
1 
 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

MESTRADO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauline Champagnat 
 
 
 
 
 
 
 

A identidade crioula em Texaco de Patrick Chamoiseau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal-RN 
2014 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO: 
   LITERATURA COMPARADA 

 
 
 

LINHA DE PESQUISA: 
  POÉTICAS DA MODERNIDADE E DA PÓS-MODERNIDADE 

 
ORIENTADORA: 

PROFA. DRA. KARINA CHIANCA 
 
 
 

CO-ORIENTADORA: 
   PROFA. DRA. TÂNIA MARIA DE ARAÚJO LIMA 

                                                                                          
 
 

 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Estudos da Linguagem, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como 
requisito para a conclusão do curso de Mestrado em 
Literatura Comparada.  
 

 
 

 
 

NATAL – RN 
2014 

 
 



3 
 

AGRADECIMENTOS 
 
À Maria das Graças Soares Rodrigues, coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, que sempre me recebeu com muito carinho, e me ajudou a 
concretizar o sonho de continuar meus estudos na sua instituição. 
 
À minha orientadora, Karina Chianca, pela disponibilidade e apoio no processo 
de redação da dissertação. 
 
À minha co-orientadora, Tânia Lima, pelo apoio, pelas valiosas sugestões de 
leitura, que permitiram ampliar minha visão sobre o mundo. 
 
À minha família, parentes e amigos, pelo apoio de sempre. 
 
Ao meu marido Heitor Ivan Barbosa de Lacerda, pelo apoio constante e amor 
incondicional, mesmo nos momentos mais difíceis. À nossa filha Naila Ariane, 
fruto desse amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
RESUMO:    

 

O presente trabalho propõe pesquisar a identidade crioula em Texaco (1992), 

do autor martinicano Patrick Chamoiseau. A obra faz uma retrospectiva da 

história martinicana, trazendo um olhar novo, influenciado pela cultura popular 

martinicana, ao invés de representações tradicionais moldadas nos modelos 

metropolitanos. A teoria principal usada na dissertação será a de Edouard 

Glissant, quando utilizou a noção do rizoma de Deleuze para adaptá-la à 

realidade da cultura crioula. Nessa perspectiva, a raiz única, que 

simbolicamente representaria uma cultura única, mata as outras raízes ao seu 

redor, enquanto o rizoma, ou seja, a raiz múltipla vai ao encontro das outras 

raízes para formar um todo junto com elas, e estender-se ao infinito. A teoria 

presente no livro de Patrick Chamoiseau, Escrever em país dominado (1997), 

revela-se de uma importância fundamental na nossa dissertação, no que diz 

respeito ao questionamento sobre o uso da língua da metrópole numa antiga 

colônia. Essa reflexão permitirá abrir uma discussão sobre a influência da 

cultura metropolitana na cultura da antiga colônia, que se vê oprimida. Logo, 

veremos na primeira parte os mecanismos de opressão usados na negação da 

identidade crioula, através de sistemas de dominação linguísticos e culturais. 

Na segunda parte, iremos analisar a emergência da identidade crioula em 

Texaco, graças a uma tentativa de reescrita de uma das possíveis histórias da 

Martinica. 

 

 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Patrick Chamoiseau; Texaco; Edouard Glissant; 

identidade; cultura; rizoma. 
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RÉSUMÉ:  
 

 
Notre dissertation propose un questionnement ayant pour thème l’identité 

créole dans l’oeuvre Texaco (1992), du martiniquais Patrick Chamoiseau. 

Texaco opère une rétrospective de l’histoire martiniquaise en y apportant un 

nouveau point de vue, influencé par la culture populaire martiniquaise, inversant 

ainsi les représentations traditionnelles forgées à partir des modèles 

métropolitains. La théorie principale utilisée dans cette dissertation est celle 

d’Edouard Glissant, lorsqu’il utilisa la notion de rhizome pour l’adapter à la 

réalité de la culture créole. D’après cette perspective, une racine unique, qui 

représenterait symboliquement une culture unique, tuerait les autres racines se 

trouvant à son alentour, alors que le rhizome, c’est-à-dire la racine multiple, irait 

à la rencontre des autres racines et se mélangerait avec elles, pour former un 

ensemble qui s’étend à l’infini. La théorie présente dans le livre de Patrick 

Chamoiseau Écrire en pays dominé (1997), s’est révélé être d’une importance 

fondamentale dans notre dissertation, en ce qui concerne le questionnement 

sur l’usage de la langue de la métropole dans une ancienne colonie. Cette 

réflexion va permettre de commencer une discussion à propos de l’influence de 

la culture métropolitaine sur la culture de l’ancienne colonie, qui dans ce cas, se 

voit opprimée. Pour commencer, nous verrons dans la première partie les 

mécanismes d’oppression utilisés en ce qui concerne la négation de l’identité 

créole, s’aidant de systèmes de domination linguistiques et culturelles. Dans la 

seconde partie, nous étudierons l’émergence d’une identité créole dans Texaco, 

grâce à une tentative de réecriture d’une des possibles histoires de la 

Martinique. 

 

 

 

 
 
MOTS-CLÉS : Patrick Chamoiseau, Texaco, Edouard Glissant, identité, 
rhizome, culture.  
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         A nossa pesquisa tem como objetivo estudar a identidade crioula em 

Texaco de Patrick Chamoiseau, a partir das teorias do rizoma de Edouard 

Glissant. Patrick Chamoiseau é um autor martinicano (Antilhas francesas), 

muito reconhecido nas Antilhas e na França. A obra aqui estudada Texaco, foi 

consagrada pelo prêmio Goncourt em 1992. Sua problemática literária 

questiona temas ligados à reconstrução de uma identidade no mundo pós-

colonial, o lugar e a valorização dados à cultura popular martinicana, em 

oposição ao modelo literário dominante metropolitano. 

       Texaco é uma obra que trata da chegada de um urbanista no bairro de 

Texaco, que foi inicialmente comandado pela prefeitura de Fort-de-France 

(capital da Martinica). A protagonista principal, Marie-Sophie Laborieux, 

convida-o a sentar-se à mesa para lhe oferecer um rum, com o intuito de 

convencê-lo da importância do bairro para a cidade e explicar porque ele 

deveria tentar impedir sua destruição. Assim começa “o sermão a frente de um 

rum, e não da montanha”. Esse sermão vai justificar um início da narrativa que 

vai desde os tempos de escravidão do pai de Marie-Sophie, Esternome, até a 

época contemporânea da luta pela preservação do bairro de Texaco, e, dessa 

forma, o autor tem a possibilidade de reescrever a história martinicana com seu 

próprio olhar, num espaço de tempo muito prolongado.  

  O tema foi escolhido a partir de uma interrogação iniciada anos atrás no 

Ensino Médio, em que foi estudado o tema da negritude senghoriana nas aulas 

de literatura francesa. Mais tarde, durante a graduação em Letras Portuguesas 

na universidade de Nantes (França), o interesse pela literatura africana 

despertou-se novamente, essa vez no contexto da lusofonia. O primeiro ano de 

intercâmbio na UFRN permitiu ampliar essa perspectiva da literatura africana 

lusófona, e ao mesmo efetuar uma releitura dos conceitos da negritude 

senghoriana e césairiana, a partir de um olhar exterior.  Desta forma, a obra do 

autor Patrick Chamoiseau apresentou-se como um interessante compromisso 

entre o estudo da negritude, mas desta vez visto com um olhar crítico, e o 

questionamento sobre a identidade crioula, feitas de fragmentos europeus, 

índios e africanos. 
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  O estudo da obra de Chamoiseau tornou-se cada vez mais relevante no 

mundo atual, pois além de questionar o papel do escritor que pertence a uma 

antiga colônia, ele traz uma visão crítica da formação das identidades no 

mundo pós-colonial. Por isso, sua obra é traduzida em português, inglês, 

espanhol, italiano, e é estudada no mundo inteiro, e particularmente nas 

Américas talvez por serem países com problemáticas identitárias com alguns 

processos de destruição e construção semelhantes. Porém, no contexto 

brasileiro, nota-se que o autor ainda não foi consagrado da forma que deveria. 

A única obra dele traduzida em português até hoje permanece Texaco, o que 

priva o leitor adepto de Chamoiseau de outras obras chaves fundamentais, 

como: Un dimanche au cachot (2007), L’esclave vieil homme et le molosse 

(1997), Solibo le magnifique (1988) , Biblique des derniers gestes (2002). 

Sente-se também a falta de uma tradução de outra obra fundamental do autor 

Écrire en pays dominé (1997), de basilar necessidade para o pesquisador da 

identidade pós-colonial no âmbito literário. 

             Um dos aspectos marcantes da obra é o uso da língua crioula, que tem 

como objetivo mostrar a riqueza do idioma, composto de vários dialetos 

franceses, africanos, indianos, índios, sírios. Em vez da tradicional adoção 

inconsciente do modelo literário metropolitano, o nosso autor usa a « arma » da 

língua para abrir outros caminhos, outras representações culturais. Além do 

crioulo, a linguagem usada pelo nosso «Oiseau de Cham», o marcador de 

palavras, o narrador de romance, se quer humorística, poética, e subversiva ao 

mesmo tempo. 

O romance é considerado um clássico da literatura martinicana e 

antilhana em geral, pois além de ter obtido o reconhecimento através do prêmio 

Goncourt, ele desenvolveu temas essenciais à nação martinicana, os quais 

são: a própria reescrita da história, a importância da oralidade do contador 

crioulo na cultura popular, os mecanismos de sobrevivência empregados contra 

a alienação do sistema colonialista, a identidade crioula rizomática, os desafios 

da cidade e das políticas modernas de desenvolvimento.  

Patrick Chamoiseau é um escritor martiniquense (Antilhas Francesas), 

nasceu em Fort-de-France no dia 3 de dezembro de 1953. Estudou Direito e 
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Economia Social na metrópole francesa, inspirado pelos trabalhos da 

crioulidade de Edouard Glissant; começou a carreira inicialmente na França 

como trabalhador social e depois na Martinica. Após ter concluído os estudos, 

regressou à Martinica, interessando-se em pesquisar mais de perto a cultura 

crioula e as formas culturais que estavam desparecendo da sua ilha natal. 

Assim, redescobre a riqueza da língua crioula, a qual tinha deixado de lado 

durante os estudos secundários e superiores. 

              Publicou seu primeiro romance em 1986, Chronique des sept misères 

(“Crônica das sete misérias”), sobre o tema dos djobeurs1 e revela sua 

invenção de um novo estilo linguístico, que é a linguagem híbrida entre o 

francês e o crioulo, acessível aos leitores da metrópole e da Martinica, pois 

contém também valores sócio simbólicos do crioulo. 

              No seu segundo romance, Solibo Le magnifique (Solibo o magnífico), 

publicado em 1988, desenvolve o tema da busca de identidade do povo 

martiniquense através das práticas culturais ancestrais.  

Sua obra foi consagrada em 1992, com a obtenção do prêmio Goncourt 

pelo seu terceiro romance, Texaco. É considerada sua obra mais importante, 

pois carrega em si o símbolo da sua intenção literária: a valorização do 

movimento crioulista, do qual ele foi um dos fundadores, junto com Bernabé e 

Confiant em Elogio da crioulidade (1990), tornando-o uma das figuras 

importantes do movimento da crioulidade. 

                Publicou Letras Crioulas (Lettres Créoles), em 1999 junto com Raphael 

Confiant, que consiste em uma obra sobre a literatura antilhana de 1653 até 

1975. Escreveu também sua biografia em três volumes intitulada Uma infância 

crioula (Une enfance créole).          

       A obra contemporânea de Chamoiseau continua desenvolvendo-se entre 

teoria e criação artística, conforme mostrado em um conto sobre a época 

escravista, L’esclave vieil homme et le molosse, publicado em 1997. No mesmo 

ano, publicou Escrever em país dominado (Écrire en pays dominé), livro que 

mistura teoria e autobiografia, e questiona o uso da linguagem na Martinica e 

                                                             
1
 Derivado da palavra « djob », termo popular para designar « emprego », o « djobeur » 

designa uma pessoa que trabalha sem contrato fixo, e assim está entregue à precariedade de 
saber quando é que vai ser seu próximo emprego. 
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considera a língua crioula como “dominada”, sendo a língua francesa da 

metrópole “dominante”. 

  Ademais, Patrick Chamoiseau também publicou literatura infantil, assim 

como participou na produção de vários filmes, entre eles: Biguine (2004), Aliker 

(2007), Nord-Plage (2004). 

                 O autor demonstrou um forte engajamento político; após ter apoiado o 

NPA (Novo Partido Anticapitalista) quando foi criado, entrou no Front de 

Gauche (partido da esquerda), nas eleições europeias de 2009. Ele 

frequentemente torna públicas suas opiniões políticas com relação à política 

francesa ou antilhana. Participou ativamente do debate sobre a identidade 

nacional na França, a partir do qual ele escreveu, juntamente com Edouard 

Glissant, o livro Identité nationale hors-la loi? Quand les murs tombent 

(Identidade nacional fora da lei? Quando as paredes caem), publicado no ano 

de 2007.  

                Patrick Chamoiseau, podemos perceber, é um autor que está muito 

ligado à história da sua ilha natal, a Martinica, mas que também está ligado a 

questões que dizem respeito ao mundo contemporâneo. Uma dessas questões 

é a mondialité, ou seja, a maneira com a qual as nações interagem entre si 

devido ao processo acelerado de globalização no qual nos encontramos 

atualmente. É uma das principais preocupações que ele compartilha com o 

autor Edouard Glissant, que traduz, tanto no âmbito político como poético, uma 

nova concepção de mundo, que seria baseada na abertura das culturas e na 

proteção do imaginário e do patrimônio cultural dos povos, os quais estão 

pouco a pouco desaparecendo sob o efeito da globalização.  

O livro aqui estudado se articula através da construção do bairro de 

Texaco, que simboliza a resistência dos escravos recém-libertados da 

dominação colonial. O bairro é considerado como uma aberração para a elite 

de Fort-de-France que o atravessa de carro diariamente na autoestrada 

recentemente asfaltada, por isso, a prefeitura resolve destruí-lo. Portanto, o 

bairro de Texaco representa um modo de vida ligado à sobrevivência e à ajuda 

mútua desde os difíceis tempos do final da escravidão, em que o martinicano 

teve que achar novos meios de sobrevivência. Consequentemente, os 

habitantes recusam-se a deixá-lo, mesmo com a promessa de novos 
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alojamentos num lugar melhor da cidade, pois essa vida em comunidade tem 

uma importância fundamental na construção cultural e identitária que ocorreu 

depois da proclamação da abolição da escravidão na Martinica. A recusa em 

deixar sua habitação, seu lugar, por parte dos habitantes do bairro, pode ter 

simbolicamente a ver com a recusa da alienação colonial, a qual tinha como 

objetivo, após a escravidão, tornar o povo martinicano cada vez mais francês, e 

assim apagar suas raízes e identidades próprias, com a ajuda da política de 

assimilation2 do governo francês. 

A obra de Patrick Chamoiseau apresenta um pensamento inovador no 

mundo das representações pós-coloniais do final do século XX. De fato, sua 

obra questiona as representações culturais na Martinica pós-colonial, que, 

apesar de ser uma antiga colônia francesa, continua sendo considerada como 

parte do seu território. Assim, a necessária ruptura entre a antiga colônia e a 

metrópole evidencia-se mais problemática, pois podemos considerar que a 

separação propriamente dita ainda não aconteceu. Por isso, em Texaco um dos 

objetivos principais é fazer uma releitura da historia dos martinicanos, dos 

primeiros tempos antes da chegada dos colonos, até a era contemporânea. 

Consideramos relevante desenvolver a pesquisa sobre questões essenciais à 

nossa época, a qual se encontra cheia de paradoxos no que diz respeito à 

identidade cultural. Poderíamos falar de uma crioulização global do mundo, 

assim como Edouard Glissant o refere na obra Le Tout-Monde, em que o 

escritor concebe a teoria de que o mundo, devido às mudanças inevitáveis da 

mundialização, torna-se cada vez mais “crioulo”, no sentido de um sincretismo 

cultural, mas também étnico. Esta mudança característica da nossa época faz 

com que o homem moderno tenha de lidar com diferenças culturais e integrá-

las aos seus próprios conceitos de representação identitária e cultural. 

                                                             

2 Assimilation: a assimilation (assimilação) colonial é a política empregada pela 
França com as suas colônias durante os séculos XIX e XX. Ao invés da política 
colonial britânica que era segregacionista, os franceses querem impor sua língua e 
cultura. O objetivo principal dessa assimilação é tornar os indígenas das suas 
colônias cidadãos franceses, para progressivamente apagar as especifidades 
culturais dos mesmos. Aqui se deve entender essa política com uma forma de 
paternalismo colonialista, em que o colonizador tenta achar um lado bom no 
colonialismo, que seria a sua pretendida missão civilizadora.  
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               O final do século XX foi marcado por uma impressionante globalização 

mundial, em termos culturais, comerciais, econômicos e linguísticos. Assim, o 

número crescente de universitários ao redor do mundo pesquisando a estética 

da obra de Patrick Chamoiseau não é muito surpreendente, pois algumas 

temáticas as quais ele questiona têm a ver com uma preocupação de ordem 

mundial: o apagamento das culturas consideradas inferiores e a perda da 

identidade cultural devido à globalização. Essa preocupação se faz ainda mais 

forte em países que foram colonizados, pois foram condicionados por séculos 

de dominação econômica, cultural e também linguística, em que a antiga 

potência colonizadora chega inevitavelmente a impor sua língua no povo 

colonizado. Não é uma preocupação que deveria existir somente em antigas 

colônias, pois no mundo atual, existe uma colonização pelo pensamento, em 

que a cultura, a língua e os valores do país mais rico e desenvolvido são 

valorizados de forma extrema, enquanto, pouco a pouco, várias línguas ditas 

“raras” e consideradas menos importantes se perdem. A perda de uma língua 

significa também a perda de uma cultura, o que pode contribuir para o 

empobrecimento da humanidade. A nosso ver, de maneira caricatural, levaria a 

um encaminhamento das pessoas em direção a um pensamento, uma cultura, 

uma tradição e uma língua única.   

              Para referir-se à problemática dos perigos de uma cultura única, 

Edouard Glissant, um dos primeiros estudiosos da obra de Patrick 

Chamoiseau, tomou emprestado o conceito de rizoma a Deleuze e Felix 

Guattari, para adaptá-lo ao domínio da cultura, mais particularmente da cultura 

crioula. Ele nota que uma raiz única mata as outras raízes que estão ao seu 

redor, enquanto a raiz múltipla, o rizoma, poderia simbolizar a cultura crioula 

que vai ao encontro das outras raízes, isto é, das outras culturas.  Assim, 

resulta em um pensamento, um modo de vida, uma cultura, uma língua única, 

promovido pelo sistema colonialista, que levaria forçosamente ao assassinato 

simbólico das outras culturas ao seu redor. Essa imagem da raiz única ilustra 

bem o pensamento de Glissant sobre o que aconteceu com as culturas 

indígenas e africanas da Martinica, ao contato da dominação imposta pela 

cultura francesa. O crioulo, que se construiu a partir de várias matrizes 

linguísticas, como dialetos franceses, línguas africanas, línguas indígenas, e 

mais tarde hindu, chinês, entre outros, simboliza uma resposta de resistência à 
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dominação cultural imposta pelo regime colonialista, em que o crioulo encontra-

se em perpétuo movimento linguístico através das várias matrizes que o 

formam. 

O objetivo principal desse trabalho é identificar e analisar os elementos 

de construção de uma identidade crioula em Texaco e seu significado. Aqui, 

interessa-nos a pesquisa sobre uma identidade crioula definida a partir do 

próprio colonizado, e não da antiga potência colonizadora. No contexto pós-

colonial, a pesquisa orienta-se em processos de distanciamento com a cultura 

metropolitana, tendo por objetivo a aquisição de uma identidade própria. Por 

isso, a pesquisa está focada em aspectos estéticos e literários próprios às 

Antilhas francesas. 

  Para cumprir os objetivos definidos com relação a esse trabalho, 

recorremos a Edouard Glissant, que é altamente ligado com a problemática a 

qual o autor se interessa em Texaco, que é a identidade cultural numa nação 

que sofreu o traumatismo da colonização, mais particularmente, o caso da 

Martinica, a ilha natal de ambos os escritores. 

              Além disso, resolvemos focar nossa pesquisa em alguns autores chave 

da teoria pós-colonial, tais como Frantz Fanon, Albert Memmi, Hampate-Bá,  

assim como autores cuja obra foi questionada pelos mesmos teóricos, tais 

como: Aimé Césaire, Leopold Sedar Senghor.  

