palavras  do  conteur,  que  os  traços 

brancos, ameríndios,  negros e asiáticos que compõem seu “eu”,  formam juntos uma nova 

entidade coletiva, um Eu que é um Nós: “Nós quisemos preservar purezas originais mas nos 

vimos  atravessados  uns  pelos  outros”  (CHAMOISEAU,  1997,  p.222-223)103.  Consegue 

desconstruir  a  teia  discursiva  do  centro  metropolitano  e  entender  quais  as  causas  que 

bloqueavam sua escrita ao se deixar deslocar para outros imaginários, bem como rememorar e 

atualizar  as  palavras  do  conteur.  Chamoiseau se reconhece,  agora,  como um eu-crioulo e 

torna-se  um  Marqueur  de  Paroles;  neste  momento  de  Écrire  en  Pays  Dominé 

(CHAMOISEAU, 1997), cai uma chuva que suspende os sonhos do escritor e o faz escrever: 

“Nos  dias  de  chuva,  eu  abordo  melhor  o  Escrever.  Céu  noturno.  Nuvens  caídas.  A luz, 

corrente de seiva, molda o país de uma outra maneira” (CHAMOISEAU, 1997, p.235)104.

102Je retrouve en moi, comme un coeur familier, ces clignotements conflictuels de l'oral et de l'écrit. Je les reçois 
sans  étonnement,  prêt  à  les  dépasser.  Malemort,  c'est  vrai,  m'avait  initié  tôt  à  ces  zones  troublantes 
(CHAMOISEAU, 1997, p.197).

103Nous  voulûmes  préserver  d'originelles  puretés  mais  nous  nous  vîmes  traversés  les  uns  par  les  autres 
(CHAMOISEAU, 1997, p.222-223)

104Les jours de pluie, j'aborde mieux l'Écrire. Ciel nocturne. Nuages tombés. La lumière, coulée sève, moule le 
pays d'une autre manière (CHAMOISEAU, 1997, p.235).
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CAPÍTULO 3

3.1 A DOMINAÇÃO FURTIVA

Consciente do caos identitário que forma o coletivo martinicano e ciente das causas e 

consequências da dominação silenciosa, Chamoiseau projeta um novo olhar sobre sua terra 

natal,  e  o  que  vê  é  fruto  de  uma modernização  factícia:  “...eu  ia  e  vinha  solitário  nesta 

abundância de estradas, de imóveis, de galerias comerciais, de carros de luxo. Eu ia e vinha 

solitário nestas assistências ao turismo, ao rum, à banana... pretensas-produções que nutrem 

nossos békés (CHAMOISEAU, 1997, p.252)105. Sob domínio e dependente do centro francês, 

o martinicano deixa de refletir sobre estratégias de produção real em seu espaço pois, por 

décadas,  vem  sendo  subvencionado  e  assistido  por  uma  política  estrangeira  de 

“desenvolvimento” social e econômico. 

Que  o  não-domínio  do  cotidiano  esteja  generalizado  hoje,  disso  há  ilustrações 
gritantes. O Martinicano não controla mais, por exemplo, nenhum produto de uso 
generalizado  em  seu  ambiente:  as  feiras  interiores  desapareceram  quase  por 
completo e um simples atraso na chegada de alguns barcos toma ares de catástrofe. 
Não existe mais uma única mercadoria que os Martinicanos produzam de maneira 
totalmente autônoma para seu uso generalizado (GLISSANT, 1997, p.197)106.

É no capítulo que fecha a narrativa em que temos uma dimensão maior do processo da 

dominação  furtiva  citada  pelo  velho  guerreiro  no  início  do  romance.  Trata-se  de  uma 

dominação que se realiza de forma mais ampla e abstrata e que está ligada à atual onda de 

globalização; nas palavras do velho guerreiro, um “Império tecnotrônico onde o imperador 

seria o nevoeiro de valores dominantes, de coloração ocidental, tendendo a uma concentração 

empobrecedora que os torna mais hostis à autonomia criadora de nossos imaginários, e isso, 

105…j'arpentais  solitaire  ces  abondances  de  routes,  d'immeubles,  de  galeries  commerciales,  de  fastes 
automobiles. J'arpentais en solitude ces secours au tourisme, au rhum, à la banane... supposés-productions qui  
nourrissent nos békés (CHAMOISEAU, 1997, p.252).  

106Que la non-maîtrise du quotidien soit généralisée aujourd'hui, il en est de criantes illustrations. Le Martiniquais 
ne contrôle par exemple plus aucun produit d'usage généralisé dans son environnement: les marchés intérieurs 
ont presque complètement disparu et un simple retard dans l'arrivage de quelques bateaux prend des allures de 
catastrophe.  Il  n'existe  plus  une  seule  marchandise  que  les  Martiniquais  produisent  de  manière  totalement 
autonome pour leur usage généralisé (GLISSANT, 1997, p.197).
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que estejamos ao norte  ou ao sul da escala” (CHAMOISEAU, 1997, p.256)107.  Estruturas 

econômicas e de comunicação agem dentro do espaço cibernético e, desmaterializadas nas 

redes virtuais, se expandem infinitamente em vários centros sem, contudo, deixar de canalizar 

uma certa estrutura de pensamento em uma direção pré-definida. Não há mais um Centro 

dominante portanto, mas um império de valores que reinam na redes virtuais em uma aparente 

atmosfera de liberdade.

[…] este rizoma transporta um sentimento da diversidade do mundo, mas também 
uma percepção de  nós mesmos:  nós nos vemos,  somos vistos,  existimos.  Faz-se 
espelho. E este efeito-espelho nos condiciona. E condiciona a diversidade que nós 
apreendemos:  esta  chega  até  nós  através  do  prisma  dos  valores  dominantes 
(CHAMOISEAU, 1997, p.285)108.

Diante  da  situação  atual,  quem  não  adere  às  novas  tecnologias  ou  recusa  a 

estandardização ocidental arrisca a se tornar retrógrado; para Chamoiseau, a modernidade, a 

liberdade  e  o  progresso  estão  vinculados  aos  valores  ocidentais  (CHAMOISEAU,  2008). 

Nesse sentido, há um esvaecimento da memória coletiva e individual pela sede de consumo 

por informações que chegam a nós cada vez mais rapidamente e que pela velocidade com que 

são processadas e logo substituídas por outras novas, tornam-se cada vez mais descartáveis. O 

presente mostra-se fugaz e inassimilável.

Em um país que sofreu a violência colonial e cuja história foi rasurada pelo longo 

período vivido sob dominação brutal e silenciosa, a dominação furtiva paralisa ainda mais o 

pensamento imaginativo, isso porque a Martinica, além de ser um departamento francês que 

sofre os efeitos da política de assimilação, sua proximidade com o continente americano e a 

pequenez de seu território  dificultam a afirmação da cultura crioula pela  necessidade de 

adaptação a estruturas administrativas e econômicas que lhe são estrangeiras. “Eu vejo – diz o 

velho guerreiro – uma desertificação eletrônica dos imaginários que só uma resistência nova 

107Empire technotronique où l'empereur  serait  le  brouillard de valeurs  dominantes,  à  coloration occidentale,  
tendant à une concentration appauvrissante qui les rend plus hostiles à l'autonomie créatice de nos imaginaires, et  
cela, que l'on soit au nord ou au sud de l'échelle (CHAMOISEAU, 1997, p.256).

108[…] ce rhizome nous transporte un sentiment de la diversité du monde, mais aussi un perçu de nous-mêmes:  
on se voit, on est vu, on existe. Il fait miroir. Et cet effet-miroir nous conditionne. Et conditionne la diversité que  
nous appréhendons: celle-ci nous parvient à travers le prisme des valeurs dominantes (CHAMOISEAU, 1997, 
p.285)
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poderia afrontar” (CHAMOISEAU, 1997, p.297)109.

Este imaginário dominado permanece indestrutível. Ele não tem muros. Nem torres, 
nem exércitos ou projéteis. Ele não aparece em parte alguma e se ativa por tudo. Os 
produtos que engendra como obras do espírito ou como visão do mundo são julgados 
por ele  mesmo e se inscrevem de  toda  maneira  nas  marcas  que ele  imprime.  O 
imprevisto  é  que,  aí  também,  surgem  marronnages (CHAMOISEAU,  1997, 
p.305)110.

Uma outra forma de resistência que, para Chamoiseau, passa pelo mundo da Palavra. 

A palavra contida nas obras literárias, nas mensagens do  conteur,  na memória coletiva do 

martinicano,  na  História  e  até  mesmo nos  telejornais  e  na  comunicação  pela  internet.  O 

sonho-país lhe deu abertura para recolher as mais diversas informações sobre sua terra natal e 

agora, despertado do sonho, vê-se diante deste emaranhado discursivo que o impele à criação. 

Seus  “eus”  ficcionais  misturam-se,  neste  momento,  à  realidade  de  seu  eu  como 

escritor, e é nesta fronteira entre realidade e ficção em que existe a possibilidade artística, a 

criação poética. Ler, nas palavras de Vincent Jouve, “é uma viagem, uma entrada insólita em 

outra dimensão que, na maioria das vezes, enriquece a experiência: o leitor que, num primeiro 

tempo, deixa a realidade para o universo fictício, num segundo tempo volta ao real, nutrido da 

ficção” (JOUVE, 2002, p.109), exatamente como se sente Chamoiseau ao fim da narrativa: 

imerso em um mundo de textualidades cuja articulação se apresenta em combinações sem 

fim.  Portanto,  o  que  até  agora  foi  apreendido  pelo  escritor  de  Écrire  en  Pays  Dominé 

(CHAMOISEAU, 1997) começa a ser misturado a suas memórias,  mas sobretudo ao que 

lembra em termos de leitura -  é quando Chamoiseau deixa cair a máscara do Marqueur de 

Paroles para vestir a do Guerrier de l'imaginaire, “não na coragem de arriscar a aventura, mas 

na vontade inesgotável de surpreender o belo” (CHAMOISEAU, 1997, p.314)111.

109J'y vois  une désertification électronique des  imaginaires  que seule une résistance neuve pourrait  affronter 
(CHAMOISEAU, 1997, p.297).

110Cet imaginaire dominé demeure indestructible. Il n'a pas de murs. Pas de tourelles, d'armées ou de projectiles.  
Il n'apparaît nulle part et s'active dans tout. Les produits qu'il génère comme oeuvres de l'esprit ou comme vision 
du monde sont jugés par lui-même, et s'inscrivent de toute manière dans l'ornière qu'il imprime. L'imprévu c'est 
que, là aussi, surgissent des marronnages (CHAMOISEAU, 1997, p.305)

111non  dans  le  courage  d'en  risquer  l'aventure,  mais  dans  l'envie  inépuisée  d'en  surprendre  la  beauté 
(CHAMOISEAU, 1997, p.314)
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3.2 A TRAMA LITERÁRIA

Ao identificar-se desde o início da narrativa como leitor e refazendo a trajetória de sua 

experiência literária pela releitura de várias obras, Chamoiseau percebe o poder da literatura 

em  modificar,  enriquecer,  criar  e  libertar  imaginários,  e  assim,  a  inspiração  artística  do 

Guerrier vai aos poucos ganhando espaço em suas memórias de leitura e sua criação escrita 

condicionada a cada abertura oferecida por uma obra literária.

Ir, Guerreiro, com estes livros despertados perto de si. Ao mesmo tempo exaltado e 
abatido por este tudo já escrito e já dito. As potências literárias foram bem exercidas. 
Ir com grande humildade. Mas tomar íntima medida da necessidade do Escrever, de 
abordar a questão de suas feridas e de sua presença no mundo. O Escrever não é 
certeza,  mas  descoberta.  Ele mora nas  leituras,  tira  delas  os  estremecimentos na 
carne, os voos nas abóbodas do espírito. Ele se emociona com o real. Não tente o 
acabamento (CHAMOISEAU, 1997, p.308)112.

Não tentar o acabamento é permitir que sua escrita não se feche em uma verdade, mas 

que seja um diálogo constante com o já escrito, com o já dito, e que ofereça, também, espaços 

para que outros imaginários sejam aguçados. Desta forma

o autor, tecelão de textualidades, recorre aos muitos livros que já leu, às frases que já 
ouviu,  às  muitas  releituras  feitas,  ao  seu  universo  memorial  mais  ampliado,  e 
escreve, destilando engenhos alheios, articulando os fragmentos de que um texto é 
derivado,  semeando jogos e artimanhas,  lançando sinais  para  seu  leitor  (PINTO, 
1998, p.202-203).