             Uma obra teórica do próprio Chamoiseau, Escrever em país dominado 

(1997), vai se destacar na elaboração da dissertação, pois abre uma 

perspectiva nova no que diz respeito à criação de uma literatura pós-

colonialista na antiga colônia, sua força, seus desafios, suas dificuldades e sua 

inevitável influência pelo modelo metropolitano. Nessa obra, que funciona como 

uma biografia enquanto escritor de Patrick Chamoiseau, ele conta os vários 

estágios pelos quais a sua criação artística passou: foi inicialmente influenciada 

pelo modelo metropolitano e, após apropriar-se desse modelo e superá-lo, 

Chamoiseau entrou na fase da rebelião, ao conhecer a obra dos grandes 

autores da negritude como Aimé Césaire, também martinicano, e do senegalês 

Senghor. Depois de esgotar toda a admiração por esse movimento literário e 

perceber seus limites, tal como aconteceu com a fase anterior de imitação do 
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modelo metropolitano, o autor entra em uma fase a qual considera de plenitude 

literária, em que ele se encontra até hoje. Nessa fase, o autor tenta conciliar a 

língua do oprimido com a do opressor, transcrever a narrativa do contador 

crioulo pela escrita, esforçando-se a não trair sua palavra na tradução de uma 

língua pela outra, isto é, de uma cultura pela outra.  

                      Na primeira parte, intitulada A identidade crioula: entre afirmação e 

opressão, analisaremos inicialmente a trajetória da literatura crioula, para 

depois relacioná-la com a escola colonial nas Antilhas e a sua influência na 

obra do autor. Em seguida, nosso interesse concentrar-se-á na problemática da 

linguagem nas Antilhas francesas, em que o padrão linguístico e cultural 

metropolitano continua dominando a cultura e a produção literária. Enfim, 

estudaremos a herança do contador crioulo em Texaco, obra fortemente 

impregnada pela tradição oral.  

                  Na segunda parte, intitulada A emergência de uma cultura crioula em 

Texaco, estudaremos o aspecto da cultura crioula como uma cultura rizomática, 

isto é, com raízes múltiplas. Em seguida, iremos abordar a descrição das 

formas de resistência martinicanas em Texaco, do tempo da escravidão até a 

construção do bairro de Texaco, que são intimamente ligadas com a noção de 

coletividade dos martinicanos, o «Noutéka ». Finalmente, estudaremos o que 

identificamos como uma das possíveis reescritas da história martinicana 

proposta pelo autor, através do próprio olhar do colonizado, e não do olhar do 

colonizador como tradicionalmente acontecia. 

  Finalmente chegaremos à conclusão de que, a poética do autor, 

inspirada no trabalho de valorização da cultura crioula iniciada por Glissant, 

inscreve-se na continuação dessa reflexão, a qual procura interrogar-se sobre 

a verdadeira identidade dos antilhanos na sua diversidade compósita, quando 

consegue ultrapassar as barreiras da dominação cultural metropolitana. 

 

 

I. A IDENTIDADE CRIOULA EM TEXACO: ENTRE OPRESSÃO E 



15 
 

AFIRMAÇÃO  

1.1 Contexto histórico  

A Martinica é uma ilha das Antilhas francesas, situada no Caribe. Foi 

colonizada por ingleses, holandeses e, posteriormente, franceses. No entanto, 

pesquisas arqueológicas mostraram que a presença humana na ilha pode ser 

estimada em mais de 3000 anos. Sabe-se, de forma mais concreta, que o 

povoamento da ilha começou 1500 anos antes da descoberta de Cristóvão 

Colombo em 1492, com os índios Arawaks vindos da Venezuela. Em 295 antes 

de Cristo houve uma erupção da montanha Pelée que provocou a fuga dos 

Arawaks, fazendo com que esses só voltassem na ilha cerca de 400 depois de 

Cristo. Cerca de 1200 depois de Cristo, chegou uma nova tribo de índios: os 

Caraíbas. Contrariamente aos Arawaks, os Caraíbas tinham uma cultura mais 

agressiva, eram antropófagos e exterminaram quase a totalidade dos Arawaks, 

com exceção das mulheres.  

Cristóvão Colombo chegou à Martinica em 1502, que na época era 

chamada Madinina pelos índios, o que significa « a ilha das flores ». Colombo 

rebatizou a ilha Martinique em homenagem a Saint Martin. No entanto, os 

martinicanos costumam chamar a ilha de Madinina até hoje, sendo este 

considerado o seu nome original antes da colonização. Em seguida, os 

espanhóis deixaram a Martinica, por receio dos caraíbas, deixando o lugar para 

os franceses e os ingleses. Os caraíbas resistiram à presença francesa, que 

finalmente foi expulsa da ilha por eles, após anos de luta. Apesar disso, vale 

ressaltar que os colonos adotaram parte dos costumes índios, assim como 

suas técnicas ancestrais foram de uma ajuda considerável para sobreviver em 

clima tropical ao qual não eram acostumados. Os caraíbas ocupam até hoje um 

lugar de destaque no imaginário coletivo martinicano, por ter sido um povo que 

resistiu à presença colonial.  

 A cultura da cana-de-açúcar foi iniciada a partir de 1500. O tráfico 

negreiro começou em 1635 para servir de mão-de-obra nas plantações de 

cana-de-açúcar e substituir as populações autóctones, exterminadas pelas 

doenças e condições de trabalho desumano. O tratado de Paris de 1814 marca 

a associação definitiva entre a Martinica e a França. Mais de 700 000 escravos 
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foram deportados para a Martinica. A escravidão foi abolida dois séculos mais 

tarde, em 1848, por Victor Schoelcher, secretário de Estado da Marinha, 

encarregado das colônias. Depois, tornou-se deputado da Martinica e da 

Guadalupe, e pediu a départementalisation3 da Martinica, Guiana, Guadalupe e 

Reunião, o que finalmente conseguiu em 1946.  

As Antilhas participaram do tráfico negreiro usando os escravos 

africanos como mão-de-obra servil para trabalhar nas plantações de cana-de-

açúcar e café. No entanto, alguns cativos recusaram-se a viver sob a condição 

de escravo, e revoltaram-se contra o sistema escravista: são os marrons. 

Conforme a descrição de BUTEL (2007) existia dois tipos de marronage4 (a 

arte de ser marrom); o marronage comum, ou seja, um marronage simples, 

implicando pequenos furtos e alguns ataques, fazendo parte da justiça privada,  

da plantação, e o  grand marronage (marronage grande), que consiste na fuga 

dos marrons pelo interior da ilha, a fim de protestar contra o sistema escravista 

das plantações.  Esse ato era considerado um delito grave para a justiça real, e 

castigado de maneira cruel.  

As cidades antilhanas desfrutavam de um poder econômico que as 

tornavam atraentes para a metrópole. Todavia, os metropolitanos que tentavam 

instalar-se na colônia se achavam frequentemente desorientados devido à 

presença de marcas culturais muito diferentes das suas, além do afastamento 

familiar. Assim, a economia antilhana de modo geral conheceu uma ascensão 

considerável a partir dos anos 1740, com o desenvolvimento da economia 

açucareira. A riqueza das produções de produtos tropicais, cada vez mais 

procurados na metrópole, como o açúcar, o café, o índigo, tornaram as Antilhas 

uma das peças-chaves do desenvolvimento das colônias francesas no século 

XVIII.  

                                                             
3
 A lei da départementalisation de 1946 deu aos departamentos antilhanos do além-mar 

(Martinica, Guiana, Reunião, Guadalupe) o estatuto de departamento francês. Assim, as 
Antilhas deixaram oficialmente de ser consideradas colônias dependentes da metrópole. 

4 Marronage: o marrom, escravo fugido da plantação pratica a arte do marronage. Isto é, ele 
organiza uma forma de resistência autônoma nascida da revolta contra a opressão do 
colonialismo.  
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 Naquela época, reforçou-se o mito da terra americana como rica e fértil, 

na qual era possível tornar-se rico com muita facilidade. Por isso, um número 

importante de sujeitos da Corte Real embarcou voluntariamente nos navios em 

direção às Antilhas. Eram franceses com pouca condição financeira, fazendo 

trabalho remunerado nas colônias. Assim, o governo pensava equilibrar o 

número de brancos com relação ao número de negros, e desta forma evitar 

possíveis revoltas de escravos. O objetivo era manter a percentagem de um 

branco para vinte negros. Foi uma tentativa de criar, de certa maneira, uma 

classe média branca.  

Houve, conforme BUTEL (2007) afirmou certa « crioulização dos 

governadores » antilhanos. No entanto, como o governador devia 

simbolicamente representar o rei nas colônias, ele devia afastar-se do meio 

crioulo. Nessa perspectiva, uma lei foi criada em 1759, que proibia os 

governadores e seus intendentes de casar com mulheres crioulas. Era uma 

maneira de evitar tornar-se um tipo de « governador-Senhor de Engenho », 

conforme Colbert temia.  Por outro lado, Raynal já observou como a 

repercussão da falta de conhecimento da cultura crioula por parte dos 

governadores podiam levar a graves erros de julgamento, que tornavam-se 

fatais no contexto político. 

A abolição da escravidão teve uma repercussão negativa na economia 

da ilha, pois era baseada essencialmente na exploração gratuita dos escravos 

para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Por isso, a França procurou 

substituir esses escravos por outro tipo de imigrantes. Entre 1853 e 1885, 

chegaram milhares de trabalhadores indianos, denominados de forma 

pejorativa « coolies ». Eles chegavam para trabalhar nas plantações e cumprir 

um contrato de cinco anos. A maioria ficou após o fim do contrato, instalou-se e 

formou sua família na ilha, influenciando assim a cultura local. No final do 

século XIX, cerca de mil trabalhadores chineses chegaram à ilha, assim como 

imigrantes sírios e libaneses. Daí a grande mistura étnica da Martinica, que se 

tornou testemunha do encontro entre vários povos vindos de continentes 

diversos. Por outro lado, esse encontro é profundamente marcado pela dor e 

pelo horror da escravidão.  
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A partir de 1790, iniciou-se nas Antilhas um ciclo de revoltas populares, 

que começou no Haiti. De fato, conforme Butel (2007) explicou, depois da 

escravidão, os escravos recém-libertados descobriram a cidade. Nela, criaram-

se novos horizontes, pois o poder absoluto do Senhor de Engenho e o trabalho 

servil não existiam mais. Assim, a partir dessa época, Butel identificou um novo 

tipo de marronage: o marronage urbano, que consiste uma alternativa ao 

marronage das plantações.  

Os marrons se refugiam na sociedade cosmopolita de Fort-de-France, 

apresentando-se como negros livres, recém-alforriados. Eles se aproveitavam 

do movimento criado pelo novo fluxo de escravos alforriados para incorporar-se 

à massa e circular livremente, escapando ao controle das autoridades. O 

historiador Gabriel Debien observou que geralmente, as festas de fim do ano 

facilitavam a entrada dos escravos no marronage urbano, pois era um 

momento em que, graças ao movimento das multidões, junto com a folga das 

autoridades policiais, era possível tornar-se marrom urbano com mais 

facilidade. Aqui, é importante ressaltar o papel desses marrons urbanos na 

construção da identidade crioula urbana, junto com suas revoltas populares, 

originando, de certa forma, a revolta que constitui em si mesmo o ato de 

marronage. De fato, pode-se perceber na origem das revoltas e insurreições 

populares a marca dos marrons, cujo projeto era expulsar os brancos da ilha e 

acabar com a escravidão.  

Atualmente, a ilha está povoada por 85% de pardos e negros, 8,5% de 

indianos e 5,7% de brancos. Apesar de ter ocorrido alguns avanços 

consideráveis, como o sufrágio universal em 1870 e a escola laica, gratuita e 

obrigatória, os negros permaneceram, de forma geral, numa situação 

relativamente precária, tanto em termos econômicos como em termos sociais. 

Os descendentes dos senhores de Engenho, os békés, conservaram o 

privilégio de posse de terra e o poder econômico. Nas últimas décadas, 

observou-se a emergência de uma nova classe social, os mulatos. Eles 

ocupam alguns cargos antigamente reservados aos brancos, com profissões 

geralmente liberais como médico, advogado, assim como em alguns setores 

comerciais.  
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A départementalisation de 1946 tornou a Martinica um département 

d’outre-mer, ou seja, um departamento francês do além-mar. A década de 1970 

foi marcada pelo aumento de reinvindicações independentistas, inspiradas no 

modelo revolucionário cubano. O tumultuo acalmou-se após a adoção da lei de 

descentralização de 2 de março de 1982, incorporando a Martinica às vinte e 

sete regiões francesas. A economia que antigamente baseava-se na 

exportação de cana-de-açúcar, banana e rum tem um futuro bastante limitado. 

Segundo Butel (2007), os setores econômicos promissores atualmente na 

Martinica pertencem ao turismo e à industrialização. 

 Resta também resolver a questão da dependência em relação à 

metrópole, numa ilha onde o desemprego cresceu muito. Alguns consideram 

que a independência devia ter sido proclamada em 1946, no momento da 

départementalisation, pois uma ruptura brutal seria muito difícil, tendo em vista 

as conquistas sociais que sempre foram alcançadas a partir da metrópole, o 

que cria uma situação em que a metrópole tem o poder de ajudar no 

desenvolvimento da Martinica, mas também de fazer permanecer a situação de 

dependência. Outro ponto interessante a ser colocado aqui é a questão 

identitária. De fato, a ilha sofreu com uma política de assimilação em relação à 

metrópole, e agora à Europa, por causa da entrada da França na União 

Europeia em 1957. No entanto, muitos martinicanos hoje rejeitam esse modelo 

de assimilação à metrópole e reivindicam suas diferenças culturais, que podem 

ser reveladas através da língua crioula. A obra de Patrick Chamoiseau e 

Edouard Glissant contribuiu para essa mudança significativa na mentalidade 

crioula nos últimos anos. 

Texaco inscreve-se numa vontade de reescrever a história martinicana 

através do olhar do colonizado. Assim, podemos notar a presença de 

personagens históricos no romance, como: Césaire, Joseph Lagrosillère, Pory-

Papy, Charles de Gaulle. Desta forma, o autor nos dá sua própria interpretação 

dos acontecimentos a partir da perspectiva da cultura crioula da qual é 

originado.  

Quando o leitor resolve estudar a obra de Patrick Chamoiseau na sua 

diversidade simbólica e cultural, não pode fazê-lo sem, primeiramente, ter 
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algumas noções históricas sobre a ilha de origem do autor, a Martinica. Foi 

uma antiga colônia das Antilhas Francesas, e que até hoje é considerada como 

parte do território francês. Sabendo dessa particularidade, o leitor tem que levar 

em conta o uso que Patrick Chamoiseau faz da língua: a língua francesa serve 

como base unificadora e é destinada aos leitores de língua francófona, mas, na 

obra, ele utiliza também a língua crioula, destinada aos nativos da Martinica. 

Essa singularidade merece ser ressaltada, pois indica uma vontade de valorizar 

o patrimônio cultural das Antilhas, o qual foi negado de maneira violenta 

durante o processo da colonização. A dependência da Martinica e das outras 

ilhas das Antilhas francesas, consideradas como parte do território da França, 

perpetua-se até hoje como parte de um processo comum no período colonial e 

pós-colonial do governo francês: a assimilation. A assimilation consiste em 

incorporar todos os nativos das colônias francesas à nação francesa, ignorando 

e negando o seu próprio patrimônio cultural. 

 No início do século XX, um número considerável de imigrantes, 

geralmente europeus, instalou-se na França. Ao chegar ao país, eram dados a 

eles nomes franceses, ou seja, uma nova identidade francesa, negando seu 

próprio patrimônio cultural de origem, visando apagar a identidade do imigrante 

com o passar das gerações e moldá-lo à cultura francesa. Nessa época, o 

governo francês não aceitava a presença de outros dialetos vindos das várias 

regiões francesas, pois somente o francês de Paris era considerado válido. 

Assim, gerações de crianças foram castigadas na escola por falar seu dialeto 

regional. Isso demonstra uma vontade de impor uma língua, e inevitavelmente 

uma cultura única, negando o patrimônio cultural de cada região. Essa 

particularidade merece ser ressaltada, pois possui numerosas semelhanças 

com a política cultural de apagamento das raízes culturais nas Antilhas.  

O tratamento recebido nas Antilhas não foi diferente, ou talvez tenha 

sido mais extremo, dada a unicidade e a força do patrimônio cultural crioulo, 

que teve a oportunidade de fortalecer-se ao longo dos séculos. Por isso, até 

hoje não há nenhum registro da diversidade étnica da sociedade francesa, rica 

em numerosos surtos de imigração desde o início do século XX, pois se 

considera que todos são cidadãos franceses, e identificar essas diferenças 

seria percebido como um atentado ao direito de ser francês. 



21 
 

    O nosso autor parece encarar essa realidade de maneira diferente. 

Segundo ele, essa assimilação só contribuiu para desligar as pessoas das suas 

raízes e do seu patrimônio cultural. Ele questionou a problemática da língua no 

período pós-colonial num livro chamado Escrever em país dominado (1997). 

Nele, faz alusão à dificuldade de escrever, desenvolver seu pensamento e seu 

imaginário numa língua que não é realmente sua, que não o define. 

              Comment écrire alors que ton imaginaire s'abreuve, du matin 
aux rêves, à des images, des pensées 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? 
L'unique hurlement est en toi.                                                                   
(CHAMOISEAU, 1997, p. 17)

5
 

 

               Esse grito ao qual se faz alusão poderia representar simbolicamente o 

grito de cada autor que consegue ultrapassar a dominação cultural da 

metrópole para dar voz a uma literatura própria, que teria a capacidade de 

exprimir-se através da língua crioula, frequentemente considerada como 

inferior ao francês, sendo uma língua exclusivamente oral. No livro, o autor 

admite que também passou pela fascinação e tentativa de imitação do modelo 

metropolitano; depois fascinou-se por autores da negritude como Aimé Césaire 

ou Senghor, para, enfim, achar um equilíbrio na crioulidade, defendida como 

uma identidade não totalmente metropolitana nem africana, mas construída a 

partir de várias outras identidades. O livro também trata do deslumbramento 

que existe nas antigas colônias pela cultura da metrópole, que Chamoiseau 

considera como uma alienação ativa ao desenvolvimento que nega o gênio 

íntimo da cultura desses povos. De fato, essa fascinação, segundo o autor, é 

considerada como o elemento que impede o povo da Martinica de desenvolver 

seu próprio gênio, quer seja científico, literário ou artístico.            

             Por isso, o projeto literário do autor tem algo revolucionário, no sentido 

em que tem como objetivo entender para poder desfazer essa dominação 

cultural e linguística que reina há séculos nas colônias. Assim, deve-se encarar 

Texaco como uma tentativa de resgate da cultura crioula. Uma ênfase está 

colocada, particularmente, na valorização da língua crioula, visto que a língua é 

                                                             
5
 Tradução nossa: “como escrever, enquanto o seu imaginário nutre-se, de manhã até nos 

sonhos, à imagens, pensamentos, valores que não são suas? Como escrever quando o que 
você é vegeta fora dos impulsos que determinam sua vida? Como escrever, dominado? O 
único grito está por dentro de si.” (CHAMOISEAU, 1997, p. 17) 
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tradicionalmente considerada como representante da identidade de uma nação. 

O autor recorre frequentemente ao crioulo (o qual sempre traduz em francês), 

como reivindicação do poder e da importância dessa língua. O livro apresenta-

se como a história da Martinica, dos tempos da colônia até a administração de 

Aimé Césaire, mas dando a voz ao colonizado. 
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1.2 Trajetórias da literatura antilhana  

 

Na obra Lettres Créoles (Letras Crioulas, 1999), Patrick Chamoiseau 

inicia uma retrospectiva da literatura antilhana e interroga-se sobre o que a 

define. O autor relembra que a literatura antilhana, assim como a sua história, 

tem matrizes diversas, o que constitui uma das suas características principais.  

Assim, ela seria uma literatura consciente de todas as particularidades dos 

diversos povos pelos quais ela é formada, e, consequentemente, traz 

concepções do mundo peculiares, totais, de uma maneira que traz certa 

opacidade de uma para outra, mas que mesmo assim forma um conjunto único. 