 

Chamoiseau  traça,  assim,  uma  rede  de  influências  ao  escolher  ele  mesmo  seus 

precursores, o que implica falarmos que um escritor é sempre um leitor de outros escritores, 

ou seja, um modo de se posicionar diante deles. Trabalhando sobre outros textos, Chamoiseau 

destaca a marca do múltiplo, do plural; além do diálogo explícito entre o escritor e o velho 

guerreiro,  é  notório  como o  autor  serve-se de  paratextos  e  intertextos,  de  empréstimos  e 

citações em Écrire en Pays Dominé (CHAMOISEAU, 1997), como se quisesse a toda hora 

112Aller, Guerrier, avec ces livres éveillés près de soi. À la fois exalté et accablé par ce tout déjà écrit et déjà dit.  
Les puissances littéraires se sont bien exercées. Aller en grande humilité. Mais prendre intime mesure du besoin 
de l'Écrire, d'aborder la question de ses blessures et de sa présence au monde. L'Écrire n'est pas certitude, mais 
découverte. Il habite les lectures, en prélève les frissons dans une chair, les envols dans les voûtes d'un esprit. Il  
s'émeut du réel. Ne tente pas l'achèvement (CHAMOISEAU, 1997, p.308).
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marcar a característica coletiva do indivíduo e solicitar  a capacidade associativa do leitor, 

convidando-o  ao  cruzamento  de  várias  leituras,  “cujo  sempre-recomeçando  torna-se  uma 

poética  de  conhecimento,  sem dogma nem lei”  (CHAMOISEAU, 1997,  p.318.  Grifos  do 

autor)113. A poética do conhecimento, ou seja, a ficção propriamente dita, não intenta substituir 

a realidade, mas proporciona alternativas que a revelem de outra maneira, uma realidade cujo 

novo  modelo  de  representação  surge  através  da  ficcionalização  e  do  trabalho  sobre  a 

linguagem e, ainda, pela abertura a um número infinito de leituras.

Daí recorremos a Borges. Em seu conto Pierre Menard, Autor do Quixote (BORGES, 

1975), Borges cria como personagem um romancista francês que se propõe a reescrever o 

Quixote,  porém não  simplesmente  reescrever  uma mesma versão  da  obra,  mas  conseguir 

realizá-la  de  forma  totalmente  original,  pois  “não  se  propunha  copiá-lo.  Sua  admirável 

ambição era produzir páginas que coincidissem  - palavra por palavra e linha por linha – com 

as de Miguel de Cervantes” (BORGES, 1975, p.45). O narrador surpreende o leitor ao revelar 

que “o texto de Cervantes e o de Menard são verbalmente idênticos, mas o segundo é quase 

infinitamente mais rico” (BORGES, 1975, p.49). O que Borges sugere neste conto e o que nos 

faz aproximá-lo de Chamoiseau é a poética da leitura, pois ao considerar o segundo texto mais 

rico,  Borges  enfatiza  a  leitura  como  fator  de  transformação  de  uma  obra;  Menard,  no 

momento em que reescreve o Quixote, é um leitor cuja biblioteca foi sendo enriquecida por 

mais de três séculos de produção literária, fato que promove, portanto, o leitor como “receptor 

participante ativo do processo criador” (JOZEF, 1999).

Se  considerássemos  o  próprio  indivíduo  como  uma  espécie  de  escrita,  como 

definiríamos seu autor? Dada a dificuldade ou impossibilidade em se estabelecer de modo 

claro e absoluto uma origem para a população da Martinica por conta do passado colonial e da 

multiplicidade  étnica que  formou a cultura crioula,  é  evidente,  portanto,  que Chamoiseau 

busque sempre em seus romances reinventar o passado de seu país problematizando questões 

como gênese e filiação, como é o caso de  Texaco  (CHAMOISEAU, 1992) e  Biblique des  

Derniers  Gestes  (CHAMOISEAU,  2002),  por  exemplo.  No  entanto,  além  da  visível 

reconstrução  histórica  apresentada  no  segundo  capítulo  de  Écrire  en  Pays  Dominé  

113dont le  toujours-recommençant devient une poétique de connaissance, sans dogme ni loi” (CHAMOISEAU, 
1997, p.318. Grifos do autor)
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(CHAMOISEAU,  1997)  -  “compreender  esta  terra  na  qual  eu  nasci  tornou-se  minha 

exigência”  (CHAMOISEAU,  1997,  p.105)114 -,  sua  grande  preocupação  parece  aqui 

encaminhar-se a uma discussão mais engajada no âmbito da literatura, talvez porque procure 

nela também respostas às suas angústias.

A  pesquisa  identitária  pessoal  do  escritor  corre  em  paralelo  com  a  busca  que 

empreende  pela  história  literária  do  país,  discutida  -  e  por  muitas  vezes  retomada  -  no 

primeiro capítulo da obra e mais esquematicamente realizada dois anos mais tarde em Lettres 

Créoles (CHAMOISEAU, CONFIANT, 1999). Segundo Milne, “vê-se que para Chamoiseau 

não somente a literatura – sob forma de histórias e lendas – constitui ela mesma o parâmetro 

de uma cultura, mas ela pode também dar acesso a outros elementos fundadores tal como a 

compreensão  do  passado”  (MILNE,  2006,  p.63)115.  De  modo  análogo,  Michal  Obszynski 

considera  haver,  neste  sentido,  um entrelaçamento  entre  ideologia  e  escrita  nas  obras  de 

Chamoiseau, pois 

coloca o ato de escrever no âmago do nó de relações que é a  personalidade do 
escritor.  De  fato,  o  texto  literário  é  aqui  percebido  como  produto  do  próprio 
imaginário do autor, definido por todo contexto social, histórico, político e cultural 
no  qual  funciona  o  escritor.  Para  Chamoiseau,  o  trabalho  de  escrita  e,  como 
consequência, o efeito deste trabalho, o próprio texto carregam traços profundos da 
situação  real  do  escritor.  Neste  sentido,  a  escrita  é  indissociável  da  ideologia, 
depende dela inteiramente (OBSZYNSKI, 2008, p.92)116. 

É nesta diversidade cultural e literária que o Guerrier vai “ousar o alternativo. Encarar 

o outro modo, nem em ruptura nem em oposição: quem é  outro.  Do Um ao Diverso, do 

Mesmo ao Outro-plural, da Unicidade ao imaginário de Diversalidade, há o salto em direção a 

mais  vida”  (CHAMOISEAU, 1997,  p.331.  Grifos  do  autor)117.  Diversidade,  esta,  que  ele 
114comprendre cette terre dans laquelle j'étais né devint mon exigence (CHAMOISEAU, 1997, p.105)
115on voit que pour Chamoiseau non seulement la littérature – sous forme d'histoires et de légendes – constitue en 
elle-même la pierre de touche d'une culture, mais elle peut aussi donner accès à d'autres éléments fondateurs tels  
que la compréhension du passé (MILNE, 2006, p.63).

116place l'acte d'écrire au coeur même du noeud de relations qu'est la personnalité de l'écrivain. En effet, le texte 
littéraire  est  ici  perçu  comme produit  de  l'imaginaire  propre  de  l'auteur,  défini  par  tout  le  contexte  social,  
historique, politique et culturel dans lequel fonctionne l'écrivain. Pour Chamoiseau, le travail d'écriture et par 
conséquent, l'effet de ce travail, le texte lui-même portent les traces pofondes de la situation réelle de l'écrivain.  
En ce sens, l'écriture est indissociable de l'idéologie, elle en dépend entièrement (OBSZYNSKI, 2008, p.92)

117oser l'alternative. Envisager l'autre mode, ni en rupture ni en opposition: qui est autre. De l'Un au Divers, du 
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também vai enfrentar ao tentar expressá-la na escrita, no drama entre a língua crioula e a 

língua francesa. 