Para caracterizar o começo da literatura antilhana, o nosso autor refere-se à 

precipitação colonial na qual todos os povos foram envolvidos no horror da 

colonização:  

              Ici, aux Antilles, littérature s’est posée en îles dites françaises 
avec des vols d’oiseaux. Nous l’avons vue s’éprendre, curieuse, 
de cette précipitation coloniale où dans l’horreur, le déni, la 
souffrance, l’aventure, mille peuples se sont trouvés. Toutes les 
races. Tous les hommes. Toutes les langues. Toutes les 
conceptions du monde. Le divers enclos sur l’indicible mélange 
qui lui-même diffracte l’ensemble de l’univers.                
(CHAMOISEAU, 1999, p.12-13)

6
 

 

   Muitas vezes, em países americanos que foram colonizados, evoca-se 

a ideia de que a gênese da literatura seria a literatura dita “de viagem”, as 

famosas crônicas, ou seja, uma literatura intencionalmente exótica, em que os 

traços dos povos autóctones são exacerbados para atender à expectativa do 

fértil imaginário coletivo ocidental a respeito dos indígenas na época. Um 

exemplo da literatura de viagem no Brasil seria a famosa carta de Pero Vaz de 

Caminha ao imperador português, descrevendo os costumes dos índios com 

sua perspectiva europeia, e que é, até hoje, considerada como a primeira obra 

literária brasileira. Isso significaria que a história das Américas teria iniciado 

somente com a sua descoberta pelos europeus, o que constitui, no mínimo, 

                                                             
6
 Tradução nossa: “aqui nas Antilhas a literatura posou-se em ilhas ditas francesas com voo de 

pássaros. Nos a vimos apaixonar-se, curiosa, dessa precipitação colonial em que o horror, a 
negação, o sofrimento, a aventura, mil povos acharam-se. Todas as raças. Todos os homens. 
Todas as línguas. Todas as concepções do mundo. O diverso cercado sob a indizível mistura 
que nela mesma dobra o resto do mundo.” 
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uma ideia equivocada forjada nos moldes eurocêntricos que atuavam na época 

e ainda atuam hoje no cenário global. 

 As Américas já tinham uma história própria, rica de séculos de povoação 

pelos índios, que, apesar da sua exterminação por assim dizer geral pelo 

colonizador, continua influenciando os costumes, a língua, a cultura das 

Américas de uma forma tão profunda e marcada que seria impossível afirmar 

que sua história começou somente com a chegada do colonizador. 

   É relevante ressaltar que, aqui, empregamos o termo literatura no seu 

sentido mais amplo, além da literatura somente escrita. Como o contador de 

histórias e etnólogo do Mali, Hampáte-Bá (1977), explicou que existe no mundo 

ocidental certa desconfiança com relação às formas de conhecimentos 

transmitidos de forma oral, como se não fosse possível dar o mesmo valor aos 

escritos quanto à oralidade. Portanto, ele nos lembra de que toda prática 

escrita originou-se de uma transmissão de conhecimentos orais, e que essa 

transmissão de conhecimentos não é nada mais nada menos do que o 

testemunho do Homem pela humanidade. Por isso, pensamos ser irrealista a 

afirmação de que a literatura nas Américas teria iniciado somente com a 

chegada do colonizador e sua tradição escrita, enquanto já conviviam há 

séculos tradições orais ricas de uma cultura diversificada e singular, 

característica do continente americano. 

     Em Lettres Créoles (1999), Patrick Chamoiseau explica que boa parte 

dos manuscritos, pedras gravadas, muitas vezes com a temática dos mitos 

fundadores, foram apagados ou destruídos pelo colonizador, a fim de poderem 

reescrever sua própria História de raiz única, como se a nova terra do paraíso 

perdido das Américas fosse uma página branca em que ele tinha o dever de 

inscrever sua História. Esse apagamento da gênese dos povos autóctones é o 

que Patrick Chamoiseau caracteriza como a ausência de Gênese, ou seja, a 

literatura que foi silenciada.   

    Porém, a vinda dos escravos africanos às Antilhas mudou 

significativamente a paisagem literária crioula, no sentido em que o escravo ia 

ter que lutar para conservar sua língua, cultura, tradição e literatura a partir do 

momento em que ele foi arrancado do seu lugar de origem para ficar nas 

Antilhas a serviço dos senhores de Engenho. Dessa forma, a problemática 

articula-se entre a conservação da sua cultura, que não pode ser apagada em 
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favor da cultura europeia.  A luta, o grito original do escravo africano, começa 

no navio negreiro.  

     Assim, na gênese do horror do tráfico negreiro vivido pelos escravos, 

existem várias línguas africanas. Elas convivem entre si, às vezes possuem 

alguns traços em comum, mas geralmente as diferenças culturais entre as 

etnias reunidas no navio são muito grandes. Isso foi uma das estratégias do 

traficante negreiro: reunir propositalmente pessoas originárias de regiões e 

etnias diferentes na África, a fim de poder dificultar a comunicação entre eles, 

e, consequentemente, tornar quase impossível toda forma de rebelião, defesa 

ou ataque contra o horror do tráfico negreiro. 

 Para qualificar a língua crioula, Patrick Chamoiseau frequentemente faz 

alusão ao mito da torre de Babel, aqui poderíamos pensar numa inversão 

desse mito. O autor faz alusão ao grito inicial do escravo levado de força no 

navio negreiro: 

              Dans la cale, il y a plusieurs langues africaines, plusieurs dieux, 
plusieurs conceptions du monde. Le cri poussé vient d’où? De 
quel chiffre culturel, de quelle langue? Sa poétique relèverait-
elle d’une totalité qui les préserverait toutes? Nous sommes 
forcés d’imaginer cela car ce cri contredisait l’intention 
coloniale. (CHAMOISEAU, 1999, p. 39)

7
 

 

Assim sendo, depois do grito inicial de revolta, instala-se um silêncio. É a 

primeira ruptura com a cultura original. No sistema colonial, o escravo entende 

rapidamente que terá que fingir a aceitação das regras estabelecidas pelos 

colonos e implicitamente consentir em silenciar suas raízes africanas, para 

poder desenvolver estratégias de sobrevivência dele mesmo e da sua própria 

cultura.                                               

      A literatura nascida no Engenho será então uma mistura entre a arte do 

contador crioulo e a literatura francesa trazida nas Antilhas pelos békés8. O 

Paroleur (Palavrador), ou seja, o contador de histórias, que tem por missão 

reinventar a vida dos africanos depois do drama do tráfico negreiro, se torna 

                                                             
7
 Tradução nossa: “No porão, há várias línguas africanas, vários deuses, várias concepções do 

mundo. De onde vem o grito? De qual número cultural, qual língua? Sua poética revelaria de 
uma totalidade que as preservaria todas? Nós somos obrigados a imaginar isso, pois esse grito 
contradizia a intenção colonial.” 

8 Béké: palavra usada para caracterizar o branco antilhano. Geralmente pertence a uma 
família de colonos ou proprietários de plantações. Sua influência ainda é consequente hoje na 
Martinica, assim como seu poder econômico. 
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eternamente um migrante nu, como caracterizado por Glissant, isto é, um 

migrante desenraizado, forçado a deixar sua terra natal, e propulsado na 

realidade da vida do escravo antilhano. Sua única bagagem seria a memória ao 

invés dos imigrantes europeus, os quais chegaram às Américas com sua 

culinária, memória familiar, história e, sobretudo com a sua língua: 

               Mais si on examine les trois formes historiques de peuplement, 
on s’aperçoit que là où les peuples migrants d’Europe comme 
les Écossais, Irlandais, Italiens, Allemands, Français, etc., 
arrivent avec leurs chansons, leurs traditions de famille, leurs 
outils, l’image de leur dieu, etc., les Africains, eux, arrivent 
dépouillés de leur langue. [...] L’être se retrouvait dépouillé de 
toutes sortes d’éléments de sa vie quotidienne, et surtout de sa 
langue. (GLISSANT, 1996, p. 16)

9
 

 

  Não devemos esquecer que o colono antilhano, o béké, também é um 

exilado cultural, porém com matrizes diferentes do escravo. O béké é 

descendente dos primeiros colonos franceses que chegaram às Antilhas.  Para 

eles, toda forma de cultura verdadeiramente digna seria a cultura 

metropolitana. Porém, vale lembrar que, geralmente, o colonizador béké é 

inicialmente um marginal, originado de subculturas, províncias francesas com 

um território cultural específico, seres à margem da sociedade. Ironicamente, 

sua identidade cultural metropolitana nas Antilhas forma-se a partir do mesmo 

modelo que inicialmente o oprimiu e que muitas vezes tinha provocado seu 

exílio.  

  A crioulização antilhana seria, consequentemente, uma precipitação 

antropológica ilimitada, (1999) acontecendo num lugar restrito pelo espaço: a 

ilha. A palavra do contador crioulo, mesmo que negada durante séculos, é 

testemunha da riqueza cultural crioula. A literatura antilhana traz em si uma 

mistura das culturas do colono europeu e do contador crioulo, dando lugar ao 

que Patrick Chamoiseau chama de oralitura, nascida de um cruzamento entre a 

literatura europeia e a tradição oral do contador crioulo, o que poderia ser 

considerado a gênese da literatura crioula.  

  Deve-se também considerar a matriz indígena na construção da 

literatura antilhana, apesar do genocídio sofrido por sua população. O saber 

                                                             
9
 Tradução nossa: “ao examinar as três formas históricas de povoamento, repara-se que, 

enquanto os povos migrantes da Europa, tais como os escoceses, irlandeses, alemães, 
franceses, etc... chegam com suas músicas, tradições familiares, ferramentas, imagem do seu 
Deus etc..., os africanos chegam desprovidos da sua língua [...] O ser encontra-se desprovido 
de todo tipo de elementos do seu cotidiano, e principalmente da sua língua.” 
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indígena deixou marcas na cultura crioula, além dos mitos fundadores da 

Criação. Muitas vezes, os negros marrons fugidos escondiam-se nas poucas 

aldeias indígenas que sobraram, o que resultou numa fusão entre as duas 

culturas oprimidas. No entanto, a situação tornou-se cada vez mais precária 

para os marrons, devido à limitação geográfica da ilha. Por isso, a maioria teve 

que deixar de viver escondido nas florestas e sair para a conquista do En-

ville10, ou seja, a cidade de Fort-de-France, capital da Martinica.  

  Assim, o antilhano esqueceu-se aos poucos da identidade crioula que 

era o elemento unificador entre os escravos arrancados da sua própria terra, na 

tentativa de reconstrução de uma nova identidade além-mar. Na chegada à 

cidade de Fort-de-France, o recém-alforriado depara-se logo com o fato de que 

a língua francesa vai ser o elemento central da sua ascendência social e 

profissional na hierarquia social martiniquense que teoricamente permaneceu 

colonial. O francês torna-se uma forma de resistência, mesmo que contribuindo 

para a negação das outras múltiplas raízes fazendo parte do crioulo.  

  Nessa época seguinte à abolição da escravidão, muitos textos foram 

escritos com uma inspiração direta no modelo metropolitano. A inspiração pela 

terra natal do escritor antilhano voltará somente mais tarde, mas sob uma 

forma artificial, e paradoxalmente trazendo um olhar superficial e etnocêntrico 

do crioulo sobre ele-mesmo. É o que Patrick Chamoiseau caracteriza de 

escritores doudouistes. Seu nome evoca a doudou, criatura encantadora que 

procura amenizar sua déveine11, seduzindo os viajantes. Essa literatura reforça 

o mito do paraíso perdido, muito presente na literatura americana de forma 

geral, colocando a ênfase na alvura da areia, o céu azul, a natureza tropical e 

exuberante: 

              Dans cette tracée littéraire, on utilise la réalité créole, donc on 
revient un peu en soi et dans son monde, mais on y  revient 
comme un touriste, c’est-à-dire avec une vision européenne, 

                                                             

10 En-ville: Literalmente o “indo para a cidade”, o que revela a perspectiva dinâmica da vinda 

dos escravos recém-alforriados pela cidade de Fort-de-France, capital da Martinica. 

11 Déveine: Em francês, a palavra “veine”, que significa “veia” pode ser usada na expressão 
popular “j’ai de la veine”, que significa eu tenho sorte. Assim, ter a “déveine” poderia ser 
considerado como o sentido oposto a ter sorte. 
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une vision exotique donc superficielle. (CHAMOISEAU, 1999, 
p.118)

12
 

    Trata-se de um gênero literário que conheceu certo sucesso, nas 

Antilhas como na metrópole. Porém, um novo movimento literário construído de 

forma oposta ao doudouisme apareceu, o retorno ao grito inicial do navio 

negreiro devia ser finalmente escutado com a negritude. Esse movimento 

literário começou principalmente nos Estados Unidos, com a dita Harlem 

Renaissance, bairro de Nova York povoado em sua maior parte por afro-

americanos. Nos países de colonização francesa, o movimento foi conhecido 

graças à obra de Leopold Sédar Senghor e Aimé Césaire.  

  Nas Antilhas, a emergência da negritude começou a partir de um 

cansaço geral da população a respeito da ideologia mulata que valorizava a 

mestiçagem reinante nas Ilhas. A cor preta era considerada feia, vergonhosa, e 

era preciso tentar branquear-se de todas as maneiras possíveis; quer seja 

através do uso perfeito da língua francesa, do comportamento, dos costumes, 

das roupas, ou do casamento com uma pessoa de cor mais clara, numa 

tentativa de branquear sua linhagem genealógica, e assim apagar todos os 

traços restantes da sua africanidade. Essa ideologia foi denunciada anos mais 

tarde por Frantz Fanon como a ideologia da lactificação, em Peles negras, 

máscaras brancas (2008). 

                       No entanto, aconteceu nas Antilhas uma nova forma de marronage, o 

marronage intelectual. Em 1932, uma obra que poderia ser considerada com 

um brûlot ou dopyé13 foi publicada por uma dezena de jovens martinicanos e 

lançada contra a sociedade burguesa mestiça de Fort-de-France, a capital da 

Martinica. A revolta dirige-se para quem estaria na tentativa de fazer a 

população acreditar que tudo poderia continuar daquela maneira, em termos 

culturais, sociais e políticos, com a dominação do modelo metropolitano e da 

política de branqueamento: 

              Issus de la bourgeoisie de couleur, qui est une des choses les 
plus tristes du globe, nous déclarons -et nous ne reviendrons 

                                                             
12

 Tradução nossa: “Nessa linha literária, usa-se a realidade crioula, assim, volta-se um pouco 
por dentro de si mesmo e do seu mundo, porém como turista isto é com uma visão europeia, 
uma visão exótica, consequentemente superficial.” 
13

 Palavra crioula que designa um golpe lançado ao adversário durante um combate. 
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pas sur cette déclaration- face à tous les cadavres 
administratifs, gouvernementaux, parlementaires, industriels, 
commerçants, etc., que nous entendons, traîtres à cette classe, 
aller aussi loin que possible dans la voie de la trahison. Nous 
crachons sur tout ce qu’ils aiment, vénèrent, et sur tout ce dont 
ils tirent nourriture et joie.  (LÉGITIME DÉFENSE, 1979)

14
 

           Isso foi a antecipação da repercussão da negritude nas Antilhas. A obra 

literária que realmente marcou a negritude nas Antilhas foi o Cahier d’un retour 

au pays natal (1956) de Aimé Césaire, que depois foi prefeito da cidade de 

Fort-de-France. Césaire estudou na França, onde ele teve contatos com 

estudantes africanos que o sensibilizou a causa da negritude. Junto com Léon 

Gontran, Senghor, Birago Diop, fundaram a revista L’Étudiant Noir (Estudante 

negro) em 1934. Aimé Césaire escreveu o Cahier d’un retour au pays natal 

(1956) de poesia enquanto ele estava finalizando seus estudos na França. A 

obra consiste em um elogio das riquezas da sua terra natal. Inspirado nos 

surrealistas, o Cahier d’un retour au pays natal, por um feliz acontecimento de 

acasos, será popularizado por André Breton. Isso foi extremamente importante, 

pois, pela primeira vez, um autor metropolitano elogiou a obra literária de um 

autor antilhano, que geralmente ficava no lugar do oprimido, na tentativa de 

imitar o modelo metropolitano. Dessa vez, o autor Aimé Césaire não foi 

somente elogiado por sua obra, mas justamente pela negritude que ela traduz.  

Para Patrick Chamoiseau, essa percepção a sentido único tem 

diretamente a ver com a politica cultural empregada nas Antilhas desde o 

começo da colonização. O autor admite ter passado por essa fase de 

admiração dos valores metropolitanos para, em seguida, opor-se a eles de 

maneira radical através da adoção dos valores da negritude. Esse movimento 

literário foi introduzido no contexto francófono por Aimé Césaire e o senegalês 

Leopold Sédar Senghor. Seu objetivo principal era resgatar a dignidade do 

negro depois do traumatismo da colonização e da escravidão, e valorizar a cor 

preta, o que foi algo totalmente inédito no mundo pós-colonial. O nosso autor 

se dedicou totalmente ao estudo desse estilo literário, para finalmente perceber 

                                                             
14

 Tradução nossa: “Originados da burguesia de cor, que é uma das coisas mais triste do globo, 
declaramos e não voltaremos sobre essa declaração, diante de todos os cadáveres 
administrativos, governamentais, parlamentários, industriais, comerciantes, etc., que nos 
entendemos, traidores a essa classe, ir o mais longe possível na via dessa traição. Cuspimos-
nos no que eles amam, o que eles adoram, e sobre todas as coisas em que eles tiram nutriente 
e alegria.” 
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seus limites: com a negritude, a africanidade era louvada, mas com os mesmos 

códigos e mecanismos da metrópole, usando um modelo cultural esmagador. 

Além disso, a língua usada era o francês, daí surgiu o questionamento do autor 

sobre a credibilidade da negritude:  

On peut considérer, que la Négritude remplaça, même 
si elle n’en eut pas le projet, une illusion par une autre 
illusion, l’Europe par l’Afrique. Qu’elle éveilla à la 
conscience mais avec des armes aliénantes, gréco-
latines, qui vont dans une logique de néantisation 
culturelle. (CHAMOISEAU, 1999, P.170)

15
 

       A partir dessa constatação, Patrick Chamoiseau começou por observar 

mais de perto à cultura antilhana, suas tradições, e sua língua, e entrou numa 

fase de plenitude literária, em que ele faz as pazes com o homem africano, 

europeu e crioulo vivendo dentro dele. Assim, a obra dele pode ser vista como 

uma tentativa constante de valorização da própria cultura. Todas as fases 

literárias pelas quais ele passou, a admiração pela metrópole, a negritude, 

a crioulidade, fizeram dele o escritor que é hoje, ao estilo literário incomparável, 

operando uma hibridização entre a palavra do contador crioulo e a escrita.   

O movimento da negritude de Césaire, cujo objetivo era a valorização da 

cultura africana, em oposição à valorização sistemática da cultura europeia, foi 

criticado pelos autores de Elogio da crioulidade (BERNABÉ, CONFIANT, 

CHAMOISEAU, 1990), pois, apesar de ser uma literatura que valoriza o 

patrimônio cultural africano, era escrito na língua do colonizador, o francês. 

Além de considerar esse movimento como positivo, ele eles afirmam que foi 

somente o início de um longo processo identitário que ainda está em 

construção nas Antilhas: a crioulização. 

               Césaire um anticrioulo? Não propriamente, mas um antecrioulo. 
Foi a negritude cesairiana que nos abriu passagem para o aqui 
de uma Antilhanidade doravante postulavel e ela própria em 
marcha na direçao de outro grau de autenticidade que faltava 
nomear. A Negritude cesairiana é um batismo, o ato inaugural 
da nossa dignidade restituída. Nós somos para sempre filhos 
de Aimé Césaire. (CHAMOISEAU, BERNABE, CONFIANT, 
1990, p.3) 

 

                                                             
15

 Tradução nossa: “Podemos considerar que a negritude substituiu, mesmo que não tinha sido 
seu projeto, uma ilusão para outra ilusão, a Europa pela África. [...] Que ela despertou a 
consciência mais com armas alienantes, greco-latinas, que se enquadram numa lógica de 
extinção cultural.” 
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            O autor reconhece que a negritude abriu o caminho para uma 

construção identitária além dos padrões europeus da metrópole; porém, 

reconhece também que talvez essa negritude tenha contribuído para agravar 

esse frágil equilíbrio de identidade, procurando sempre pelo modelo no exterior, 

enquanto o autor está a favor da busca de uma identidade crioula dentro de si 

mesmo, dentro das suas línguas, tradições, costumes e culturas crioulas. 

              Com Edouard Glissant recusamos a nos encerrar na Negritude, 
soletrando a Antilhanidade que decorria mais da visão que do 
conceito. O projeto não era somente abandonar as hipnoses da 
Europa e da África. Era preciso também deixar em alerta a 
clara consciência das contribuições de uma e de outra: em 
suas especificidades, suas dosagens, seus equilíbrios, sem 
nada suprimir nem se esquecer das outras fontes a ela 
misturadas. (CHAMOISEAU, BERNABE, CONFIANT, 1990, 
p.4) 

         Muitas pessoas consideravam a negritude como a gênese da literatura 

antilhana. No entanto, o movimento literário da negritude foi alvo de críticas. 

Patrick Chamoiseau pensa que a negritude serviu somente para devolver  

“Cette dernière nous restitua une partie de notre être : la partie non blanche si 

férocement amputée.”16 (CHAMOISEAU, 1999, p.169). É algo que o escritor 

acredita ser valioso, porém insuficiente, pois o grito inicial foi devolvido de 

maneira simbólica “car la Négritude ne dénouera pas le silence qui avait 

succédé au cri.”17 (CHAMOISEAU, 1999, P.170). 

          Outra crítica feita à negritude é que, apesar de valorizar o negro e sua 

africanidade de modo geral, ela usa os métodos, o estilo, o padrão e a língua 

da antiga potência colonizadora. Em Lettres Créoles (1999), o autor ressalta 

que, embora isso não tenha sido a intenção primeira do movimento, a negritude 

substituiu “une illusion par une autre illusion, l’Europe par l’Afrique. Qu’elle 

ignora la réalité du monde créole au profit d’un étrange monde noir”18 

(CHAMOISEAU, 1999, P.170). Por isso, uma das críticas apontadas em relação 

à negritude é que o movimento manteve esse fascínio pela língua francesa, 

colocando de lado o crioulo. Ele valorizou uma africanidade longínqua e 

distante de muitos antilhanos como modelo de raiz única, esquecendo-se de 

colocar a ênfase na mistura de culturas que ocorreu nas Antilhas. 

                                                             
16

 Tradução nossa: “uma parte do nosso ser: a parte não branca tão furiosamente amputada” 
17

 Tradução nossa: “pois a Négritude não poderá desfazer o silêncio que sucedeu ao grito” 
18

 Tradução nossa: “uma ilusão por outra ilusão, a Europa pela África. Que ignorou as 
realidades da cultura crioula em favor de um estranho mundo negro.” 
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  Para Kabengele (2009), é essencial interrogar a problemática da 

negritude a partir da sua definição. Assim, a partir de quê poderíamos definir a 

negritude? Quais são exatamente os grupos étnicos envolvidos nesse 

processo? A negritude poder-se-ia definir-se a partir do simples fato de ser 

negro? Sabemos que, devido ao comércio triangular, à escravidão, à 

colonização e, mais tarde, aos fluxos internacionais de imigração, a diáspora 

negra encontra-se espalhada pelo mundo inteiro. Porém, devemos considerar 

cautelosamente a questão de saber se isso faz com que todos os negros do 

mundo poderiam ser consideras uma mesma comunidade. Para Kabengele, as 

pessoas de cor negra têm em comum o fato de terem sido na história “vítimas 

das piores tentativas de desumanização e de terem sido suas culturas não 

apenas objeto de políticas sistemáticas de destruição, mas, mais do que isso, 

de ter sido simplesmente negada a existência dessas culturas” (KABENGELE, 

2009, p.9)  Por isso, o processo de questionamento da identidade negra na 

política de combate ao racismo  é complexo , trazendo diversas respostas que 

podem ser interpretadas a partir da apreciação pessoal de cada um.  

  A partir daí, Kabengele (2009) defende a identidade negra a partir de 

duas possibilidades de interpretação: a identidade objetiva, definida a partir da 

identificação de características culturais e linguísticas; e a identidade subjetiva. 

O equívoco entre a identidade subjetiva e objetiva acontece frequentemente 

devido à confusão já existente entre a atribuição de uma identidade a partir da 

auto atribuição do mesmo grupo, ou a partir da identidade adquirida a partir da 

percepção do grupo vizinho.  

  A negritude envolve um processo de formação de identidade ou 

personalidade coletiva. Kabengele caracteriza a formação dessa identidade a 

partir de três fatores: “o fator histórico, o fator linguístico e o fator psicológico. A 

identidade cultural perfeita corresponderia à presença simultânea desses três 

componentes no grupo ou no indivíduo” (KABENGELE, 2009, p.12) 

  Kabengele ressalta o fator histórico como sendo o mais relevante, na 

medida em que “constitui o cimento cultural que une os elementos diversos de 

um povo através do sentimento de continuidade histórica vivido pelo conjunto 

de sua coletividade.” (KABENGELE, 2009, p.12). Com efeito, durante a 

colonização, o processo de apagamento progressivo da memória africana foi a 

arma usada contra a subsistência da sua cultura. No entanto, existe atualmente 
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a procura de revalorização do patrimônio cultural africano em algumas 

comunidades específicas da diáspora negra:  

  Parece-me que a consciência histórica é mais forte nas 
comunidades de base religiosa, por exemplo, nos terreiros de 
candomblé, graças justamente aos mitos de origem ou de 
fundação conservados pela oralidade e atualizados através de 
ritos e outras práticas religiosas. (KABENGELE, 2009, p.12-13) 

 

 Assim, nessas comunidades religiosas, como as do candomblé, a 

questão de crise identitária não se colocaria. Porém, o autor alerta sobre os 

perigos de uma consciência coletiva baseada principalmente numa identidade 

sobrevivência, como reação ao arranque cultural da era colonialista. Com 

efeito, isso pode levar à consciência do ser oprimido, o que poderia acabar por 

defini-la como única identidade possível: 

Nas bases populares negras sem vínculos com as 
comunidades religiosas de matriz africana, a consciência 
histórica e, consequentemente, a identidade se diluíram nas 
questões de sobrevivência que toma o passo sobre o resto e 
pode desembocar num outro tipo de identidade: a da 
consciência do oprimido economicamente e discriminado 
racialmente. Na militância negra há uma tomada de 
consciência aguda da perda da história, e, consequentemente, 
a busca de uma África idealizada. (KABENGELE, 2009, p.13) 
 

No que diz respeito ao fator linguístico, pode-se constatar que, na 

diáspora, houve uma perda da língua materna africana, apesar de ter sido 

restaurada em algumas comunidades religiosas como o candomblé, nas quais 

ela continua sendo um fator identitário determinante.  

Quando se trata do fator psicológico no contexto da construção 

identitária da diáspora negra, deve tomar-se muito cuidado para não equivocar 

a existência de características comuns como sendo parte integrante do 

condicionamento genético do negro, como o afirmavam alguns racialistas, mas 

sim no “condicionamento histórico do negro e das suas estruturas sociais 

comunitárias.” 

Dessa forma, a negritude seria, para Kabengele, uma tentativa de 

recuperação simbólica dos valores culturais negros. O movimento da negritude 

foi frequentemente questionado pela suspeita de poder tornar-se, de certa 

forma, um tipo de racismo contra o branco, pois, para KABENGELE:  

Nesse sentido, se a negritude é um movimento negro, não 
seria legítimo que se falasse também da “branquitude”, como 
movimento dos brancos e da “amarelitude” como movimento 
dos amarelos? “Negritude”, “branquitude”, e “amarelitude” nos 
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levariam ao conceito maior das raças negra, branca e amarela, 
conceitos biologicamente inoperantes, mas política e 
sociologicamente muito significativos. (KABENGELE, 2009, 
p.14-15 ) 
 

Assim, para Kabengele, o conceito de negritude não faz muito sentido de 

um ponto de vista biológico, devido à inevitável miscigenação que houve entre 

a diáspora negra e as outras comunidades étnicas com as quais foi 

confrontada nos últimos séculos. Por isso, ele ressalta a importância do caráter 

político e sociológico da negritude, provavelmente o único válido, segundo ele. 

Com efeito, a negritude foi em primeiro lugar, “uma reação racial negra a uma 

agressão racial branca, não poderíamos entendê-la e cercá-la sem aproximá-la 

do racismo do qual é consequência e resultado” (KABENGELE, 2009, p.15). 

Assim, o conceito propriamente dito de raça, pouco válido em termos 

biológicos, seria muito significativo no contexto político e ideológico.  

Desta forma, a negritude recebeu muitas críticas quanto a sua 

fundamentação teórica. Uma delas é o uso da língua francesa. Senghor 

introduziu, com a negritude, a ideia de francophonie, que representaria a 

unidade dos países francófonos, ou seja, de todos os países que já foram 

colônia francesa. M.Towa, filósofo da República dos Camarões, denunciou o 

objetivo político da negritude, que para ele consiste num tipo de 

neocolonialismo: 

L.S. Senghor, em nome da negritude, propõe-nos a 
francofonia, isto é, o fortalecimento e o desenvolvimento do 
francês como ideal e fundamento da nossa política e cultura. A 
negritude senghoria manifesta assim abertamente sua 
verdadeira natureza: é a ideologia quase oficial do 
neocolonialismo, o cimento da prisão onde quer deixar-nos 
trincados e que devemos quebrar. (TOWA, 1971, p.99-115)  

 

 Um grande descrédito caiu sobre a negritude por causa dessa tentativa 

de assimilação linguística à antiga potência colonizadora. No entanto, 

Kabengele lembra-nos que o movimento tinha como objetivo principal o repúdio 

ao ódio colonial, além da busca da identidade cultural verdadeira do negro. 
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1.3 Uma nova forma de opressão cultural: a escola colonial 

 

                           Na obra Escrever em país dominado (1997), Patrick Chamoiseau 

descreve a depreciação da cultura antilhana em favor da dominação do modelo 

cultural metropolitano. Segundo ele, a opressão cultural começa logo na 

escola: a escola colonial. 

          Conforme vimos anteriormente, as Antilhas sofreram com uma política 

cultural herdada dos tempos de escravidão em que o modelo único 

metropolitano reinava sobre os outros presentes, esmagando-os aos poucos. 

Vimos também que a política colonial francesa era de assimilação, na qual todo 

nativo das colônias francesas se tornava, de direito, francês. Portanto, essa 

assimilação tem como objetivo apagar as outras raízes culturais presentes. 

Quando Chamoiseau se refere à escola colonial, encontramos um condensado 

dessas características, que têm como objetivo influenciar o desenvolvimento e 

a futura consciência antilhana da criança. Na sala de aula, o idioma francês era 

erguido como língua suprema a ser imitada pelos alunos. O aluno que usava o 

crioulo era severamente castigado. Isso também aconteceu na França, onde 

alunos de escola que usavam o seu dialeto regional em vez do francês de Paris 

eram também castigados, o que constitui mais uma prova da intenção do 

governo francês de uma universalização em sentido único, a cultura francesa 

como raiz única em oposição à raiz múltipla, como estudaremos mais adiante 

na teoria do rizoma de Edouard Glissant. 

       Patrick Chamoiseau consagrou um dos três volumes da sua biografia à 

sua própria experiência da escola na Martinica, intitulado Une enfance créole II, 

Chemin-école, (Uma infância crioula II, Caminho-escola), publicado em 1996, 

em que ele retrata essa escola da colônia e seu impacto sobre o imaginário 

coletivo crioulo das crianças. O livro começa com uma homenagem para todas 

as regiões ou colônias francesas que sofreram da tirania de um modelo único 

francês: 

              Des Antilles, de la Guyane, de Nouvelle Calédonie, de la 
Réunion, de l’île Maurice, de Rodrigues et autres 
Mascareignes, de Corse, de Bretagne, de Normandie, d’Alsace, 
du Pays basque, de Provence, d’Afrique, des quatre coins de 
l’Orient, de toutes terreurs nationales, de leurs confins 
étatiques, de toutes périphéries d’empires ou de fédérations, 
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qui avez dû affronter une école coloniale, ou vous qui 
aujourd’hui en d’autres manières l’affrontez encore, et vous qui 
demain l’affronterez autrement, cette parole de rire amer contre 
l’Unique et le Même, riche de son propre centre et contestant 
tout centre, hors de toutes métropoles, et tranquillement 
diverselle contre l’universel, est dite en votre nom.  

En amitiés créoles. P.C.  (CHAMOISEAU, 1996, préface)
19

 

              Como nosso autor mencionou, vale lembrar que essa adoção forçada 

de uma cultura ou língua única, o francês, também aconteceu em outras 

regiões francesas, as quais desde cedo desenvolveram uma cultura bem 

peculiar e com características diferentes do modelo nacional que as colocaram 

à parte, como a Bretanha, a Alsácia, o país Basco, entre outras. Essas regiões 

francesas também sofreram uma depreciação das suas próprias 

especificidades culturais em favor de um modelo único.  

 É importante ressaltar tal política porque ela mostra muito bem o projeto 

francês enquanto nação em que o país deveria ser unificado, em vez de 

considerar as diversidades regionais de cada um. Atualmente, as antigas 

colônias africanas e asiáticas francesas já obtiveram sua independência, porém 

as Antilhas francesas são as únicas que ainda não a obtiveram. Em vez disso, 

suas ilhas foram consideradas como departamentos franceses distintos, os 

« departamentos do além-mar ». 

       Assim, podemos verificar que os departamentos do além-mar sofreram 

o mesmo tratamento que as regiões francesas mencionadas. No livro Uma 

infância crioula II, Caminho-escola, Patrick Chamoiseau efetua uma análise 

retrospectiva sobre a escola colonial e sobre como esta última mudou sua 

trajetória pessoal, assim como sua relação com as culturas francesa e crioula. 

Na obra, ele se refere ao francês como uma língua distante, fria, que estaria 

por fora dele mesmo, enquanto ele define o crioulo como a « língua-mamãe », 

                                                             
19

 Tradução nossa: “Das Antilhas, da Guiana, da Nova-Caledônia, da Reunião, da ilha Mauricio, 
de Rodrigues e outras Mascarenhas, da Córsega, da Normandia, da Bretanha, da Alsácia, do 
país Basco, de Provença, da África, dos quatros cantos do Oriente, de todos os terrores 
nacionais, de todas as profundezas erráticas, de todas as periferias de Império ou de 
federações, que tiveram que enfrentar uma escola colonial, vocês que ainda hoje a enfrentam 
de outras maneiras, e vocês que amanhã a enfrentaram de outra maneira, essa palavra de riso 
amargo contra o Único e o Mesmo, rico do seu próprio centro e contestando qualquer outro 
centro, fora de todas as metrópoles, e tranquilamente diverso contra o universal, está dita em 
seu nome. Amizades Crioulas. P.C.” 
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que tem a ver com o afeto, os sentimentos, os sonhos, o desejo, o coração. No 

entanto, a « língua-mamãe » é temida pelos alunos entre as quatro paredes da 

sala de aula, pois seu uso era severamente reprimido: 

               Sa petite voix en lui-même devint honteuse ; son naturel de 
langue dégénéra en exercice de contrebande qu’il fallait 
étouffer à proximité des Grands, et hurler entre soi pour 
compenser. (CHAMOISEAU, 1996, p.92)

20
 

       A partir disso, nasce um silêncio intenso na sala de aula, em que todos 

têm medo de cometer um erro de francês, sacrilégio supremo aos olhos do 

professor. Retrospectivamente, o nosso autor compara esse tipo de educação 

com a de Man Salinière, contadora de histórias, e analisa que seus contos iam 

em direção às crianças, enquanto o mestre afirmava sua superioridade com 

suas habilidades em francês, o que o distanciava ainda mais dos alunos 

apavorados: 

               Le français semblait l’organe même de son savoir. Il prenit 
plaisir à ce petit sirop qu’il sécrétait avec ostentation. Et sa 
langue n’allait pas en direction des enfants comme celle de 
Man Salinière, pour les envelopper, les caresser, les persuader. 
Elle se tenait au-dessus d’eux dans la magnificence d’un colibri-
madère

21
 immobile dans le vent. Ô le maître était français! 

(CHAMOISEAU, 1996, p. 68)
22

 

              A partir do questionamento sobre o domínio do francês sobre o crioulo, 

Patrick Chamoiseau publicou a obra Ecrire en pays dominé (1997), que teria 

todas as qualidades para ser considerado um livro teórico sobre a formação 

cultural e literária nas Antilhas. Porém, o autor consegue misturar no seu 

discurso teoria e poesia, com um formato particular, pois ele se assume como 

onisciente fala na primeira pessoa do singular, mas, portanto, é interrompido 

inúmeras vezes pelo marcador de palavras. Esse último funciona como a 

consciência lírica do autor, que frequentemente implica com ele e o traz de 

volta para suas raízes crioulas. No livro, ele afirma que começou a escrever 

usando a língua francesa, porém, sem questionar seu impacto e seu significado 

                                                             
20

 Tradução nossa: “A sua voz interior tornou-se vergonhosa; seu natural de língua degenerou 
num exercício clandestino que era necessário afogar a proximidade dos Grandes, e gritar entre 
si para compensar.” 
21

 Madère: nome de um tecido de cores vivas. É tradicionalmente usado para enfeitar o cabelo 
das mulheres nas Antilhas. 
22

 Tradução nossa: “O francês parecia o órgão mesmo da sua sabedoria. Ele tomava muito 
prazer nesse xarope que ele secretava com ostentação. E a sua língua não ia em direção às 
crianças como a de Man Salinière, para cobri-los, os acariciar, os persuadir. Ela pairava no ar 
na magnificência de um beija-flor madère imóvel ao vento. Ô o mestre era francês!”  
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no próprio discurso dele: 

              J’exprimais ce que je n’étais pas. Je ne percevais du monde 
q’une construction occidentale, déshabitée, et elle me semblait 
être la seule qui vaille. Ces livres en moi ne s’étaient pas 
réveillés ; ils m’avaient écrasé. (CHAMOISEAU, 1997, p.47)

23
 

No contexto da nossa pesquisa, é importante ressaltar a problemática da 

escola colonial, porque é algo que influenciou de forma bastante significativa a 

formação literária e pessoal do nosso autor, e que, consequentemente, 

influencia consideravelmente a escrita dele. A sua obra toda é uma revolta 

poética contra a dominação espiritual e ideológica implícita da cultura do 

« Único » e do « Mesmo », exercida pela antiga metrópole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Tradução nossa: “Eu exprimia o que eu não era. Só percebia do mundo uma construção 
ocidental, desabitada, e ela me parecia a única que prestava. Esses livros não se acordaram 
em mim; esmagaram-me.” 
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1.4 A problemática da linguagem em antigas colônias 

 

   A complexidade da linguagem no mundo pós-colonialista foi estudada 

por Frantz Fanon, no contexto antilhano. Segundo ele, a linguagem e o uso que 

se faz dela estão carregados de um significado que vai muito além da sua 

aparência teórica; assim, a fala confere uma existência ao outro. Portanto, o 

antigo colonizado, que no contexto de Frantz Fanon é o negro, adotaria, 

segundo ele, dois comportamentos diferentes com o branco e com outro negro. 

Isso seria revelador de uma disparidade diretamente ligada à história e ao 

contexto colonial. Segundo Fanon, essa atitude contribui para alimentar a velha 

crença colonial de que o negro seria menos desenvolvido do que o colonizador 

branco: 

               [...] falar é existir absolutamente para o outro. O negro tem duas 
dimensões. Uma com seu semelhante e outra com o branco. 
Um negro comporta-se diferentemente com o branco e com 
outro negro. Não há duvida de que essa disparidade é uma 
consequência direta da aventura colonial... E ninguém pensa 
em contestar que ela alimenta sua veia principal no coração 
das diversas teorias que fizeram do negro o meio do caminho 
no desenvolvimento do macaco até o homem. (FANON, 2008, 
p.33) 

 

              Por isso, o autor se apoia na teoria de que “Um homem que possui a 

linguagem possui, em contrapartida, o mundo que essa linguagem expressa e 

que lhe é implícito.” (FANON, 2008, p.34). 

A linguagem carrega em si uma cultura; o homem antilhano, ao falar um 

francês perfeito, apropria-se de uma cultura que sempre foi considerada 

superior à dele. Ele eleva-se de maneira implícita ao entrar nessa cultura. 

Frantz Fanon explica o mecanismo de uma aceitação tão fácil da ideia que a 

cultura dele seja sempre considerada inferior por parte do homem antilhano: 

“todo povo colonizado, isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo 

de inferioridade devido ao sepultamento da sua originalidade cultural toma 

posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura 

metropolitana.” (FANON, 2008, p.34). 

                 A expressão “sepultamento da sua originalidade cultural” põe em 

evidência o caráter destruidor do colonialismo no nível cultural. Assim, a língua, 

a cultura, a maneira de viver, as estruturas sociais, os métodos industriais da 
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metrópole são sempre mais valorizados do que os valores do povo colonizado, 

e colocados como a única verdade possível, a única visão do mundo legível. É 

justamente da dominação cultural por parte da antiga colônia, seja ela implícita 

ou explícita, a qual Fanon faz referência quando argumenta: 

  
               Falar petit-nègre* a um preto é afligi-lo, pois ele fica 

estigmatizado como “aquele-que-fala-petit-nègre”. Entretanto, 
pode-se argumentar que não há intenção nem desejo de afligi-
lo. Concordamos, mas é justamente essa ausência de 
intenção, esta desenvoltura, esta descontração, esta facilidade 
em enquadrá-lo, em aprisioná-lo, em primitivizá-lo, que é 
humilhante (…). Sim, do negro exige-se que seja um bom 
preto; isso posto, o resto vem naturalmente. Levá-lo a falar 
petit-nègre é aprisioná-lo a uma imagem, embebê-lo, vítima 
eterna de uma essência, de um aparecer pelo qual não é 
responsável. (FANON, 2008, p.45)

24
 

 

Nesse contexto, a língua é usada como diferenciação social e cultural. O 

metropolitano, que emprega o petit-nègre quando fala com um negro, humilha-

o, mesmo que não seja intencional; além disso, marca uma hierarquia racial, 

baseada nas teorias que nasceram durante a colonização25. A língua, por mais 

inofensiva que pareça, possui no fundo um grande poder. É um poder que 

Roland Barthes vai até qualificar de fascista, pois segundo ele: 

 
               Mas a língua, como desempenho de toda linguagem, não é 

nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: 
fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a 
dizer. Assim que ela é proferida, mesmo que na intimidade mais 
profunda do sujeito, a língua entra a serviço de um poder. Nela, 
infalivelmente, duas rubricas se delineiam: a autoridade de 
asserção, o gregarismo da repetição. (BARTHES, 1997, p.14) 

 

A faculdade atribuída à língua por Roland Barthes de “obrigar a dizer” 

pode ser relacionada com os questionamentos de Patrick Chamoiseau no livro 

Ecrire en pays dominé (1997). Na obra, ele coloca em evidência a difícil 

questão da escrita num país que foi colonizado, pois sua língua forçosamente é 

“emprestada” à antiga metrópole, e, a partir disso, o pensamento não pode 

                                                             
24

 petit-nègre: literalmente pretinho ou pequeno-negro é a expressão usada para designar uma 

língua hibrida, um patóa sumario criado no mundo colonial francês, mistura da língua francesa 
com varias línguas africana. O termo patóa (“patois”) designa os diversos dialetos regionais da 
França metropolitana. O crioulo (“créole”) é o francês, bem mais elaborado, dos territórios do 
Além-mar. 
25

 Nesse contexto, vale relembrar as teorias raciais presentes na época, como as  de 
Gobineau, que colocavam, a partir de supostas provas científicas o negro debaixo de todas as 
outras « raças », em termos de desenvolvimento da espécie humana. 
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escapar dessa influência. Ele admitiu que também foi influenciado por essa 

maneira de escrever, no início da sua vida de escritor, mas que foi justamente 

isso que despertou nele o desejo de revolucionar a língua francesa. Portanto, 

além de ser um ato aparentemente revolucionário, o autor descobrirá mais 

tarde que, finalmente, cada escritor ou poeta, quer seja francês ou não, 

revoluciona e altera a língua da sua própria maneira. 