3.3 O DRAMA LINGUÍSTICO

Diz o escritor que “a língua dominante, quando ela é aprendida como exterior a si, se 

conserva  à  distância:  nós  a  manipulamos  como  pedinte;  querendo  conquistá-la,  nós 

solicitamos  o  que  ela  tem de  ortodoxo”  (CHAMOISEAU,  1997,  p.274)118.  Pensando  nos 

poetas  doudouístas e  em  todos  os  outros  escritores  antilhanos  que,  de  algum  modo, 

expressavam na escrita um imaginário dominado – como ele mesmo se viu ao questionar sua 

escrita -, Chamoiseau entende que o Escrever esteve por muito tempo condicionado a um 

ritual  sacralizante em relação à  língua francesa,  e  que a  partir  desta  língua,  os  escritores 

acabavam por  projetar  uma ideia  de mundo que refletia  o que a  expansão colonial  havia 

imposto: valores culturais e também linguísticos do centro francês.

Os centros colonialistas tinham projetado suas línguas como redes. A língua, nestes 
tempos  de  expansão,  não  servia  para  questionar  o  mundo.  Ela  tornava-se  uma 
peneira de ordem pela qual o mundo, clarificado, ordenado, devia se submeter às 
decifrações unívocas de uma identidade, a qual lançava, a partir de seu Território, 
“legítimas” conquistas (CHAMOISEAU, 1997, p.274. Grifos do autor)119.

Alguns escritores, como o haitiano Frankétienne e o martinicano Raphaël Confiant, no 

entanto, procuraram uma fórmula de escape a esta divindade monolíngue escrevendo textos 

em língua crioula a fim de melhor compreender, através do mergulho na língua materna, a 

realidade de seus países.  Chamoiseau,  entretanto,  considera este  tipo de atitude como um 

reflexo destas dominações invisíveis cuja ideologia está claramente expressa no uso de uma 

única língua, donde tem-se que “Esta língua é minha pátria, ou Esta língua me escolheu, ou 
Même  à  l'Autre-pluriel,  de  l'Unicité  à  l'imaginaire  de  Diversalité,  il  y  a  le  bond  vers  plus  de  vie  
(CHAMOISEAU, 1997, p.331. Grifos do autor).
118la langue dominante, quand elle est apprise comme extérieure à soi, se conserve à distance: on la manie en  
demandeur; voulant la conquérir, on sollicite ce qu'elle a d'orthodoxe (CHAMOISEAU, 1997, p.274).

119Les Centres colonialistes avaient projeté leurs langues comme des filets. La langue, en ces temps d'expansion,  
ne servait pas à questionner le monde. Elle devenait un tamis d'ordre par lequel le monde, clarifié, ordonné, 
devait  se  soumettre  aux  déchiffrements  univoques  d'une  identité;  laquelle  depuis  son  Territoire,  lançait  de 
“légitimes” conquêtes (CHAMOISEAU, 1997, p.274. Grifos do autor)
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Eu habito tal língua” (CHAMOISEAU, 1997, p.275. Grifos do autor)120. Ora, não teriam eles, 

então, caído nas armadilhas de um antidiscurso? A questão se coloca quando a passagem da 

língua dominante para a língua dominada conserva os mesmos valores da lógica imperialista 

que se funda na Unicidade,  ou seja,  em uma exclusividade que considera o Outro como 

ameaça a um projeto de mundo estandardizado e transparente. 

 Em Introduction à une Poétique du Divers (GLISSANT, 1996), Glissant explica que a 

literatura  sempre  esteve  ligada  a  uma  concepção  de  mundo  e  que  as  comunidades  ditas 

atávicas a explicitaram em obras como por exemplo o Antigo Testamento, a Ilíada, a Odisseia, 

as sagas islandesas, os livros sagrados da Índia; uma literatura caracterizada, portanto, como a 

da  consciência  de  uma  comunidade,  também  chamada  por  Glissant  de  “consciência 

excludente”  (GLISSANT,  1996,  p.35),  já  que  propõe  valores  particulares  como  valores 

universais. 

O  drama  entre  as  línguas,  percebido  por  Chamoiseau,  é  engendrado  a  partir  do 

momento em que a literatura passa a ser considerada como ditada na língua de um deus que 

representa esta comunidade e consequentemente, a língua de expressão ganha uma função de 

sacralização e sua escrita tomada como uma transcendência (GLISSANT, 1996). “É em nome 

desta  transparência  que  se  desprezou,  dominou,  oprimiu  e  rejeitou  à  sombra  todas  as 

literaturas  orais  e  que  se  concebeu  que  toda  cultura  oral  é  uma cultura  inferiorizada  em 

relação às culturas escritas” (GLISSANT, 1996, p.47)121.

Guiado  constantemente  pelas  palavras  de  Édouard  Glissant,  Chamoiseau  revela  o 

desejo de expressar  uma linguagem que seja o concerto de todas as línguas,  tal  qual sua 

identidade,  uma  miscelânea  de  presenças  culturais,  “eu  preciso  –  diz  ele  -,  subtrair  da 

Unicidade pelo júbilo do Diverso em que todas as línguas me são oferecidas, como repete 

Glissant” (CHAMOISEAU, 1997, p.283)122.

120Cette langue c'est ma patrie, ou  Cette langue m'a choisi, ou  J'habite telle langue” (CHAMOISEAU, 1997, 
p.275. Grifos do autor).

121C'est au nom de cette transcendance qu'on a méprisé, dominé, opprimé et repoussé dans l'ombre toutes les  
littératures orales et qu'on a conçu que toute culture orale est une culture infériorisée par rapport aux cultures de 
l'écriture (GLISSANT, 1996, p.47).

122Il fallait me soustraire à l'Unicité par la liesse du Divers où toutes les langues me sont ofertes, comme le répète 
Glissant (CHAMOISEAU, 1997, p.283)
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E  Glissant  diz:  “romper  com  este  movimento  irremediável  de  aniquilamento  dos 

idiomas, consentindo a toda língua, poderosa ou não, veicular ou não, o espaço e os meios de 

se manter em um concerto total” (GLISSANT, 1990, p.126. Grifo nosso)123.

Em seu artigo Le Chaos-Monde, l'Oral et l'Écrit (GLISSANT, 1994), Glissant salienta 

que a cultura da escrita, que tem suas origens na palavra oral, pretende, a partir de obras que 

explicam uma certa visão de mundo, formar e moldar o ser. Há nestas obras uma “pretensão 

ao ser, que define modelos transparentes de humanidade e que organiza escalas de acesso ao 

humano” (GLISSANT, 1994, p.112)124. Catherine Wells aponta ser a ruptura com a oralitura 

crioula – por conta da política de assimilação francesa - uma das causas que contribuíram para 

a formação do inconsciente coletivo em negativo da sociedade martinicana (WELLS, 1994) e, 

consequentemente, para a produção de uma literatura presa, sobretudo, ao círculo literário 

francês.  Isso  impediu,  por  um longo  período,  que  houvesse  uma  escrita  de  expressão  e 

reflexão sobre a cultura oral crioula.