 
               J'écrivais aussi des poèmes dans une langue française que je 

n'interrogeais pas. Elle ne me posait pas de problèmes. Elle 
était dominante, et de l'arpenter m'emplissait d'une certitude 
active qui me semblait créatrice. Obéissant à la négritude 
césairienne, j'avais juste clarifié en moi le désir de la 
révolutionner, d'y charroyer le tam-tam nègre et le vieil amadou 
africain. Mais, à mon insu, la bousculant pourtant, je sacrifiais 
comme n'importe quel poète français à son espace symbolique. 
J'étais ainsi livré à son emprise, à l'adoption de ses valeurs.” 
(CHAMOISEAU, 1997, p.64)

26 
 

Segundo ele, até o autor que resolve escrever na língua considerada 

“dominada”, isto é, no contexto martinicano, o crioulo, vai sofrer esse “fascismo 

da língua” descrito por Barthes. Na opinião de Patrick Chamoiseau, o autor que 

tenta escrever em crioulo inconscientemente reproduz o modelo da língua da 

metrópole, o francês: 

               Ceux qui avaient choisi la langue – la langue créole – y 
appliquaient un cahier des charges inspiré par la langue 
dominante. Il fallait l'égaler, occuper ses espaces,remouler ses 
empreintes, manier ce qu'elle maniait. Ils lui concoctaient un 
agressif reflet dans la langue écrasée. D'autres, déjouant cette 
dépendance, entraient em schizophrénie littéraire, selon le mot 
de Frankétienne. Ils produisaient une oeuvre en langue 
dominante, une autre en langue dominée.  (CHAMOISEAU, 
1997, p.66-67)

27
 

 

                                                             
26

 Tradução nossa: “Eu escrevia também poemas numa língua francesa que eu não 

questionava. Ela não me causava problemas. Ela era dominante, e deambular por ela me 
enchia de uma certidão ativa que parecia criadora. Obedecendo à “négritude césairienne”, 
tinha somente esclarecido em mim o desejo de revolucioná-la, e nela colocar o tam-tam negro 
e o velho amadou africano. Portanto, sem eu saber, a empurrando porém, eu sacrificava como 
qualquer poeta francês ao seu espaço simbólico. Estava assim entregado ao  à sua 
dominação, à adoção dos seus valores.” (CHAMOISEAU, 1997, p.64) 
 
27

 Tradução nossa: “Os que tinham escolhido a língua dominada – a língua crioula – aplicavam 

nela um modelo inspirado pela língua dominante. Era preciso a igualar, ocupar seus espaços, 
remodelar suas marcas, manejar o que ela manejava. Eles elaboravam para ela um reflexo 
agressivo na língua esmagada. Outros, enganando essa dependência, entravam em 
esquizofrenia literária, segundo a palavra de Frankétienne. Eles produziam uma obra em língua 
dominante, e outra em língua dominada.” (CHAMOISEAU, 1997, p.66-67). 
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Essa adoção inconsciente do padrão metropolitano de escrita talvez 

tenha a ver com o fato de que o crioulo, assim como várias outras línguas com 

matrizes africanas, são línguas ditas “orais”. Por isso, necessita do 

reconhecimento de que é uma língua que também possui estrutura, história e 

tradição, mesmo que a transmissão dessas ferramentas linguísticas e culturais 

seja feita de modo oral.  

   Na obra aqui estudada, o questionamento a respeito da dominação 

cultural articula-se através da sociedade colonial e seus mecanismos. No livro 

Ecrire en pays dominé, (1997) o autor tentou retratar com precisão os 

mecanismos que fazem com que o povo colonizado tenha adotado totalmente 

os valores da potência colonizadora. Segundo ele, essa dominação se faz 

frequentemente de maneira silenciosa, pois geralmente o próprio autor aceita 

os valores da antiga colônia de maneira inconsciente e em todos os aspectos 

da vida, como o desejo, a necessidade, a imaginação, o espírito, o sagrado, e 

até o coração. Assim, o escritor martinicano encontra-se com muitas 

dificuldades para desfazer essa silenciosa e inconsciente dominação que, 

segundo o autor, chega a alterar sua seiva criadora. 

              Ces peuples n'acceptaient de Merveille et de Rêves qu'à travers 
ceux des Dominants, à travers leurs contes, leurs livres et leurs 
histoires...Les valeurs qui en silence les régentaient touchaient 
à leurs envies, à leurs besoins, leurs idéaux, leurs ambitions, 
leurs appétits, leurs tentations, leur volonté, leur beau, leur 
vrai,à l'imagination, au coeur, au sexe, à l'esprit, au sacré, à 
leur sève créatrice. (CHAMOISEAU, 1997, p.146)

28
 

 

                Por isso, devemos questionar-nos sobre a intenção do próprio Patrick 

Chamoiseau em Texaco quando usa a língua crioula numa obra que se dirige 

para leitores franceses tanto como para leitores antilhanos. Assim, ele valoriza 

a cultura crioula, contando a construção do bairro Texaco, símbolo da cultura 

popular antilhana, dos antigos habitantes dos campos indo para a cidade de 

Fort-de-France, capital da Martinica, em busca de melhores condições de vida. 

Logo após receber a notícia do que tinha vencido o prêmio Goncourt com 

Texaco, o autor foi entrevistado pelo canal de televisão France 2, ele explica 

                                                             
28 Tradução nossa: “Esses povos aceitavam Maravilha e Sonho somente através dos 

Dominantes, através dos contos deles, dos livros, das histórias... Os valores que 
silenciosamente os controlavam diz respeito aos seus desejos, suas necessidades, seus 
ideais, suas ambições, seus apetites, suas tentações, sua vontade, seu lindo, seu justo, seu 
verdadeiro, à imaginação, ao coração, ao sexo, ao espírito, ao sagrado, à seiva criadora deles.” 
(CHAMOISEAU, 1997, p.146) 
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nessa ocasião o significado importante do prêmio para ele. Segundo ele, o 

mundo chegou num momento que possibilita a recusa da velha “dominação da 

escrita”, simbolizada pelas culturas ocidentais: 

               Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation qui nous 
permet de refuser la vieille domination de l'écrit. Pendant très 
longtemps, on a pensé que les civilisations qui possédaient 
l'écriture étaient supérieures aux civilisations orales. 
Maintenant, dans la mesure où nous nous trouvons dans une 
problématique de relativisation géneralisée, nous savons que 
l'oralité est aussi puissante et importante que l'écrit, et quand je 
me trouve dans une situation d'écriture aux Antilles, comme 
d'autres écrivains de la Carabe, je suis en mesure de mobiliser 
le présupposé millénaire, le présupposé de la littérature, mais je 
dois aussi me convertir à l'infinie possibilité du conteur créole, 
ce qui pourrait créer une certaine alchimie littéraire qui serait 
riche de ces deux génies. (CHAMOISEAU, interview pour 
France 2, 1992.)

29 
 

O autor levanta a difícil problemática da literatura no contexto pós-

colonial antilhano, que além de forma inconsciente estar fortemente 

impregnada dos valores da metrópole, exprime sua literatura através de uma 

escrita que ele qualifica de “emprestada”, pois o francês é a língua da 

metrópole, não é a língua natural, habitual, ancestral e com a qual os 

antilhanos se sentem mais à vontade para desenvolver a verdade do seu ser 

hibridizado. Esse esforço da adoção da língua, dos valores e das matrizes da 

literatura francesa parece contribuir para o empobrecimento da própria cultura 

antilhana, isto é, a cultura crioula, feita de matrizes diversas e não somente da 

matriz europeia.  

Por isso, a questão da linguagem ocupa um lugar problemático, no 

contexto de uma antiga colônia. No espaço geográfico das Antilhas, a questão 

se torna ainda mais complexa, por se tratar de um lugar de encontros diversos 

entre várias culturas. O escritor, nesse contexto, tem várias opções: escrever 

na língua dominante, a da metrópole, ou escrever em crioulo, ou seja, tentar 

                                                             
29 Tradução nossa: “Hoje nos encontramos numa situação que nos permite recusar a velha 

dominação da escrita. Por muito se pensou que as civilizações que possuíam a escrita eram 
superiores às civilizações orais. Agora, na medida em que estamos numa problemática de 
relativização generalizada, nós sabemos que a oralidade é tão poderosa e tão importante como 
a escrita, e quando me encontro numa situação de escrita nas Antilhas, assim como os outros 
escritores no Caribe, estou podendo mobilizar o pressuposto milenar, o pressuposto da 
literatura, mas devo também me converter com a infinita possibilidade do contador crioulo e 
isso cria certa alquimia literária que é rica desses dois gênios.” (CHAMOISEAU, Patrick, 
entrevista para France 2, 1992.) 
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transcrever a oralidade crioula para a escrita, o que resulta no confronto entre 

dois sistemas de pensamento distintos.  

Segundo Chamoiseau, em Ecrire en pays dominé (1997), a língua 

crioula nasceu a partir da mistura entre a literatura metropolitana, a oralidade 

primordial a oralidade crioula, e continua sendo influenciada e constantemente 

renovada pelo que ele chama de oralidade nova, ou seja, as novas tecnologias 

de comunicação, que abrem horizontes infinitos com suas possibilidades 

rizomáticas ilustradas nas redes de sistemas linguísticos.  

A questão da linguagem nas antigas colônias também foi levantada por 

vários outros autores, em um nível teórico, mas também prático, como o fez 

Patrick Chamoiseau na sua obra. O escritor Albert Memmi questionou o uso da 

linguagem da potência colonizadora, mesmo depois da independência do país. 

Segundo ele, esse uso da língua traduz uma vontade de obter o 

reconhecimento da antiga colônia, mas vem também do fato de que, durante 

séculos, essa mesma linguagem foi a melhor ferramenta de comunicação entre 

colonizados e colonizadores, permanecendo assim até agora: 

O escritor se limitará então à língua do colonizador? Ao fazer isso, 
porém, continuará se dirigindo principalmente aos ex-metropolitanos, 
de quem espera a consagração (…). Sentindo-se, além disso, 
confusamente culpado de traição, o escritor descolonizado se 
entregara a caretas e contorções para desculpar-se; pretenderá, por 
exemplo, ter , violado a língua do colonizador e outras tolices, como 
se todos os escritores não fizessem a mesma coisa! Quando a 
simples verdade é que por ora e talvez por muito tempo ainda, ela é a 
única ferramenta dominada por ele, e que, sem ela, ele estaria 
reduzido ao silêncio. E claro que a língua faz parte da personalidade 
coletiva, uma das suas ligas, mas é também uma ferramenta de 
comunicação; ora a melhor ferramenta da comunicação continua 
sendo a língua do estrangeiro. Já era assim no tempo da colonização; 
teriam sido necessárias tantas lutas para reencontrar esse mesmo 
dilema? (MEMMI, 2007, p.61) 
 

  A espera da consagração da antiga metrópole é uma realidade de que 

o escritor pertence a uma antiga colônia, mesmo que ao mesmo tempo, ele 

possa sentir-se culpado por “trair os seus”, quando não usa a língua deles, bem 

como o coloca Albert Memmi. 

Patrick Chamoiseau também fez alusão ao difícil conflito interior do autor 

quando tem que escolher entre sua língua materna, de construção, sonhada, 

de afetividade forte, e ter que definir um modelo de escrita que seja único, o 

que, segundo ele, « resseca » a criatividade do escritor, fazendo-o sentir-se 

como um traidor: 
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 [...] nous adoptons l’allure courbée des traîtres. On se justifie.  
On dramatise. L’abandon de la langue maternelle pour la 
langue élue relève d’un holocauste nécessaire à la divinité 
monolingue qui nous tient. La maitrise de la langue nouvelle 
passe par la dessèche en soi de la langue première, et nous 
hâtons ce dessèchement [...] (CHAMOISEAU, 1997, p.277)

30
 

 

Por isso, o escritor antilhano vive conflitos ligados à questão linguística, 

e, para poder escrever em crioulo, ele se encontra numa situação na qual tem 

que se distanciar ou esquecer totalmente dos modelos metropolitanos. 

Chamoiseau (1997) referiu-se a autores antilhanos que escreveram em 

crioulo (Frankétienne em Haiti, Raphael Confiant na Martinica) e que 

precisaram de literalmente queimar seus manuais de gramática francesa, para 

poder conseguir escrever e libertar sua voz crioula a fim de torná-la escrita: 

nversant les déterminations habituelles, il écrivait en langue 
créole de jour, de manière résolue, puis, de nuit, rattrapé par sa  
complexité, il écrivait en langue française. Lui aussi dût brûler 
quelques manuscrits en langue française pour conforter son 
écriture créole. (CHAMOISEAU, 1997, p.276)

31
I 

 

Um dos numerosos problemas encontrados para a valorização do crioulo 

enquanto língua compósita dos antilhanos é a falta de cuidado para sua 

preservação e continuidade. Não existe ensino em língua crioula, por isso não 

é transmitida de forma valorizada, e seu léxico tende a empobrecer-se.   

A partir dessa ambivalência linguística, o escritor crioulo encontra-se 

diante das possibilidades infinitas que poderia oferecer a escrita em crioulo. 

Para libertar-se da soberania que a língua francesa exerce com relação às 

formas orais de expressão crioula, Edouard Glissant (1997) defende a ideia de 

um possível distanciamento da língua francesa. De fato, a língua francesa 

exerceu e continua exercendo até hoje uma influência considerável no 

imaginário coletivo crioulo. Porém, é importante lembrar que o francês é 

somente uma das raízes da língua crioula, que é rizomática.  

                                                             
30

 Tradução nossa: “[...]Adotamos a atitude curvada dos traidores. Nos nós justificamos. 
Dramatizamos. O abandono da casa materna pela língua eleita releva de um holocausto 
necessário à divindade monolíngua que nós segura. A conquista da nova língua passa pelo 
ressecamento da primeira, e nós precipitamos esse ressecamento [...]” 
31

 Tradução nossa: “Mudando as determinações habituais, ele escrevia em língua crioula de 
dia, de maneira resolvida, enquanto, à noite, vencido por sua complexidade, ele escrevia em 
língua francesa. Ele também teve que queimar alguns manuscritos em língua francesa para 
consolidar sua escrita crioula.” 
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A língua crioula geralmente é considerada como dialeto, até mesmo 

pelos seus locutores, que a denominam de língua mal falada, simplificada. O 

reconhecimento do crioulo como sendo uma versão “mal-falada” do modelo 

linguístico dominante metropolitano resulta de uma crença popular que constrói 

sua apreciação da língua crioula e das suas características a partir da 

avaliação das suas diferenças imediatas com as características da língua do 

modelo metropolitano. Porém, deve-se ir além de tais pressupostos, para poder 

enxergar o crioulo na sua diversidade, mas também na sua astúcia.  

O crioulo antilhano construiu-se inicialmente a partir da síntese de várias 

línguas africanas e europeias, no contexto do sistema da plantação. Assim, é 

importante levar em conta um aspecto diretamente ligado à vida na plantação e 

que, naturalmente, incorporou-se na língua crioula: a luta. Para sobreviver à 

opressão do sistema escravista, os escravos criaram uma nova língua que 

definiu a partir desse momento sua nova identidade, e ao mesmo tempo criou 

uma fronteira linguística entre eles e o béké, o senhor de engenho. De forma 

astuciosa, o escravo da plantação vai fingir sua não apropriação da língua 

francesa, pois isso o torna menos perigoso, pelo menos em aparência, para o 

béké. Alguns padrões linguísticos do crioulo, como a repetição de várias 

sílabas, o fato de cortar o final da palavra, confortou o béké na apreciação do 

crioulo como sendo uma língua mal falada. No entanto, o que o béké não 

percebeu nesse francês “mal-falado, simplificado”, era a apropriação do crioulo 

e sua poética de relação com várias outras línguas africanas. Por isso, 

segundo Glissant, (1997), o locutor crioulo multiplica os artifícios e truques 

linguísticos para poder sobreviver num sistema que não é seu, mas que terá 

que reinventar:  

Faute de pouvoir décider des structures “patentes” de 
sa langue, elle-même dépendante des structurations 
aliénées du champ global martiniquais, le locuteur 
créole a multiplié les ruses linguistiques pour la survie 
de cette langue. (GLISSANT, 1997, p. 399)

32
 

 

O autor, longe de reduzir o crioulo a uma versão simplificada do francês 

ou a um dialeto, o classifica em várias categorias, que, segundo ele, mudam 

dependendo da pessoa com quem o locutor estaria se comunicando:  

                                                             
32

 Tradução nossa: “Na impossibilidade de poder decidir as estruturas evidentes da sua língua, 
ela mesma dependente de estruturações alienadas do campo global martinicano, o locutor 
crioulo multiplicou os truques linguísticos pela sobrevivência desta língua.” 
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Créole fonctionnel, souvent rituel. (Dans le rapport au 
Commandeur, au Géreur.) 

Créole comme réticence. (Par habitude de simuler 
l’incompréhension de l’édit.) 

Créole « standard ». (Créole des békés, le plus « normal ») 

Créole comme paravent. (La phrase précipitée, mangée, au-
devant du sens.) 

Créole comme ornement. (la francisation, dans le rapport aux 
supérieurs sociaux.) 

Créole équivoque. (Par volonté de révéler et de cacher tour à 
tour des significations, dans et derrière l’imagé.) 

Créole scandale. (Langue de l’auto-agression et du détour) 

(GLISSANT, 1997, p.399-400)
33

 

Em Texaco, Chamoiseau dá conta dessas várias possibilidades da 

língua crioula, cujas formas e conteúdos podem mudar em função do 

interlocutor. Aqui temos um exemplo do crioulo usado como desvio quando é 

direcionado ao Senhor de Engenho: 

              Eles diziam com suas palavras: escravizar. Para nós era ouvir: 
estrabalhar. Quando souberam disso e passaram a nos 
chamar, ao nos aproximarmos, de Estrabalhador, já tínhamos 
resolvido esse problema de ideia de trabalho...quá-quá-quá, a 
palavra abrindo caminho, Sophie, a palavra ia deixando 
vestígios, como uma arma... 

               Caderno n 2 de Marie-Sophie Laborieux.  

                Página 9. 1965. Biblioteca Schoelcher. (CHAMOISEAU, 
1993, p.51) 

Edouard Glissant descreveu a coabitação das duas línguas nas Antilhas 

como duas poéticas distintas: a poética natural, ou livre, e a poética forçada.  A 

poética natural acontece mesmo quando o destino de uma comunidade é 

ameaçado. A contestação mais violenta contra uma ordem estabelecida pode 

resultar na poética natural quando nela se acha a continuidade dessa ordem 

contestada à desordem que o nega. A poética forçada não é uma tentativa de 

expressão que se experimenta na linguagem. Existe uma poética forçada na 

                                                             
33

 Tradução nossa: “Crioulo funcional, muitas vezes ritual. (Na relação com o chefe, o gerente). 
Crioulo como reticência. (Por costume de simulara incompreensão do edito). Crioulo 
‘estandardizado’. (Crioulo dos békés, o mais ‘normal’). Crioulo como esconderijo. (A frase 
precipitada, engolida, em cima do sentido.) Crioulo como enfeite. (A francização, na relação 
com os superiores sociais.) Crioulo equívoco. (Da vontade de alternar entre revelar e esconder 
significados, dentro e por trás da imagem.) Crioulo escândalo. (Língua da autoagressão e do 
desvio.)” 
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medida em que a necessidade de expressão confronta-se com um impossível 

de exprimir: 

J’appelle poétique forcée, ou contrainte, toute tension collective 
vers une expression qui, se posant, s’oppose du même coup le 
manque par quoi elle devient impossible, non en tant que 
tension, toujours présente, mais en tant qu’expression, jamais 
accomplie. (GLISSANT, 1997, p.401)

34
 

 É exatamente o que acontece no contexto antilhano, em que a língua 

materna, o crioulo, e a língua oficial, o francês, confrontam-se numa relação 

complexa e problemática. A expressão do francês nas Antilhas, que nesse caso 

seria a língua forçada, está profundamente marcada por uma impossibilidade 

fundamental, que reside na tradição da oralidade como meio privilegiado de 

expressão e de transmissão dos conhecimentos nas comunidades envolvidas.  

Além disso, Edouard Glissant observa que a escrita consiste em uma 

imobilização do corpo, por isso « Passer de l’oral à l’écrit, c’est immobiliser le 

corps, le soumettre (le posséder) » (GLISSANT, 1997, p.405)35, o que nos 

remete de maneira inconsciente à imobilização forçada do corpo oprimido do 

escravo no momento da servidão, privado da palavra. No entanto, o crioulo é 

uma língua que está muito influenciada pela sonoridade, pois « al : Pour 

l’Antillais, le mot est d’anord son. Le bruit est parole. Le vacarme est discours. Il 

faut comprendre cela. » (GLISSANT, 1997, p.406)36. É preciso entender essa 

diferença fundamental entre a mobilidade da oralidade crioula e a concepção 

estática da língua francesa. Na impossibilidade de ver surgir uma expressão de 

forma autônoma, o crioulo organizou-se, e isso desde os primeiros tempos da 

escravidão, como língua de « resistência » pelos martinicanos. Ao subverter os 

padrões linguísticos impostos pela metrópole, o martinicano se apropria deles 

para torná-los uma forma de expressão que lhe é própria e mosaica, pois 

traduz igualmente influências vindas da mistura entre as várias línguas 

africanas no encontro sofrido entre os escravos nas Antilhas.  

                                                             
34

 Tradução nossa: “Eu chamo de poética forçada, ou pressionada, toda tensão coletiva em 
direção a uma expressão que, quando se coloca, se opõe ao mesmo tempo a falta pela qual 
ela se torna impossível, não enquanto tensão, sempre presente, mais enquanto expressão, 
jamais cumprida.” 
35

 Tradução nossa: “passar do oral pela escrita, é imobilizar o corpo, submetê-lo (possuí-lo)” 
36

 Tradução nossa: “Para o Antilhano, a palavra é antes de tudo um som. O barulho é palavra. 
O barulho é discurso. É preciso entender isto”  
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Nesse sentido, Patrick Chamoiseau (1997), admite ter tido uma fase de 

desprezo pela própria língua, a favor do francês, a língua da metrópole, como 

já dissemos anteriormente. Porém, após ter passado dessa fase, assim 

também da negritude com os seus limites e opacidade das suas propostas, 

Patrick Chamoiseau começou a enxergar a língua crioula com um olhar novo, 

celebrando sua beleza e sua riqueza compósita:  

Je revins dans cet état d’esprit, au chevet de ma langue 
dominée que j’avais si mal envisagée. Ô Ma langue créole : 
mosaique, riche de ses sources en dérive de leurs sources. La 
plus jeune, la plus ouverte, la plus inouie des langues car 
surgie d’un chahut linguistique, elle doit s’adapter sans fin aux 
mélanges accélérés. (CHAMOISEAU, 1997, p.286)

37
 

Assim, o nosso autor realizou as infinitas possibilidades rizomáticas da 

língua crioula. Uma língua dinâmica, jovem, em constante mutação devido aos 

aportes indianos, chineses e sírios presentes recentemente na Martinica, que 

misturam-se de forma acelerada. Mesmo se o autor inicialmente se deixou 

influenciar por um modelo linguístico dominante, a obra contemporânea dele é 

um elogio à crioulidade, à cultura crioula e à língua crioula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37

 Tradução nossa: “Voltei para esse estado de espírito, à cabeceira da minha lpingua 
dominada que tinha encarado tão mal. Ô minha língua crioula: mosaica, rica das suas fontes à 
deriva das suas fontes. A mais jovem, a mais aberta, a mais incrível das línguas porque 
nascida de um caos linguístico, ela tem que se adaptar sem fim às misturas aceleradas.” 
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1.5 A herança da tradição oral africana: o contador crioulo. 

 
                 Para Patrick Chamoiseau em Letras Crioulas (1999), o contador crioulo 

foi, no início dos sistemas das plantações, o cimento que atuou na 

consolidação da língua crioula e na criação de uma nova forma de subsistência 

cultural e linguística, assim como atuou na preservação das temáticas, do 

formato, e das características marcantes dos contos africanos. Com o contador 

crioulo resgata-se a memória ancestral dos escravos africanos, trazidos à força 

para as Antilhas.  

  O contador inicialmente se lembra com clareza da palavra do griot38 

africano e ainda consegue soletrar uma palavra num dialeto africano. No 

entanto, esse patrimônio cultural tende a se desfazer aos poucos, e ele deverá 

rapidamente, para sobreviver, desenvolver um novo tipo de resistência, achar 

uma linguagem nova. Ele buscará essa nova linguagem nos vestígios da 

cultura indígena, assim como na cultura do colono, pela qual ele sente uma 

sútil mistura de fascinação e repulsão.  

Uma forma de resistência se organizava à noite, e surgiu como um tipo 

de literatura inédita trazida da África e ressuscitada através de um personagem 

que desfruta até hoje de uma importância imensa na literatura antilhana: o 

contador crioulo.  É o que nosso autor, Patrick Chamoiseau, descreve como a 

continuidade da memória do grito ou a necessidade do grito inicial do navio 

negreiro. A partir dessa constatação da necessidade do grito em todos os 

escravos trazidos pelos navios negreiros, organiza-se uma nova forma de 

resistência: o Détour39. Assim, ele observa que o herdeiro do grito do navio 

negreiro seria obviamente o negro marrom, que fugiu das plantações para 

organizar sua própria forma de resistência no interior e na mata martinicana. 

Porém, o verdadeiro ‘’artista do grito’’, seria o contador crioulo:  

 

                                                             

38 Griot: na África, o griot ocupa uma função muito importante na sociedade, pois ele conserva 
a memória ancestral através de contos, mitos ou cantos. Graças a essa função, ele mantém a 
literatura oral africana ancestral. 

39
 O détour, ou desvio, seria uma maneira de escolher outro caminho quando o caminho inicial 

se vê bloqueado. No contexto antilhano, esse desvio poderia ser interpretado como a maneira 
de introduzir a cultura dos africanos de maneira implícita na plantação, aqui com a ajuda do 
contador crioulo, que à noite resgata uma parte do saber africano deixado no além-mar. 
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 (...), mais l’artiste du cri, le réceptacle de sa poétique, le Papa 
de la tracée littéraire dedans l’habitation sera le Paroleur, notre 
conteur créole. C’est lui qui, en plein coeur des chants et 
sucreries, reprendra à son compte la contestation de l’ordre 
colonial, utilisant son art comme masque et didactique. 
(CHAMOISEAU, 1999, p.43)

40
 

 

  Assim, o contador crioulo possui todas essas características nele, já que 

é mais astucioso fingir a aceitação dos padrões culturais metropolitanos do 

colonizador, para poder ao mesmo tempo organizar sua forma de resistência 

de maneira original. Por isso, mesmo se o contador crioulo busca com muita 

profundeza a palavra da Mãe África, cultivando nele a imagem de uma África 

mítica e original, a sua palavra é igualmente nutrida da América pré-colombiana 

e da Europa. A língua crioula é uma prova da diversidade compósita que a 

torna uma língua aberta sobre o mundo. Mesmo sendo influenciados pelo 

fascínio exercido pelo seu continente, os escravos africanos transmitirão aos 

seus filhos uma cultura crioula de resistência, traduzindo assim toda a essência 

da ambiguidade do ser crioulo. Patrick Chamoiseau não quer caracterizar o 

processo de crioulização como uma síntese de povos, mas sim como uma ‘‘une 

sorte d’incertain métissage, tojours conflictuel, toujours chaotique, porteur de 

densités anthropologiques aux frontières vaporeuses, baignant dans un espace 

créole quasiment amniotique.’’ (CHAMOISEAU, 1999, p. 64)41. 

O contador crioulo, escravo como os outros durante o dia, se transforma 

à noite, de forma clandestina, para dar lugar a uma linguagem submetida à 

ambivalência do processo de crioulização, do qual todos faziam 

inconscientemente parte. O contador crioulo ocupa um espaço importante no 

imaginário dos escravos, no contexto das plantações e do Engenho. Porém, a 

voz dele apagou-se aos poucos, no momento em que a escravidão foi abolida. 

Os escravos recém-libertados foram massivamente à procura de um emprego 

na cidade, o En-ville, que poderia literalmente ser traduzido como o “indo pra 

cidade”, segundo a expressão crioula, que apresenta o centro da cidade como 

                                                             
40

 Tradução nossa: “Mas o artista do grito, a base da sua poética, o Papai da linha literária 
dentro da habitação será o Palavrador, nosso contador crioulo. É ele que, no meio das canções 
e doces, retomará a contestação da ordem colonial por conta própria, usando sua arte como 
máscara e didática.” 
41

 Tradução nossa: ”[...] mestiçagem incerta, sempre em conflito, sempre caótica, portador de 
densidades antropológicas de fronteiras vaporosas, mergulhando num espaço crioulo quase 
amniótico.” 
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um lugar cheio de possibilidades e oportunidades indo muito além da servidão 

e da negação do sujeito da escravidão.  

O En-ville, a capital da Martinica, Fort-de-France, apresenta uma 

dinâmica de sobrevivência diferente da plantação, na qual a cultura crioula era 

o cimento que unificava os escravos, ou seja, o crioulo só sobrevivia na 

plantação. Para poder conseguir alguma ocupação na cidade, era preciso 

aperfeiçoar o francês, de um ponto de vista cultural, linguístico e 

comportamental. Segundo Chamoiseau, o crioulo permite somente existir numa 

lógica de sobrevivência, enquanto o francês permite existir de maneira 

concreta: “Et, bien entendu, le mot d’ordre général devint rapidement celui-là: 

devenir français.” (CHAMOISEAU, 1999, p. 88).42 

É interessante notar o conceito do autor sobre a tradição oral. No livro, 

não existe a delimitação tradicional entre o narrador e a personagem principal 

da história, Marie-Sophie Laborieux. Aqui, a personagem principal toma o lugar 

de narrador e, ao mesmo tempo, de contadora da história, o que faz com que o 

leitor possa ter a impressão, ao longo do livro, que Marie-Sophie Laborieux 

está sentada ao seu lado contando sua história.  

O projeto estético-literário do autor põe em questão as diversas formas 

de expressão crioulas existentes. Ao considerar a existência de uma cultura 

crioula principalmente centrada na oralidade, ele concebe o desenvolvimento 

de uma literatura oral para a qual o escritor, impregnado pela oralidade dos 

contadores crioulos, teria por papel colocar-se como marqueur de paroles 

(marcador de palavras). Esse termo implica em um distanciamento da parte do 

autor sobre a narrativa, pois nesse caso, o narrador teria somente uma função 

de “marcar as palavras”, em oposição à visão tradicional do narrador como 

“todo poderoso” e onisciente. Esse termo também poderia significar que, ao 

contrário das narrativas ocidentais, a narrativa crioula, impregnada da 

oralidade, faz-se de forma mais aberta, pois o conteúdo pode variar em função 

do público, ou seja, o leitor ao qual ele expõe sua narrativa, assim como as 

modificações que esse mesmo poderia efetuar nela. Isso traz a ideia de uma 

narrativa “aberta”, marcada pela flexibilidade do formato da oralidade. 

                                                             
42

 Tradução nossa: “E claro, a ordem geral tornou-se rapidamente essa: tornar-se francês.”   



53 
 

       Por isso, ao iniciar a leitura de Texaco, o leitor se depara logo com uma 

característica típica da poética do autor, que é a transcrição da palavra lírica do 

contador crioulo, em oposição à tradicional narrativa ocidental envolvendo um 

narrador onisciente. O formato do romance nos indica de maneira implícita, 

logo nas primeiras páginas, que a autoria do texto não pertence a uma pessoa 

só, mas sim a uma coletividade, ou melhor, a um povo. Quando quer tratar do 

suposto narrador, ele não faz realmente alusão a um narrador, mas sim a um 

marcador de palavras, o “Oiseau de Cham”, o pássaro de Cham, ou seja, de 

forma poética, um pássaro com parte do nome dele, o que deixa a paternidade 

da narrativa mais misteriosa ainda.  

             O nosso contexto de escrita é diferente pelo fato de iniciar o romance 

com a narração de um mesmo fato por várias pessoas. Dessa maneira, temos 

uma visão geral de um acontecimento chave do romance, a chegada do 

« Cristo », o urbanista que mudou o destino do bairro de Texaco. O autor já é 

muito familiarizado com questões ligadas à predominância do modelo literário 

europeu sob o modelo literário antilhano. De fato, esse é um tema bastante 

delicado de abordar para o autor que pertence a uma antiga colônia francesa, e 

ao mesmo tempo escritor em língua francesa.  

Uma das características essenciais da escrita de Patrick Chamoiseau é 

a tentativa de transcrever na escrita a oralidade do contador de histórias 

crioulo. A partir daí, ele vai enfrentar desafios próprios ao ato de tradução, que 

sempre traz em si certa traição do sentido original. De fato, transcrever uma 

língua de tradição oral para uma língua escrita com padrões culturais tão 

diferentes se aparenta a certa traição linguística.  

         A obra testemunha uma mudança de mentalidades no que diz respeito 

aos padrões canônicos literários moldados nos padrões ocidentais. Segundo 

Albert Memmi em Retrato do descolonizado (2007), ‘’a mais grave carência 

sofrida pelo colonizado é de ser colocado fora da história e fora da cidade’’. 

(MEMMI, 2007, p.133). Em Texaco, Patrick Chamoiseau oferece ao leitor sua 

própria leitura da história martinicana. Podemos sugerir que, de certa maneira, 

foi isso que ele quis retratar na obra, isto é, a luta do povo que mora nas 

montanhas, onde boa parte dos escravos recém-libertados foram morar após 

receber a alforria, para conseguir sua chance na cidade; a luta dos fundadores 
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do bairro de Texaco para permanecer na cidade a todo custo, ter visibilidade, 

importância, ser incorporado à história de maneira ativa e não passiva.    

Ao envelhecer, a protagonista do romance, Marie-Sophie Laborieux, 

resolve escrever suas memórias, que começam a partir das memórias dos 

tempos de escravidão do seu pai, Esternome. Sente-se tomada por uma 

necessidade de colocar na escrita a palavra do seu pai, do contador crioulo, 

dos habitantes de Texaco, os antigos e os novos, enfim, transcrever a 

experiência e a testemunha da oralidade martinicana que atravessou os 

tempos. Colocar as palavras na escrita permite lhes conferir uma eternidade. 

Portanto, nesse contexto existe a problemática da língua, pois o francês seria, 

para ela, uma língua distante em que ela encontra-se com dificuldades para 

elaborar um retrato fiel à realidade e à própria experiência. 

 A protagonista, por vezes, sente que está “traindo” o sentido original da 

palavra do seu pai quando a transcreve para o francês, pois não consegue dar 

conta de um imaginário cultural que escapa à língua da metrópole, então a 

palavra da “informante”, Marie-Sophie, mistura-se numa confusão linguística: “A 

Informante falava com voz lenta, ou às vezes muito rápida. Misturava o crioulo 

e o francês, a palavra vulgar, a palavra preciosa, a palavra esquecida, a 

palavra nova... como se, a todo instante, mobilizasse (ou recapitulasse) suas 

línguas.” (CHAMOISEAU, 1993, p. 343). Assim, o autor está numa perspectiva 

de resgate da tradição oral do povo Martinicano, representado pelo bairro 

Texaco.  

Hampate-Bá, etnólogo e contador de histórias do Mali, também tratou da 

noção da dominação da escrita. Tal como Chamoiseau, ele acha que, nas 

nações modernas em que a escrita tem domínio sobre o oral, a noção de que 

um povo sem escrita seria um povo sem cultura atuou durante muito tempo. 

Entretanto, Hampate-Bá pensa que é uma noção que está desaparecendo, 

graças ao trabalho de etnólogos do mundo inteiro e da UNESCO, que valorizou 

os conhecimentos transmitidos pela tradição oral africana: 

               Entre as nações modernas, onde a escrita tem precedência 
sobre a oralidade, onde o livro constitui o principal veiculo da 
herança cultural, durante muito tempo julgou-se que povos sem 
escrita eram povos sem cultura. Felizmente, esse conceito 
infundado começou a desmoronar após as duas ultimas 
guerras, graças ao notável trabalho realizado por alguns dos 
grandes etnólogos do mundo inteiro. Hoje, a ação inovadora e 
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corajosa da UNESCO levanta ainda um pouco mais o véu que 
cobre os tesouros de conhecimento transmitidos pela tradição 
oral, tesouros que pertencem ao patrimônio cultural de toda a 
humanidade. (HAMPATE-BÁ, 1977, p.1) 

 

        O etnólogo ressalta que o maior obstáculo para a valorização da cultura 

oral vem da dificuldade de alguns estudiosos em confiar no oral da mesma 

maneira que confiam na escrita. Segundo ele, o problema deveria ser colocado 

de maneira diferente, pois lembra que a escrita nasceu da oralidade, e que não 

representa nada mais do que o testemunho do Homem.  

               Para alguns estudiosos, o problema todo se resume em saber 
se é possível conceder à oralidade a mesma confiança que se 
concede à escrita quando se trata de testemunho de fatos 
passados. No meu entender, não é esta a maneira correta de 
se colocar o problema. O testemunho, seja escrito ou oral, no 
fim não é mais que testemunho humano, e vale o que vale o 
homem. Não faz a oralidade nascer a escrita, tanto no decorrer 
dos séculos como no próprio indivíduo? (HAMPATE-BÁ, 1977, 
p.1) 

 

        No que diz respeito ao desprezo recebido pela oralidade no Ocidente, 

Édouard Glissant argumenta em Introduction à une poétique du divers (1996) 

que geralmente no Ocidente houve sempre a ideia implícita que a função da 

literatura era percebida como vinda da tradução da palavra de um Deus. 

Legitima uma ideia de transcendência da função literária a partir da inspiração 

divina. Segundo ele, isso implicaria que a língua também seja transcendente, e 

que, consequentemente, a escrita dessa língua tenha um caráter 

transcendente: 

                C’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. L’écriture c’est 
le signe de l’unicité et du divin. (GLISSANT, 1996 , p.47)

 43
 

 

Segundo Boaventura (2007), o pensamento pós-colonialista poderia ser 

qualificado de pensamento abissal, cuja característica essencial é a 

impossibilidade da presença dos dois lados da linha, isto é, o lado do 

colonizado, e o lado do colonizador. O conceito de regulação e emancipação 

social do autor seria característica da modernidade ocidental. Outra distinção, 
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 Tradução nossa: “é no nome dessa transcandência que desprezou-se, dominou-se, oprimou-
se e puxou-se para a sombra todas as literaturas orais e que concebeu-se que toda cultura oral 
é uma cultura inferiorizada com relação às culturas da escrita. A escrita é o sinal da unicidade e 
do divino.” 
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subjacente a essa, seria a invisível entre as sociedades metropolitanas e as 

sociedades coloniais, conduzindo à negação de uma parte da humanidade, o 

que segundo ele poderia ser interpretado como um sacrifício, pois essa 

negação constitui o critério fundamental para que a outra parte da humanidade 

possa se afirmar enquanto universal. Portanto, a afirmação dessa parte da 

humanidade fez com que a cultura e o saber ancestral da outra parte fossem 

silenciados pouco a pouco. Por isso, o autor destaca como exemplares os 

conhecimentos e saberes que sobreviveram ao colonialismo, fazendo-os mais 

poderosos: 

               E não devera espantar-nos a riqueza dos conhecimentos que 
conseguiram preservar modos de vida, universos simbólicos e 
informações vitais para a sobrevivência em ambientes hostis 
com base exclusivamente na tradição oral? Dirá algo sobre a 
ciência que através dela tal nunca teria sido possível? 
(BOAVENTURA, 2007, p.29) 

 

Nesse sentido, o conto crioulo consiste num desvio, no sentido em que 

ele problematiza o fato de sentir uma necessidade de exprimir-se e ao mesmo 

tempo a impossibilidade de realizá-la. Na tentativa de achar uma nova forma de 

expressão, o conto crioulo funciona como o que Glissant caracteriza de 

« delírio verbal », pois:  

Le délire verbal comme arête de la communication est un des 
plus fréquents avatars de la contre-poétique mise en acte par le 
créole. Hachures, tambourinages, accélérations, répétitions 
drues, bavures des syllabes, contresens du signifiant, allégorie 
et sens caché, il y a dans les formes de ce délire verbal 
coutumier, en densité, toutes les phases de l’histoire de cette 
langue dramatique. (GLISSANT, 1997, p.412-413)

44
 

No entanto, para Glissant, o conto crioulo instala uma dinâmica de 

escárnio militante com relação ao contexto da opressão vivida pelos escravos 

nas plantações. Assim, o conto crioulo « inclui o ritual participante, mas exclui 

cautelosamente a sacralização » (GLISSANT, 1997, p.413). O conto não se 

perde na descrição das paisagens da ação principal, pois o foco mantém-se 

antes de tudo na situação e na caracterização das personagens. A paisagem é 

inexistente e vazia, sendo usada no conto unicamente como pano-de-fundo, 
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 Tradução nossa: “O delírio verbal como centro da comunicação é um dos mais frequentes 
avatares da contra-poética colocada em ato pelo crioulo. Pontilhadas, batucada, acelerações, 
repetições francas, sílabas manchadas, contra senso do significado, alegoria e sentido oculto, 
há nas formas desse delírio verbal tradicional, na sua densidade, todas as fases da história 
dessa língua dramática.”  
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que é, geralmente, uma savana de dia, e uma floresta à noite. A caracterização 

das personagens organiza-se de forma simbólica pela subversão das 

características e nomes das personagens que não se pode nomear. O Rei 

simboliza o béké, o colono. O Compadre Tigre poderia simbolizar também o 

colono béké ou o ajudante negro dele, geralmente considerado um traidor. Este 

último encontra-se sempre enganado, vencido por uma personagem 

determinante e forte, nomeado Compadre Coelho, símbolo da malícia popular.  