A  poética  glissantiana  propõe  a  volta  à  oralidade  como  uma  das  formas  de 

compreender  uma realidade  que  é  compósita  e  múltipla,  porque considera  o  universo  da 

palavra oral como “o reino do existindo, do sendo” (GLISSANT, 1994, p. 113)125, ou seja, o 

indivíduo – e podemos pensar também na palavra - em constante transformação num vir-a-ser 

sem fim.  Glissant  acredita  que  é  a  partir  dos  recursos  oferecidos  pela  linguagem oral  – 

repetição,  redundância,  variações  de  tom,  pausas,  assonâncias  –  que  a  escrita  consegue 

desvencilhar-se de um modelo generalizante de pensamento para adquirir uma linguagem que 

opere em espiral, que seja opaca. Opondo-se a um “sistema de pensamento” ou “pensamento 

de sistema”, a escrita cria um outro imaginário, “mais intuitivo, mais frágil, ameaçado, mas 

em acordo com o caos-mundo e com seus imprevistos” (GLISSANT, 1996, p.43)126,  cuja 

123rompre avec ce mouvement irrémédiable d'annihilation des idiomes, en consentant à toute langue, puissant ou 
non, véhiculaire ou non, l'espace et les moyens de se maintenir dans un concert total (GLISSANT, 1990, p.126. 
Grifo nosso)

124prétention à l'être, qui définit des modèles transparents d'humanité et qui organise des échelles d'accession à 
l'humain (GLISSANT, 1994, p.112)

125le royame de l'existant, de l'étant (GLISSANT, 1994, p. 113)

126plus intuitive, plus fragile, menacée, mais accordée au chaos-monde et à ses imprévus (GLISSANT, 1996, 
p.43)
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harmonia se estabelece no entendimento entre oralidade e escrita, pois “nada mudaremos da 

situação dos povos do mundo se não mudamos este imaginário, se não mudamos a ideia de 

que a identidade deve ser uma raiz única, fixa e intolerante” (GLISSANT, 1996, p.66)127.

É diante do impasse entre língua francesa e língua crioula, entre oralidade e escrita, 

que Chamoiseau sente necessidade de recuperar a oralitura do velho  conteur, seja por suas 

estratégias de resistência através da dissimulação da mensagem, seja pela capacidade singular 

de conseguir captar e relacionar os mais variados traços culturais dentro de um contexto de 

negações absolutas. O escritor acredita estar nela a expressão mais bem elaborada deste caos 

identitário  que  é  o  eu-crioulo  e  seu  trabalho  artístico,  portanto,  enriquecido  histórica  e 

esteticamente pelo conteur.

Historicamente,  pois  o  conteur reuniu  em  suas  mensagens  –  contos,  adivinhas, 

provérbios, canções -, valores e contravalores da sociedade colonial que tornam possível um 

estudo mais abrangente sobre as estratégias de resistência no seio da plantação e ainda, por 

seu caráter coletivo, uma outra leitura, menos ingênua e mais engajada do que foi o passado 

colonial  martinicano.  Por  outro  lado,  falamos  em enriquecimento  estético  por  conta  dos 

diferentes  recursos  discursivos  e  linguísticos  usados  pelo  contador  para  transmitir  a 

mensagem. Sua narração

se  tornará  espiralada,  rápida,  às  vezes  mesmo  hipnótica,  quebrada  por  longas 
digressões humorísticas,  eróticas,  esotéricas.  Ele [o contador]  vai  enfeitar a frase 
com efeitos  sonoros  de  rupturas  e  onomatopeias,  de  diálogo incessante  com seu 
auditório. Outros empregarão a estratégia de uma voz não clara, com a articulação 
desconcertante, que funciona mais sobre os efeitos do canto que sobre o da palavra 
audível (CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999, p.76. Grifo dos autores)128.

A oralitura oferece ao escritor, em contrapartida, um mergulho na língua crioula que o 

faz adquirir tanto seu léxico, quanto perceber “seu ritmo, suas ondulações, suas entonações, 

127nous ne changerons rien à la situation des peuples du monde si nous ne changeons pas cet imaginaire, si nous 
ne changeons pas l'idée que l'identité doit être une racine unique, fixe et intolérante (GLISSANT, 1996, p.66)
128se fera tournoyante, rapide, parfois même hypnotique, brisée en longues digressions humoristiques, érotiques,  
ésotériques. Il [le conteur] va barder la phrase d'un bruitage de ruptures et d'onomatopées, de dialogue incessant  
avec  son  auditoire.  D'autres  emploieront  la  stratégie  d'une  voix  pas  claire,  à  l'articulation  déroutante,  qui 
fonctionne plus sur les effets du chant que sur celui de la parole audible (CHAMOISEAU & CONFIANT, 1999,  
p.76. Grifo dos autores).
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sua  intensidade,  seu  nível  sonoro,  suas  escolhas”  (CHAMOISEAU,  1994,  p.156)129;  é 

instigado, então, a escrever assim como o contador quando falava: sozinho mas ao mesmo 

tempo solidário com o público que o rodeava, um público “cuja concepção do mundo teve 

que se reconstruir inteiramente na desordem e no caos, e se equilibrar de desordem e de caos” 

(CHAMOISEAU, 1994, p.157)130. A poética que deseja o Guerrier de l'imaginaire projeta-se 

infinitamente  quanto mais  culturalmente diversificado for  seu público  leitor;  isso é  tentar 

escrever em “presença de todas as línguas do mundo” (GLISSANT, 1996, p.49)131 e colocar-

se em relação.

Como propôs Glissant, não me defino em oposição a você, mas no movimento em 
que entro em relação com você; no movimento em que me transformo trocando com 
você sem nada perder daquilo que sou. É pela minha capacidade relacional com os  
outros que construo minha definição de mim mesmo, e isso não me destrói devido a 
uma razão essencial: é preciso  introduzir a mudança como princípio vertebral das  
identidades novas (CHAMOISEAU, 2010. Grifos do autor)132.