No entanto, Glissant argumenta que, nesse formato de conto, a 

legitimidade do pertencimento da terra a uma entidade dominante nunca é 

questionada, e aparece com uma ordem preestabelecida e natural. Mais 

preocupante ainda, o conto não questiona a opressão colonial e sua necessária 

erradicação. Nisso, Glissant não vê uma desistência ou aceitação do sistema 

colonialista, mas sim uma fixidez que ele qualifica de patética, em que o conto 

crioulo significa que o crioulo entendeu os mecanismos do sistema e da 

estrutura opressora na qual ele se encontra preso.  
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II-A emergência da identidade crioula em Texaco 
 

2.1 O conceito da identidade rizomática crioula em Texaco 
  

 Edouard Glissant tomou emprestado a Gilles Deleuze e Felix Guattari a 

noção de rizoma para qualificar a formação da identidade crioula. O rizoma, 

segundo Deleuze e Guattari, vem da estrutura de várias plantas, que pode 

servir de raiz ou ramo e poderia exemplificar um sistema cognitivo que não 

teria raízes. Esse conceito vem da tradição filosófica anglo-saxônica, o “anti-

fundamentalismo”, isto é, a ideia de que a estrutura não parte de um conjunto 

de princípios primeiros, mas que se elabora a partir de qualquer ponto, 

influenciado por diversas observações e conceptualizações. Em Introduction à 

une poétique du divers (1996), Edouard Glissant retoma a noção de rizoma 

para aplicá-la à própria realidade cultural das Antilhas, destacando a oposição 

entre raiz única e rizoma. A raiz única mata ao seu redor, enquanto o rizoma é 

a raiz que se estende ao encontro com outras raízes. O autor aplicou esse 

conceito à categorização das culturas: 

               Deleuze et Guattari, dans un des chapitres de Mille Plateaux, 
soulignent cette différence. Ils l'établissent du point de vue du 
fonctionnement de la pensée, la pensée de la racine et la 
pensée du rhizome. La racine unique est celle qui tue autour 
d'elle alors que le rhizome est la racine qui s'étend à la 
rencontre d'autres racines. J'ai appliqué cette image au principe 
d'identité. Et je l'ai aussi fait em fonction  d'une “catégorisation 
des cultures” qui m'est propre, d'une division des cultures en 
culutres ataviques et en cultures composites. (GLISSANT, 
1996, p.59)

45
 

 

     Em outros termos, uma raiz única, dominante e imposta seria sinônimo 

de destruição do ser humano e da sua identidade. Ao contrário da raiz única 

que mata ao seu redor, o rizoma estende-se para encontrar outras raízes, o 

que poderia simbolizar a cultura crioula das Antilhas francesas, que está 

sempre em movimento por causa das várias influências que compõem sua 

matriz, mas também de novas influências que vêm se adicionar ao patrimônio 

cultural, como a raiz hindu, síria ou chinesa. O rizoma, ao contrário da raiz 
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 Tradução nossa: “Deleuze e Guattari, num dos capítulos de Mille platôs, sublinham essa 

diferença. Eles a estabelecem do ponto de vista do funcionamento do pensamento, o 
pensamento da raiz e o pensamento do rizoma. A raiz única é aquela que mata à sua volta, 
enquanto o rizoma é a raiz que vai ao encontro de outras raízes. Apliquei essa imagem ao 
principio de identidade. Eu a apliquei também em função de uma “categorização das culturas” 
que me é própria, de uma divisão das culturas em culturas atávicas e culturas compósitas.” 
(GLISSANT, 2005, p.59). 
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única que mata ao seu redor, é sinônimo de vida e multiplicação das culturas 

ao infinito. Por isso, a multiplicidade das culturas, que se unem para formar 

somente uma, aparece como algo que deveria ser valorizado, contrariamente 

ao desprezo recebido pela cultura crioula durante o período colonialista e pós-

colonialista. 

                  Em vez da adoção de um modelo único e redutor, o autor sugere a 

consciência de uma diversidade cultural, que deveria ser considerada 

positivamente. Por isso, destacamos o autor Edouard Glissant, que é uma das 

principais fontes de inspiração de Patrick Chamoiseau.  Em Elogio da 

crioulidade (1990), Chamoiseau apresenta essa multiplicidade como algo que 

não se deveria temer ou tentar fixar através de um olhar externo, quer seja da 

África ou da Europa. A diversidade da cultura qualifica-se aqui como algo que 

era a previsão do futuro do mundo, caracterizada através do encontro cada vez 

mais facilitado entre os povos e as diversas civilizações, que resulta da 

globalização: 

               Nossa Historia é uma trança de histórias. Experimentamos de 
todas as línguas, de todos os falares. Temendo esse 
desconfortável magma, tentamos em vão fixa-los em 
longínquos míticos (olhar exterior, África, Europa, hoje ainda, 
Índia ou América.) e procurar refúgio na normalidade fechada 
das culturas milenares, sem saber que éramos a antecipação 
contato das culturas, do mundo futuro que já se anuncia. 
Somos, ao mesmo tempo, a Europa, a África, alimentados de 
contribuições asiáticas, levantinas, indianas, e nos constituímos 
também das sobrevivências da América pré-colombiana. A 
crioulidade é “o mundo difratado, mas recomposto”, 
tempestade de significados em um só significante: uma 
Totalidade. (CHAMOISEAU, BERNABE, CONFIANT, 1990, p.6) 

      Um dos aspectos marcantes da obra do nosso autor, Patrick 

Chamoiseau, é a valorização da cultura popular martinicana. Por isso, ele 

recorre frequentemente ao crioulo, língua composta de várias línguas africanas, 

francesas, indígenas, índias, chinesas, sírias. Ele questiona o fato de querer 

construir uma literatura profundamente antilhana sem usar o crioulo, fruto da 

riqueza cultural do encontro entre os povos nas Antilhas. 

  Edouard Glissant introduziu a noção de Mundo-Todo, que tem a ver com 

a globalização, mas também com a mudança das representações habituais do 

mundo. Para ele, o Mundo-Todo seria o mundo imaginário, e 

consequentemente real, que aparece no momento em que a divisão 



60 
 

hierarquizada entre descobridores e descobertos chega ao fim, mais no 

domínio do espírito do que no domínio do concreto. 

 A noção de “Tout-Monde” introduzida por Glissant deu lugar à criação do 

“Institut du Tout-Monde” (“Instituto do Mundo-Todo”). O instituto foi criado em 

2006, sob a iniciativa de Edouard Glissant com o apoio do Conselho Regional 

de Ile-de-France e do Ministério do Além-mar. Nele, se pode ver uma 

continuidade da poética do autor, ligada à noção de crioulidade. Assim, a 

ambição dele era tornar o Instituto do Mundo-Todo um lugar rizomático de 

encontros científicos e troca de ideias sobre o mundo. Desta forma, o Instituto 

apresenta-se como um laboratório experimental sobre os efeitos da mondialité 

(mundialidade) no imaginário contemporâneo, nascida a partir do encontro 

imprevisível e caótico entre os povos envolvidos nessa poética da Relação. O 

Instituto do Mundo-Todo organiza anualmente seminários, grupos de 

pesquisas, premiações. 

 Assim, Édouard Glissant salienta o fato de que os povos podem entrar 

numa relação harmoniosa, sem perder sua singularidade cultural opaca, o que 

é algo muito importante no mundo atual, globalizado, em que os governos de 

países mais desenvolvidos frequentemente emitem reservas enquanto aos 

fluxos migratórios acontecendo em seu país, no qual parte da população 

original teme o apagamento progressivo da sua cultura própria. A esse respeito, 

Edouard Glissant afirma que a contribuição de várias outras culturas originadas 

dos fluxos migratórios seria realmente algo a mais na cultura do povo original, 

algo que só pode contribuir para enriquecer o país, em vez de provocar a 

temida substituição por outros valores, costumes, vindos da cultura do povo 

imigrante. Os saberes, costumes e línguas têm a capacidade de se sobrepor 

uns aos outros e se tornam complementares. Chamoiseau (1999), aponta 

Glissant como aquele que conseguiu oferecer uma visão renovada sobre a 

globalização do mundo, no contexto antilhano: 

Il voit enfin que cette diversité du monde est une chance neuve, 
offerte, et qu’il faut en penser la mise en relation harmonieuse 
dans la préservation consciente de chaque opacité. Une sorte 

de recomposition diffractée. (CHAMOISEAU, 1999, p. 256)
 46
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 Tradução nossa: “ele enxerga finalmente que essa diversidade do mundo é uma chance 
nova, aberta, e que é preciso pensar numa poética de relação harmoniosa na preservação 
consciente de cada opacidade. Um tipo de recomposição dobrada.” 
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         No final da obra Lettres Créoles (1999), o autor ressalta o fato de que a 

literatura seria, segundo ele, o caminho para a tomada de consciência do 

próprio ser crioulo. 

Agora nós nos sabemos crioulos. Nem franceses, nem 
europeus, nem africanos, nem asiáticos, nem levantinos, mas 
uma mistura em movimento, sempre em movimento, cujo ponto 
de partida é um abismo e cuja evolução permanece 
imprevisível. (CHAMOISEAU, 1999, p. 275) 

 Consequentemente, as Letras Crioulas percorreram um longo caminho, 

desde o grito inicial do navio negreiro, até a negritude, passando pela escrita 

exótica doudouiste parecida com uma literatura de viagem primária, concebida 

para agradar à necessidade exótica encontrada no olhar do outro. Com a 

valorização da cultura e língua crioula, a literatura antilhana ganhou uma força 

nova, consciente de seu potencial e da riqueza da sua diversidade cultural, a 

literatura pode agora enfrentar novos desafios, como a preservação da 

opacidade única de cada cultura que compõe uma cultura múltipla, a cultura 

crioula.   

Em Texaco, o discurso de Marie-Sophie Laborieux evoca a história do 

seu país, dos tempos coloniais até a época contemporânea. Acontece que, 

logo após a abolição da escravidão, os antigos escravos encontram-se 

desamparados, sem realmente saber para onde ir, o que fazer com suas vidas 

e como fazê-lo. A partir de então, eles começam pouco a pouco a abandonar 

as casas dos antigos senhores, inventando assim lugares de vida. Campos 

foram construídos nas montanhas, longe da vida do trabalho no engenho, 

enquanto outros recém-libertados irão tentar sua chance na cidade. Essa 

problemática de “achar o seu lugar” após a abolição da escravidão poderia 

simbolicamente ter a ver com a própria problemática que ocorreu nas Antilhas 

tal como em toda antiga colônia, que é de achar seu lugar identitário. Durante o 

período colonialista, a questão não se colocava, pois as relações eram bem 

marcadas entre Senhor de engenho e escravo. Depois da escravidão, o antigo 

escravo teve que achar uma identidade própria.  

Mas qual será essa identidade? Poderia ser africana, mesmo que a 

África seja representada nas Antilhas como uma terra distante cujo saber foi 

pouco a pouco apagado durante o processo colonial. Ou Europeia? Isso não é 

realmente uma opção, pois apesar de a escravidão ter sido abolida, as 
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mesmas matrizes de desigualdade social e cultural permaneceram. Em nossa 

opinião, essa libertação tem sido somente uma libertação física, pois não 

houve uma libertação intelectual, espiritual, necessária depois do trauma da 

colonização.  

O antilhano, após a abolição, encontra-se sem identidade. Por isso, ele 

vai ter de construir uma identidade por si mesmo, da mesma maneira que ele 

vai ter de sobreviver num lugar ao qual ele não se sente pertencer. No que diz 

respeito à literatura antilhana, Chamoiseau afirma sua ideologia em Elogio da 

crioulidade (1990), que escreveu junto com Raphael Confiant e Jean Bernabé. 

Na obra, ele afirma que a literatura antilhana ainda não existe, porque estaria 

num estado que ele qualifica de “pré-literatura”, pois essa literatura seria 

somente atribuída a uma dominação política, desrespeitando a interação 

autor/leitor. O escritor antilhano ainda se encontra nessa dificuldade imensa de 

ultrapassar o antigo domínio da literatura da metrópole e suas matrizes, para 

criar uma literatura que lhe é própria e que lhe corresponde: 

 
               A literatura antilhana ainda não existe. Ainda estamos em um 

estado de pré-literatura: o de uma produção escrita sem 
audiência em seu próprio país, desconhecendo a interação 
autores/leitores onde se elabora uma literatura. Esse estado 
não é atribuído somente à dominação política, ele se explica 
também pelo fato de que nossa verdade foi encerrada no mais 
profundo de nós mesmos, estranha à nossa consciência e à 
leitura livremente artística do mundo em que vivemos. Somos 
fundamentalmente marcados pela exterioridade. Isso desde os 
tempos de outrora até os dias de hoje. Temos visto o mundo 
através do filtro dos valores ocidentais, e nosso fundamento foi 
“exotizado” pela visão francesa que tivemos de adotar. 
(CHAMOISEAU, CONFIANT, BERNABE, 1990, p.1)   

 
         Segundo Deblaine no artigo Les enjeux, les stratégies de l’édition, 

l’histoire de l’édition aux Antilles (2013), universitária especializada em literatura 

antilhana na faculdade de Bordeaux, as Antilhas não têm uma tradição de 

edição muito forte. Com efeito, a economia das Antilhas baseava-se 

principalmente na produção agrícola. As publicações começaram com cartazes, 

revistas. Com a abolição da escravidão, surgiram jornais de opinião, mas 

também romances. Segundo Deblaine (2013), nas principais editoras nas 

Antilhas hoje, Jasor e Desnel, procura-se principalmente favorecer a publicação 

de produções em crioulo. Além disso, interessam-se em questões pertinentes 

às Antilhas, como a identidade cultural antilhana e sua alteridade, temas que 
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talvez não teriam tanta repercussão na metrópole. No entanto, o objetivo 

principal dessas editoras antilhanas não é entrar em competição com as 

editoras francesas. A preocupação recorrente é valorizar a cultura crioula. Por 

isso, a afirmação de Chamoiseau em Elogio da Crioulidade de que a literatura 

antilhana ainda não existe, talvez poderia ser reafirmada, agora, mas de 20 

anos da publicação da obra.  

No entanto, Chamoiseau levantou a difícil problemática da literatura no 

contexto pós-colonial antilhano, que, além de inconscientemente estar 

fortemente impregnada dos valores da metrópole, exprime sua literatura 

através de uma escrita que ele qualifica de “emprestada”, pois o francês é a 

língua da colônia, não é a língua natural, habitual, ancestral e com a qual os 

antilhanos se sentem mais à vontade, como já dissemos anteriormente. Esse 

esforço da adoção da língua, dos valores e das matrizes da literatura francesa 

parece contribuir para o empobrecimento da própria cultura antilhana, isto é, a 

cultura crioula, feita de matrizes diversas e não somente da matriz europeia.  

              Com Edouard Glissant recusamos a nos encerrar na Negritude, 
soletrando a Antilhanidade que decorria mais da visão que do 
conceito. O projeto não era somente abandonar as hipnoses da 
Europa e da África. Era preciso também deixar em alerta a 
clara consciência das contribuições de uma e de outra: em 
suas especificidades, suas dosagens, seus equilíbrios, sem 
nada suprimir nem se esquecer das outras fontes a ela 
misturadas. (CHAMOISEAU, BERNABE, CONFIANT, 1990, 
p.4) 

 

              O pensamento de Edouard Glissant faz eco ao pensamento de 

Chamoiseau em Elogio da crioulidade, no que diz respeito ao mundo crioulo 

como a “antecipação do mundo futuro”. O mundo na sua diversidade seria uma 

oposição ao modelo, à raiz e ao pensamento único, como Glissant descreveu 

na sua concepção do rizoma de Deleuze e Guattari.  
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2.2 A resistência martinicana, uma história coletiva. 

 

         Desde o início da colonização nas Antilhas, o crioulo encontra várias 

formas de resistência para enfrentar a opressão do regime colonialista. As 

primeiras formas de resistência começaram logo na plantação. A mais óbvia 

poderia ser o marronage, o fato de ser um marrom, ou seja, a recusa pura e 

categórica do estado de escravo. São escravos que fugiram pelas florestas, 

organizando-se em comunidades feitas para escapar do regime colonialista e 

sobreviver por seus próprios meios no continente desconhecido. Nas Antilhas, 

o número de marrons foi estimado em 3000 ou 4000 no século XVII. Eles 

viviam em grupos na floresta. Costumavam entrar ilegalmente à noite nas 

casas para roubar comida, armas e munições. Eles eram ativamente 

procurados pelos békés, e uma recompensa muito alta era prometida a quem 

conseguia achar um deles.  

      Alguns escravos trouxeram saberes ocultos ao novo continente. Eram 

escravos como os outros durante o dia, e à noite feiticeiros, envenenadores, 

quimboiseurs47, curandeiros, mentôs48, entre outros. A lista dos diversos 

conhecimentos específicos é longa, assim como a diversidade das 

possibilidades oferecidas aos africanos com saberes antigos. Eles convivem 

com os outros escravos e realizam as mesmas tarefas durante o dia, ao invés 

dos negros marrons que fugiram pelo interior da ilha, deixando clara a sua 

recusa pelo sistema colonialista. Essa infiltração direta pela comunidade dos 

escravos, aliados aos seus conhecimentos e poderes específicos, permite 

combater o sistema colonialista por dentro. Em Texaco, Patrick Chamoiseau 

retratou o fato de esses escravos serem em aparência como qualquer um, 

mas, no entanto, possuírem a Força, que os permitia combater um sistema 

opressor de dentro: 

Mais de um preto supostamente livre carregava dentro da 
cabeça as correntes embrutecedoras dos miseráveis negros 
congos. Se havia negros fugidos nos morros, também havia 
negros aquilombados dentro das próprias fazendas, tanto 
assim que vi o Mentô numa hora em que ele devia estar 

                                                             
47

 Nas Antilhas, é um termo ambíguo que caracteriza o feiticeiro, aquele que é capaz de dar a 
má sorte. O bois, em francês significa madeira e ao mesmo tempo o mato. Assim, o 
quimboiseur poderia também ser relacionado com os negros marrons, que moram no bois, o 
mato. Isso demostra o poder de resistência desse último. 
48

 O Mentô, forma crioula para mentor, quer dizer o guia, o conselheiro. É aquele que possui 
uma experiência dos saberes ocultos através da sua herança africana. 
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vigiando não sei o quê, quando na verdade, não estava, mas 
estava, já que ninguém notava sua ausência (CHAMOISEAU, 
1993, p. 55).  

 
Tomemos o exemplo o envenenador, cuja presença na plantação era o 

maior medo do béké, pois não era perceptível. A partir do momento em que o 

béké tinha um envenenador no seu Engenho, podia ter certeza de uma ruína 

futura. De maneira aparentemente inexplicável, os cavalos morriam, os 

escravos ficavam doentes. As mulheres ficavam grávidas sem nunca chegar a 

dar à luz, o que era outra forma ativa de protestar através da recusa dessas 

‘’crianças da escravidão’’. No romance, no momento em que a avó de Marie-

Sophie fica grávida o avô dela fica extremamente preocupado, chegando quase 

a insultá-la: “Nada de filhos da escravidão!...” (CHAMOISEAU, 1993, p.46). 