Dominado ou liberto, o imaginário é criado de acordo com nossas relações com o 

mundo,  é através dele que se concebe o ser, o inconsciente, nossa visão do real. Uma vez 

dominado, a realidade colore-se em função dos valores impostos por esta dominação e ele vai 

preservar em nós “o sentimento de ter escolhido em acordo com o íntimo de si, e nos deixa 

em aparente  sensação  de  liberdade”  (CHAMOISEAU,  1997,  p.304)133.  Promovendo  uma 

escrita  circular,  sem começo  nem fim,  ou  “em direção  a  um fim que chama o  começo” 

129son rythme, ses ondulations, ses intonations, son intensité, son niveau sonore, ses choix (CHAMOISEAU, 
1994, p.156).

130dont la conception du monde a dû entièrement se reconstruire dans le désordre et chaos, et s'équilibrer de 
désordre et de chaos (CHAMOISEAU, 1994, p.157).
131 présence de toutes les langues du monde (GLISSANT, 1996, p.49).

132Comme l'a proposé Glissant, je ne me définis pas en opposition à toi mais dans ce mouvement où je rentre en  
relation avec toi; ce mouvement où je me change en échangeant avec toi sans rien perdre de ce que je suis. C'est  
par ma capacité relationnelle aux autres que je construis ma définition de moi-même, et cela ne me détruit pas 
pour une raison essentielle: c'est  qu'il  faut  introduire le changement comme principe vertébral des identités  
neuves (CHAMOISEAU, 2010. Grifos do autor).

133le sentiment d'avoir choisi en accord avec l'intime de soi, et nous laisse en apparence la sensation de liberté  
(CHAMOISEAU, 1997, p.304)
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(CHAMOISEAU,  1997,  p.340)134,  o  Guerrier  de  l'imaginaire incita  a  produção  de  um 

“acontecimento  próprio  a  cada  um dos  leitores”  (CHAMOISEAU, 1997,  p.307)135 e  este 

horizonte aberto inicia leitor e escritor “em um mundo cuja rigidez se desmoronou (ou então 

se deslocou) como esses muros, essas identidades, esses territórios e essas fronteiras que […] 

encapsulavam certezas rígidas” (CHAMOISEAU, 1997, p.309)136. 

3.4 A POÉTICA DA CRIOULIZAÇÃO

De início,  ao  percorrer  sua  sentimenthèque,  Chamoiseau  realizou  uma  espécie  de 

releitura de sua memória literária escrevendo tanto sobre suas primeiras tentativas de escrita 

até  obras  que  marcaram  sua  infância.  Isso  quer  dizer  que,  ao  rememorar  seu  passado, 

Chamoiseau lançou sobre ele um novo olhar, assim como sugeriu em  Éloge de la Créolité 

(BERNABÉ,  CHAMOISEAU,  CONFIANT,  1993):  “um  pouco  deste  olhar  de  infância, 

questionador  de  tudo,  que  ainda  não  tem seus  postulados  e  que  interroga  até  mesmo as 

evidências” (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993, p.24)137. É o momento em que 

percebeu que uma obra literária tem o poder de modificar quase que por completo o olhar do 

leitor  sobre  o  mundo  e  até  mesmo  aquilo  que  tenha  sido  consolidado  por  séculos  de 

dominação. 

Em seguida,  partiu  para  a  descoberta  de  seu  país  usando  da  ficção,  ou  seja,  do 

imaginário,  para  conhecer  a  fundo  os  vários  “eus”  constituintes  de  sua  cultura.  Para  os 

signatários do  Éloge de la Créolité (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993), “a 

visão interior nos remete à solicitação de nosso caos original” (BERNABÉ, CHAMOISEAU, 

CONFIANT,  1993,  p.39)138,  e  foi,  portanto,  através  dela  que  Chamoiseau compreendeu e 

134vers un fin qui appelle le début (CHAMOISEAU, 1997, p.340)

135événement propre à chacun des lecteurs (CHAMOISEAU, 1997, p.307).
136à un monde dont les rigidités s'étaient effondrées (ou bien désaccordées) comme ces murs, ces identités, ces 
territoires et ces frontières qui […] tenaient lieu de fourreaux à de raides certitudes (CHAMOISEAU, 1997, 
p.309).
137un peu de ce regard d'enfance, questionneur de tout, qui n'a pas encore ses postulats et qui interroge même les 
évidences (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993, p.24)

138la vision intérieure nous renvoie à  la sollicitation de notre originel  chaos” (BERNABÉ, CHAMOISEAU, 
CONFIANT, 1993, p.39)
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aceitou seu eu-crioulo. 

Mudando de máscara a cada etapa percorrida, é com a de Guerrier de l'imaginaire que 

Chamoiseau  propõe  a  poética  nascida  neste  percurso  “que  jamais  se  esgota” 

(CHAMOISEAU, 1997, p.349)139 em direção ao Escrever. Decidimos chamá-la de Poética da 

Crioulização por nela conter um emaranhado de gêneros e de vozes; por ser ela o lugar que 

acolhe tanto a oralitura do conteur quanto a literatura universal, que transforma a antiga rixa 

entre oralidade e escrita em uma estética nova e relacional. Uma poética que não busca uma 

verdade, fornece várias; que não oferece certezas, e sim dúvidas e questionamentos. 

Chamoiseau simboliza seu projeto estético através da figura da Pedra - cuja metáfora 

também  aparece  no  romance  L'Esclave  Vieil  Homme  et  le  Molosse (CHAMOISEAU, 

1997a)140 -, pois assim como a Pedra, sua poética pode ser algo já existente mas ainda em 

construção; fluida, mas de alta densidade: “A percepção-imaginada do caos torna-se um dado 

da Pedra-Mundo […] Nosso imaginário está, de hoje em diante, comovido pela consciência 

de  uma  Pedra-Mundo”  (CHAMOISEAU,  1997,  p.327-328)141.  Isso  explica  o  título  desta 

terceira e última parte do romance intitulada Anabiose sur la pierre-monde – où le Marqueur  

de paroles va balbutier une étrange poétique. Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, o substantivo “anabiose” refere-se à “suspensão das funções vitais do organismo 

seguido, porém, de revivescência (FERREIRA, 1986, p.111); já na obra, podemos entendê-lo 

como o  processo  vivido  pelo  escritor  nos  capítulos  anteriores  para  conseguir,  imerso  na 

Diversidade do mundo, balbuciar sua poética, “inventar outro céu, continuamente, sem final 

feliz e sem moral de fábula”(CHAMOISEAU, 1997, p.306)142.

Se  compararmos  o  trecho  que  abre  o  romance  -  “Como  escrever,  dominado?” 

(CHAMOISEAU, 1997, p.17)143 - com o desfecho da obra, certamente podemos afirmar que 

Chamoiseau levou a cabo a busca que o incitou a escrever, uma busca que, no entanto, se 
139qui ne s'épuise jamais (CHAMOISEAU, 1997, p.349)
140Ver mais em  MILNE, Lorna.  Patrick Chamoiseau. Espaces d'une Écriture Antillaise.  New York: Rodopi, 
2006.

141La perception-imaginée du chaos devient une donnée de la Pierre-Monde […] Notre imaginaire est désormais 
ému de la conscience d'une Pierre-Monde (CHAMOISEAU, 1997, p.327-328).

142inventer l'autre ciel, en continu, sans happy-end et sans morale de fable (CHAMOISEAU, 1997, p.306)

143Comment écrire, dominé? (CHAMOISEAU, 1997, p.17)
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mostra inesgotável,  proteica,  sem respostas claras e definidas,  portanto.  Assim, o final da 

narrativa  nos  leva  ao  seu  início,  em  um  movimento  circular:  “Para  rir,  eu  me  declarei 

Guerreiro.  Eu  pretendi  (para  o  interessar)  que  minha  preocupação  fosse  a  de  realizar  o 

Escrever  em  país  dominado.  Eu  já  conhecia  a  resposta,  eu  a  ignorava  também” 

(CHAMOISEAU, 1997, p.349. Grifo nosso)144. 

144Pour rire, je me suis déclaré moi-même Guerrier. J'ai prétendu (pour l'intéresser) que mon souci était de bien 
mener l'Écrire en pays dominé. Je connaissais déjà la réponse, je l'ignorais aussi (CHAMOISEAU, 1997, p.349).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os romances de Patrick Chamoiseau são apaixonantes e instigantes, para não dizer 

perturbadores. O leitor é quase sempre levado a partir em companhia da voz de um homem 

que se diz um escritor angustiado, sem rumo ou inspiração, por vezes ocupado na redação de 

um romance ou envolvido em caso de polícia,  ou simplesmente parado em contemplação 

diante da janela de sua casa ou em meio ao caos de uma feira crioula. Há, de todo modo, uma 

história a contar, tendo sido ela vivenciada pelo escritor ou fruto de alguma dessas conversas 

inesperadas  e  fortuitas  que  insistem em lhe  cruzar  a  vida.  E  assim vai  o  leitor  em sua 

companhia até não mais saber quem realmente o acompanha. A voz do escritor parece se 

dispersar e tomar a forma de inúmeras outras, e o leitor, até então um pouco desnorteado, se 

vê envolto e confortado por um concerto de vozes, embora desconfie sentir a presença de 

quem primeiro o chamou. E não é de se espantar que, ao final de um romance, o leitor volte a 

se  sentir  perdido,  cheio de indagações,  com uma leve  sensação de  que não era aquele  o 

desfecho, de estar ele mesmo sentindo-se angustiado. Pois bem, isso é ler Chamoiseau.

Quando esta  dissertação de Mestrado era ainda um projeto,  eu tinha  uma certeza. 

Queria provar haver uma escrita de resistência nas obras de Chamoiseau. Eu tinha lido seus 

romances, as obras ensaísticas de Édouard Glissant, eu conhecia, de certo modo, o passado 

colonial da Martinica e a atual situação neocolonizadora da ilha. Achei, ingenuamente, que se 

eu  estudasse  a  resistência  eu  teria  contribuído  de  algum modo  para  a  construção  de  um 

pensamento coletivo que fosse baseado na inter-relação dos povos,  na livre circulação de 

ideias e ideais, no respeito mútuo entre as diversas culturas, na troca constante, sem anulação 

ou imposição. Essa certeza durou pouco e foi abalada, eu diria até mesmo desconstruída, em 

uma das primeiras conversas que tive com minha orientadora Eurídice Figueiredo. “Mas e o 

que vem depois da resistência?”, ela me disse.

Foi  então  que  surgiu  a  ideia  de  buscar  na  obra  de  Chamoiseau  algo  que  pudesse 

esclarecer  em que medida a escrita é resistência e de que forma ela é usada pelo escritor  

como veículo  para  a  apresentação  de  uma  nova  proposta  poética.  No  entanto,  admitir  a 

existência de uma proposta em nada nos ajudaria a conhecer de fato a poética. Logo, foi nos 

oferecido supor que o próprio trabalho sobre a escrita seria o meio encontrado pelo autor de 
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expressar uma outra forma de se pensar e habitar o mundo. Tal tarefa nos exigiria não só 

conhecer seus romances e sua produção ensaística, mas também seus precursores, traçar, de 

algum modo, uma genealogia literária que legitimasse sua angústia e sua ambição de levar a 

cabo a escrita em país dominado; de igual importância seria também mergulhar na história 

desse  país,  conhecer  o  passado  de  sua  terra  natal  para  finalmente  vislumbrar  com mais 

acuidade o presente da região, o que talvez nos levasse a compreender melhor o porquê de 

tanta angústia. 

Em se tratando de Patrick Chamoiseau, nosso campo de pesquisa parecia estar sempre 

sugerido  em  cada  romance  por  sua  perspicácia  em  colocar  em  cena  personagens-chave 

alteregos de si. Pareceu-nos por bem, optar por uma obra que pudesse ser lida e analisada sob 

três perspectivas que não isoladas, mas em relação uma com a outra, seria então possível 

observar  a  resistência,  a  proposta  e  a  poética.  Por  seu  teor  autobiográfico,  ensaístico  e 

ficcional,  Écrire  en  Pays  Dominé (CHAMOISEAU,  1997)  foi  peça  chave  para  que  esta 

dissertação tomasse seu rumo.

Trata-se de uma obra projétil que parte de um ponto nada específico e estilhaça-se para 

todos  os  cantos.  Nela,  vemos  muitas  de  nossas  velhas  certezas  serem  desfeitas  com 

argumentos baseados na crioulização, em uma forma de pensamento que sugere uma rede 

rizomática como figura simbólica e o inter-relacional como fundamento. Portanto, considerá-

la inacabada ou insuficiente não a torna menos importante, menos rica; a faz ser apenas mais 

um elemento na imensa rede de outros tantos que contribuem de igual modo na formação de 

nosso caos identitário. A figura do rizoma nos ajuda a perceber uma obra literária -  ou mesmo 

uma identidade -, como fruto de inúmeros traços e semente que engendra vários outros; perde-

se, desse modo, a perfeita noção cronológica que temos do tempo e a linha bem desenhada 

que determina o espaço. Seja no sentido de sua concepção ou de sua projeção, Écrire en Pays  

Dominé (CHAMOISEAU, 1997) mostra-se uma obra aberta e plural, incerta e indefinida. 

E Patrick Chamoiseau tem a habilidade em fazer com que o ato da escrita confronte 

tanto a identidade individual quanto a coletiva, isso porque ao optar por um escritor como 

personagem do romance, o autor inicia uma discussão que parte dos conflitos existenciais que 

atormentam o trabalho artístico do personagem e se desenrola  em direção a  um universo 

muito mais amplo e coletivo, definido pelo contexto social, histórico, político e cultural no 
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qual se insere o escritor. Chamoiseau traz à tona, através do diálogo constante com o vieux 

guerrier que narra os três tipos de dominação – brutal, silenciosa e furtiva -, a experiência de 

se viver em meio a uma depossessão cultural nascida da dominação colonial do passado e 

fortalecida pela  hegemonia da civilização ocidental  no presente,  o  apagamento da cultura 

ancestral e o desvio identitário pela adoção e adaptação de modelos culturais estrangeiros. 

Nesse sentido, a escrita torna-se indissociável da ideologia e escrever em país dominado, uma 

tarefa de libertação e de denúncia, cujo trabalho com a linguagem é feito de maneira a dar 

conta de um novo imaginário. Um imaginário que busca, num primeiro momento, reler o 

passado martinicano e refazer a história do país para entender e poder afirmar a real origem 

do povo martinicano, o que traz como consequência, uma reflexão mais aguçada sobre as 

ameaças da globalização cultural e mental sobre o imaginário criativo e a problematização de 

questões como origem e filiação, autoria e tradição.

Ao partir em busca das razões que perturbam sua expressão artística – o que já é de 

fato um sinal de resistência -, o personagem do escritor inicia uma viagem memorial que o 

leva a lembrar, sob a forma de fragmentos, das histórias contidas nos livros que leu durante 

sua juventude. A análise do primeiro capítulo da obra nos permite afirmar que embora o tema 

da  origem não  esteja  explicitado,  está  fortemente  relacionado  ao  desassossego  inicial  do 

escritor e sugerido de forma camuflada no decorrer de sua anagogia, visto que se por um 

momento Chamoiseau resgata seus precursores - na tentativa de traçar uma linhagem para si -, 

por  outro,  sob  o  ponto  de  vista  coletivo,  reconstrói  cronologicamente  a  história  literária 

martinicana. Contudo, a escolha por uma sentimenthèque como recurso ficcional para revisitar 

a experiência de leitura do personagem desfaz por si só a ideia preconcebida de uma origem 

clara e definida. Em primeiro lugar, por tratar-se de fragmentos de memória, de possíveis 

invenções sobre aquilo que leu ou achou ter lido; em segundo, porque o próprio personagem, 

ao modo de Borges, considera a escrita como fruto de várias outras escritas, um emaranhado 

textual cuja noção de autoria ou origem é, por isso, abalada. Começa a se configurar, portanto, 

uma proposta poética engendrada e dispersa em uma malha literária rizomática,  algo que 

chama o imaginário, que se quer nascido das incertezas e indefinições. 

Vemos essa proposta ser novamente sugerida no segundo capítulo da obra, embora sob 

outro viés. Ainda em desassossego, Chamoiseau se dedica a buscar uma compreensão de si 
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através dos elementos antropológicos integrantes de sua cultura. Consegue, assim, se pensar 

no lugar de um outro, sentir as dores e os prazeres de outrora, fazer das marcas alheias seu 

próprio arquivo, do tempo passado seu presente. Não consegue, porém, obter respostas claras 

que determinem sua origem, uma vez que essa está dispersa numa trama antropológica em 

que os elementos culturais  estão misturados e, portanto, indefinidos na rede. Ao escolher o 

sonho  como recurso  ficcional  para  se  fazer  uma volta  ao  passado  afim de  conhecer  sua 

verdadeira origem, o escritor, mais uma vez, coloca em xeque a certeza de alguém que se diz 

ou se quer branco por inteiro, indígena por inteiro, negro por inteiro ou qualquer outra forma 

de ser que se pretenda pura, autêntica. A escrita se debruça na angústia individual do escritor 

mas o que lhe vem à tona é de caráter plural, coletivo. A figura do rizoma entra mais uma vez 

em  cena  sob  a  forma  de  uma  identidade  crioula  que  reconhece  as  multiplicidades  e 

metamorfoses próprias de um sujeito formado a partir de uma origem incerta e indefinida e 

constantemente reelaborada por múltiplas conexões. 

Assim,  o  terceiro  capítulo  da  obra  torna  mais  claro  a  proposta  poética  do  autor. 

Inserido  como  sujeito  social  nessa  emaranhada  trama  de  textualidades  e  por  isso 

reconhecendo-se como um artista multifacetado e sob influências múltiplas e antagônicas, 

surge ao escritor a tarefa tão sempre árdua de se fazer literatura em país dominado. Além de 

sua vasta memória literária  e de seu forte  conhecimento histórico sobre sua terra natal,  é 

sobretudo o velho contador crioulo a quem recorre como modelo de inspiração em termos de 

criação artística. A oralitura nascida nos velhos tempos de escravidão é para o escritor fonte 

que lhe fornece ferramentas de resistência ao domínio que se realiza dentro do universo da 

palavra,  da  linguagem e,  portanto,  da  imaginação.  Se  por  algum momento,  considerou a 

transcrição da palavra oral como traição ou insuficiência, Chamoiseau mostra, em Écrire en 

Pays  Dominé  (CHAMOISEAU, 1997),  uma poética que se pretende contraditória  em sua 

natureza pelo simples fato de ser ela de caráter proteico, multiforme. Ao mesmo tempo em 

que  nasce  provocando  rupturas,  se  vê  pertencente  a  uma ou  outra  tradição;  assim como 

enraíza-se em algum passado, pode facilmente livrar-se dele; se esconde o desejo secreto de 

transcrever a palavra oral, expressa-a de forma aberta e atualizada; se por determinadas razões 

é elaborada em uma língua de prestígio e de alta projeção, não nega ser enriquecida por uma 

infinita gama de linguagens. É por todas essas razões que a Poética da Crioulização não tenta 
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o acabamento nem se fecha em uma única verdade,  propõe ser ela  um diálogo com o já 

escrito, com o já dito e cria espaços ao que ainda será escrito, ao que ainda será dito. 

Esta dissertação é, pois, apenas o início de uma discussão sobre uma outra forma de se 

pensar o mundo a partir do importante e imprescindível trabalho com a linguagem literária. 

Não nos esqueçamos de outros tantos escritores contemporâneos que, vivendo sob o controle 

de dominações semelhantes, seguem produzindo textos de grande valor dentro desse mesmo 

projeto literário. Temos total consciência que nosso trabalho de pesquisa não se esgota aqui. 

Pela  complexidade  do  tema e  por  haver  inúmeras  outras  contribuições  a  esse  respeito,  a 

continuidade deste estudo torna-se de fundamental relevância para que possamos entender a 

dimensão desse projeto literário e de sua abertura a discussões político-filosóficas. Por isso, 

deixamos claro que a Poética da Crioulização não se sustenta se analisada de forma isolada ou 

creditada a um único autor, e que ainda pode ser pensada como mais uma dentre tantas outras 

que  se  mostram  abertas  à  relação  e  posicionadas  de  maneira  não-hierárquica  porque 

igualmente coparticipantes. 
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