 O avô de Marie-Sophie era um desses homens que poderíamos tentar 

qualificar de curandeiro, quimboiseur, feiticeiro, termos que seriam muito 

restritos comparados com a diversidade das habilidades ilimitadas que eles 

possuíam. Segundo o autor, ele recorreu ao seu saber ancestral para tentar 

fazer a avó de Marie-Sophie abortar, usando ervas medicinais, gestos, canções 

e rituais vindos da África. Mesmo assim, o pai de Marie-Sophie nasceu, e 

assim quebrou dez anos de resistência na plantação, durante os quais 

nenhuma mulher deu a luz. O aborto será igualmente um tema abordado ao 

longo do romance de forma imparcial e distanciada pelo autor.  

O aborto vivenciado pelas mulheres de Fort-de-France, na segunda 

parte do romance, em que Marie-Sophie já é adulta, poderia ser 

simbolicamente visto como a continuidade dessa resistência ancestral e 

silenciosa às opressões vividas na plantação, e à permanente déveine que a 

mulher crioula parece ter que enfrentar continuamente. Para isso, elas usam os 

mesmos métodos ancestrais que já eram usados nas plantações: chá de ervas 

medicinais, rituais, entre outros. A ideia de matar o próprio filho nasce dentro do 

horror do cotidiano escravo, em que a mãe se recusa a ver seu filho nascer 

num mundo tão horrível, para depois se tornar escravo também:  

Despontando para os ares do mundo, disse ter sentido um 
arrepio ao se virar, mas a matrona conseguiu agarrar seu 
pescoço (que felicidade, pois naqueles tempos doentes mil 
escravas tinham morrido por causa de um negrinho entalado 
que se recusava a sair, com a desculpa fácil de que os tempos 
de fora não eram bons tempos). (CHAMOISEAU, 1993, p.47) 
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Assim, o tema do aborto no romance está colocado como forma de 

protesto ao horror da escravidão. Outra forma de resistência presente no 

romance evidencia-se a partir do tema de comunidade, união e ajuda mútua 

entre os escravos africanos transformados numa nação nova: a nação crioula.  

Texaco relata o momento em que, depois do final da escravidão, os escravos 

recém-libertados dividiram-se em dois grupos distintos: os que foram tentar sua 

sorte no En-ville, na grande cidade de Fort-de-France onde o individualismo 

prevalece, e os que formaram comunidades de pessoas que organizaram 

moradias nas montanhas. Com eles, trouxeram um saber do tempo da 

plantação, mistura de conhecimentos africanos ancestrais, rituais indígenas, e 

saberes vindos da Europa com os colonos. Assim, o autor considera que a 

conquista do En-ville pelos antigos escravos foi uma maneira de silenciar a voz 

crioula, na medida em que, na cidade, a ideia de que quanto mais 

metropolitano, francês, a pessoa se tornar, maior será o sucesso que ela 

poderá alcançar. Nas comunidades da montanha existe uma organização 

hierarquizada de maneira específica, de acordo com as necessidades da 

comunidade. Assim, as tarefas são repartidas de maneira igualitária e segundo 

as habilidades de cada um.  

No livro, o urbanista que vem elaborar a demolição do bairro muda de 

opinião sobre a necessidade de destruí-lo, pois ao longo da narrativa, descobre 

o sentido da sua importância para a cultura martinicana. Assim, segundo ele, 

não se deve reclamar da insalubridade do bairro Texaco e de outros bairros 

populares da Martinica, pois esses bairros, segundo ele, tem “algo para dizer”, 

no sentido em que neles existe uma poética “que não tem medo de sujar suas 

mãos”, que se desenvolveu de maneira independente à sua miséria. Por isso, 

demolir o bairro poderia ser considerado como um recuo inacreditável, uma 

recusa de uma das ferramentas da cultura popular martinicana. 

               Tudo o que se fez foi chorar pela insalubridade de Texaco e 
desses outros Bairros. Mas eu quero levar em conta o que eles 
dizem. Ouço-os soletrar o outro poema urbano, de ritmo novo, 
desnorteante, que precisamos decifrar e, inclusive, 
acompanhar... Pegar essa poética sem medo de sujar as mãos 
com o estado da sua ganga. Que barbárie seria demolir esse 
sistema, e que recuo inacreditável. Nota do urbanista ao 
Marcador de Palavras. (CHAMOISEAU, 1993, p.132) 

 

Por isso, no romance, o bairro de Texaco funciona como símbolo da 

cultura popular martinicana. Os primeiros habitantes do bairro foram os antigos 
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habitantes dos campos na montanha, campos que podemos considerar de 

“resistência”, em que os escravos recém-libertados construíram suas casas e 

inventaram um novo modo de vida. Assim, o bairro de Texaco poderia ser 

considerado como a continuidade desses campos na montanha, pois os 

primeiros habitantes dos campos que decidiram ir para cidade, o “En-ville”, 

edificaram Texaco. O bairro convive com elementos diretamente ligados a essa 

cultura da pós-escravidão, usando os saberes e modos de vida dos antigos 

escravos. O convívio desse bairro com outro de cultura oposta lembra ao 

urbanista uma evidência que ele gostaria de esquecer: a cidade de Fort-de-

France está composta por várias influências, várias culturas, e não somente 

pela cultura metropolitana. Por isso, o crioulo seria, segundo ele, uma 

linguagem nova que não teme uma “Babel”. Essa referência ao mito de Babel 

implica que não se deveria mais temer a mistura das culturas e das línguas no 

mundo pós-colonialista. 

 
               No centro, uma lógica urbana ocidental, alinhada, ordenada, 

forte como a língua francesa. De outro lado, a abundância 
evidente da língua crioula na lógica de Texaco. Misturando 
essas duas línguas, sonhando com todas as línguas, a cidade 
crioula fala em segredo uma linguagem nova e já não teme 
uma Babel. Aqui, a trama geométrica de uma gramática bem 
aprendida, dominadora; ali, a coroa de uma cultura-mosaico a 
ser revelada, agarrada nos hieróglifos do concreto, da madeira 
de caixotes e do fibrocimento. A cidade crioula restitui ao 
urbanista que gostaria de esquecê-la as camadas de uma 
identidade nova: multilíngue, multirracial, multi-histórica, aberta, 
sensível à diversidade do mundo. Tudo mudou. Nota do 
urbanista ao marcador de palavras. (CHAMOISEAU, 1993, 
p.197.) 

 
Por isso, ele afirma seu pensamento como contrário à noção de sujeira e 

insalubridade de Texaco, e vai até considera-lo como monumento integrante da 

cultura martinicana, rico de uma cultura peculiar que resplandece na sociedade 

antilhana: 

Acabar com Texaco, conforme me pediam, equivaleria a 
amputar a cidade de uma parte do seu futuro e, sobretudo, 
dessa riqueza insubstituível que continua a ser a memória. A 
cidade crioula, que possui tão poucos monumentos, torna-se 
monumento pela atenção dada a seus lugares de memória. O 
monumento, ali como em toda a América, não se erige 
monumental : irradia. Nota do urbanista ao Marcador de 
Palavras. Pasta numero 30. Folha XXXIII. 1987. Biblioteca 
Schoelcher. (CHAMOISEAU, 1993, p.298)  
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Diante dessa evidência, o urbanista recusa-se a amputar uma parte da 

cidade, pois essa mesma parte representaria justamente a expressão da 

cultura crioula, e funcionaria como um dos seus monumentos, já que, como o 

urbanista nos lembra, a cidade crioula possui poucos monumentos seus, que 

dizem respeito à sua cultura original e não essencialmente à cultura 

metropolitana. 

No romance, trata-se de uma forma de organização social que difere em 

muitos aspectos da organização social ocidental contemporânea. Desta forma, 

podemos perceber de forma marcante a presença de sistemas de ajuda entre 

vizinhos, moradores do mesmo bairro, a fim de enfrentar juntos todas as 

adversidades encontradas na vida em Fort-de-France. 

 Edouard Glissant interessou-se pela dinâmica das estruturas de grupo, 

no contexto martinicano. A análise dele tende pelo lado negativo da noção de 

grupo, pelo fato do trauma coletivo da escravidão sofrido pelos grupos sociais 

martinicanos. O fato de a ilha antilhana possuir um espaço geográfico limitado 

pela insularidade contribui, segundo Glissant, para a agravação da noção de 

apagamento da identidade no indivíduo, levando-o ao desequilíbrio. Assim, a 

noção de espaço-tempo torna-se problemática, no sentido em que a não 

adaptação a essas características pode ser aparentado a uma experiência 

traumática vivida pela coletividade: 

L’espace-temps non-maîtrisé n’est pas ici mediatisé: la 
Martinique est vraiment une île, mentalement et 
géographiquement; aussi le sentiment inconscient et collectif de 
la non-adaptation à l’espace-temps y prend-il des proportions 
traumatisantes indélébiles. (GLISSANT, 1997, p.147)

49
 

 Para Edouard Glissant, uma das causas principais desse trauma coletivo 

poderia ser o fato de que, na Martinica e nas Antilhas de forma geral, existe o 

sentimento de que a história coletiva não foi vivida, mas sim imposta. Desta 

forma, tensões podem surgir no grupo, que para Edouard Glissant são, antes 

de tudo “a marca dessa recusa da estruturação historicamente imposta, e uma 

busca negativa, inconsciente, traumática, de segurança no espaço-tempo 

vivido.” (GLISSANT, 1997, p.148).  

De fato, o espaço martinicano não oferece segurança, talvez pela 

                                                             
49

 Tradução nossa: “O espaço-tempo não dominado aqui não é mediatizado: a Martinica 
realmente é uma ilha, mentalmente e geograficamente; assim o sentimento inconsciente e 
coletivo da não-adaptação ao espaço-tempo toma proporções traumatizantes inapagáveis.”  
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ambivalência identitária, na qual o traumatismo do arranque da terra africana, 

assim como o impossível retorno faz-se muito presente ainda, junto com o mito 

impossível da cidadania francesa, bem como o colocou Glissant:  

Ce n’est pas l’espace ancestral ; le traumatisme de 
l’arrachement à la matrice originelle (l’Afrique) joue encore 
sourdement. Le rêve du retour à l’Afrique, qui a marque les 
deux premières génerations importées, a certes disparu de la 
conscience colective, 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 as terre. (GLISSANT, 1997, p.148-149) 

50
 

 Por causa da manipulação da história martinicana, existe no 

inconsciente popular o que Edouard Glissant caracteriza de “carência da 

memória coletiva”, o que automaticamente levaria a certa desconfiança ou 

pessimismo com relação ao futuro da nação martinicana. Com efeito, os dois 

modelos identitários propostos aos martinicanos, que são o retorno à África, a 

matriz original, a negritude, ou a imitação do modelo metropolitano, a eterna 

ilusão da cidadania francesa, fazem com que o martinicano tenha dificuldade 

em achar seu próprio lugar identitário dentro de uma sociedade crioula, feita de 

matrizes diversas. Esses dois modelos ambivalentes, que ao mesmo tempo 

atraem e repulsam a sociedade, podem ser por vezes imitados, ou rejeitados. 

Um exemplo dessa afirmação reside na recusa do sistema familiar europeu, 

metropolitano, apresentado para os martinicanos como o modelo a seguir, a fim 

de assegurar sua elevação social, assim como seu pretendido nível de 

“civilização”.  

Dessa forma, a organização familiar tradicional ocidental tendo como 

núcleo a associação pai/mãe/filhos, contradiz a estrutura familiar geralmente 

adotada nas Antilhas, em que existe uma recusa de oficializar o casamento no 

papel, a não ser que seja pela promessa de obter as ajudas sociais vindas do 

governo francês. Assim, segundo Glissant, “a abundância extensiva e quase 

tribal tende aqui a equilibrar a inconsciente rejeição da forma oficializada.” 

(GLISSANT, 1997, p.151). Com efeito, ao modelo familiar ocidental, prefere-se 

                                                             
50

 Tradução nossa: “não é o espaço ancestral; o traumatismo do arrancamento à matriz original 
(a África) ainda desenvolve um papel muito importante. O sonho do retorno à África, que 
marcou as duas primeiras gerações importadas, certamente desapareceu do inconsciente 
coletivo, mas foi substituído pelo mito da cidadania francesa: esse mito contraria o 
enraizamento harmonioso ou não do homem martinicano na sua terra.”  
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um sistema de parentesco extenso e complexo, constituído de tias, primas, 

madrinhas, avós... 

 É um fenômeno que pode facilmente ser observado em Texaco, na 

medida em que, graças à noção de entraide51 muito presente no bairro popular, 

a noção de família estende-se a vizinhos, amigos ou simplesmente moradores 

do mesmo bairro. No romance, a protagonista Marie-Sophie refere-se a um nós 

coletivo, aprendido graças ao mentô da terra mística da Doum, que seria uma 

sorte de nós mágico, secreto e poderoso. Esse nós secreto chama-se 

“Noutéka”. Esse termo aparece pela primeira vez no romance no momento em 

que Esternome foge da plantação com Ninon, para instalar-se nas montanhas, 

terra livre de escravidão e propícia a reescrita da história segundo as suas 

próprias matrizes: 

                                               Tanto assim que, para me divulgar essa odisseia oculta, meu 
Esternome empregou frequentemente o termo noutéka, 
noutéka, noutéka. Era uma espécie de nós mágico. Em seu 
entender, ele carregava um destino coletivo quando se referia a 
esse nós que o atormentou em seus últimos anos. Mas não vou 
mais uma vez recitar para você esse Noutéka dos morros. 
(CHAMOISEAU, 1993, p.116) 

 Assim, o termo Noutéka pode, numa das suas várias interpretações 

possíveis, caracterizar uma nova organização social criada pelos escravos 

recém-alforriados que foram instalar-se nas montanhas. Lá não existe 

nenhuma hierarquia social, nem noção de escravo, Senhor, inferior, superior. 

Procura-se encontrar certa harmonia na qual todos os habitantes coabitam no 

respeito e na noção de ajuda (entraide). Desta forma, os novos habitantes das 

montanhas têm que aprender a criar uma nova organização social diferente da 

organização social opressora da escravidão, que era o único tipo de 

organização social conhecido até então. Por isso, os habitantes têm que 

aprender a escolher seu lugar na montanha, conforme o clima, a vegetação, 

para nela poder plantar seu jardim crioulo, constituído em parte por “plantas-

comer”, e outra parte por “plantas-medicina”.  

 

                                                             

51 Entraide: literalmente “entre ajuda”. É uma mentalidade típica ao bairro de Texaco, em que 
cada um cuida uns dos outros e se ajudam face às numerosas “déveines” da vida. 
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 Desta forma, aparece uma noção inédita: a noção de bairro, a noção de 

coletividade. Assim, para Esternome, a noção de bairro crioulo carrega em si a 

noção de escravos recém-libertados, livres da dominação dos békés: 

Dizer Bairro é dizer: negros saídos da liberdade e entrados na 
vida em tal canto de terra. Fazenda queria dizer : casa-grande, 
dependências, terra e pretos acorrentados. Bairro queria dizer: 
sol, vento, só o olho de Deus, terra em cavalgada e negro 
fugido de verdade. Mas preste atenção, Marie-Sophie: estou 
falando dos Bairros do alto, bairros das cristas, dos morros, e 
das nuvens. Bairro de baixo, na altura dos canaviais, quer dizer 
a mesma coisa que a fazenda. Era ali que os békés 
imobilizavam os operários. (CHAMOISEAU, 1993, p.120).    
 

Aqui a noção de “bairro de cima” opõe-se claramente a noção de “bairro 

de baixo”. Nesse sentido, observa-se que quando se trata de liberdade, fuga, 

independência no primeiro, trata-se no segundo de um bairro que se equivale 

em muitos aspectos ao Engenho. Nele, o béké ainda controla a vida do escravo 

recém-alforriado e agora trabalhador. Pode-se perceber que no “bairro de 

cima”, típico da continuação da dominação do béké no trabalhador martinicano, 

apesar dos nomes e estatutos ter mudado, a hierarquia social continua sendo a 

mesma. Aqui, o bairro de cima refere-se ao bairro nas montanhas, em que, livre 

da opressão senhorial, os martinicanos puderam reconstruir-se livremente. 

Nesses bairros, todo mundo tem a mesma legitimidade e importância. Dessa 

forma, cada um encontra-se capaz de construir sua casa no lugar que lhe 

agrada mais, e os novos vizinhos se ajudam na base de troca de serviços 

diversos conforme as habilidades de cada um, pois segundo a definição de 

Esternome do bairro crioulo: 

Bairro crioulo,  é gente que se entende. De um a outro, uma 
mão lava a outra, com duas unhas, a gente esmaga a pulga. É 
a entreajuda que comanda. Tem até um bairro que se chama 
assim. Por aí você vê... (CHAMOISEAU, 1993, p.123) 

 

 Desta forma, podemos conceber as formas de resistência por parte dos 

escravos ou os habitantes de Texaco como uma organização social 

diretamente ligada à noção de comunidade, vinculada pelos valores 

socioculturais da identidade crioula nas Antilhas.  
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2.3 A estrutura familiar nas Antilhas e em Texaco: 

As Antilhas foram marcadas por uma estrutura familiar típica das já 

existentes em outros contextos de colonização. Os primeiros esboços da 

família martinicana foram, de certa forma, o que Edouard Glissant caracterizou 

de “não-família” (anti-famille). Nascida de um “acasalamento” (accouplement) 

forçado entre o homem e a mulher escrava, com o objetivo de produzir 

descendentes escravos, ao proveito do Senhor do Engenho. Este era o 

responsável por essas relações artificiais, usando técnicas similares com as da 

continuação da linhagem dos animais da fazenda. O escravo era considerado 

como puramente reprodutor e geralmente era levado de um Engenho para 

outro para plantar os frutos da escravidão, tão caros ao senhor. Segundo 

Glissant (1997), a família martinicana apresenta as seguintes características: 

Famille-investissement (pour le profit du maître). 

Désir de mort et meurtre de l’enfant par la mère. 

Condition de la femme: génitrice. 

Condition de l’homme: étalon 

Condition de la famille: la vie au-dehors.(GLISSANT,       
1997, p.168)

52
 

 Essa linha de pensamento certamente deixou algumas marcas até hoje 

na sociedade contemporânea martinicana, na qual a família é geralmente mono 

parental e o pai ausente. Na maioria dos casos, a mãe encontra-se sozinha 

para cuidar dos filhos. No esboço do que poderíamos considerar as primeiras 

famílias antilhanas, o pai, o escravo reprodutor, ia de um engenho para outro, e 

geralmente nunca tinha a oportunidade de conhecer seus filhos.  

Segundo Edouard Glissant, a estrutura familiar martinicana está 

baseada em dois aspectos distintos que pertencem à composição étnica do 

povo martinicano. A primeira seria a herança cultural africana, em que a 

estrutura familiar abrange uma estrutura mais ampla do que a tradicional 
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 Tradução nossa:      « Família-investimento (ao proveito do senhor). 
                                       Desejo de morte e assassino da criança pela mãe. 
                                       Condição da mulher: genitora.  
                                       Condição do homem: jumento. 
                                       Condição da família: a vida lá fora. » 
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estrutura familiar ocidental pais-filhos. Um dos aspectos mais relevantes dessa 

tradição africana seria a importância preponderante da figura da mãe no 

desenvolvimento da criança. A linhagem das mulheres interfere bastante na 

educação, no sentido em que as avós, tias, madrinhas, primas ocupam um 

lugar essencial na criação dos filhos. Assim, essa noção de “não família” 

martinicana, nascida do sofrimento colonialista, opõe-se à herança cultural 

africana de uma família presente e amplificada.  

Em Texaco, pode-se perceber que não existe nenhum tipo de estrutura 

familiar descrita na primeira pessoa, desde os tempos de palha do pai 

Esternome, até os tempos de fibrocimento da velhice de Marie-Sophie. De fato, 

no início do romance, Esternome encontra-se na plantação do senhor com a 

mãe. O pai dele era mentô, quimboiseur, feiticeiro, um desses escravos que 

praticavam uma luta silenciosa, porém eficiente contra o regime colonialista. 

Pouco depois do nascimento de Esternome, o pai dele foi condenado à 

sentença de morte por uma suspeita da parte do senhor de ter praticado um 

envenenamento. Assim, a família foi separada antes de ter realmente 

começado a existir, e Esternome conheceu seu pai somente anos depois, 

quando o corpo do pai quimboiseur foi exumado e que a mãe pediu para rezar 

por ele. A família formada por Esternome, a mãe dela e Marie-Sophie também 

foi muito efêmera, devido à idade deles, a mãe de Marie-Sophie morreu 

quando esta era ainda uma criança. Os pais dela não tinham nenhum parente, 

na exceção da tia de Marie-Sophie, que foi afastada após tentar cegar 

Esternome para devolver a visão à mãe de Marie-Sophie.  

Ela conheceu a mãe durante pouco tempo. O pai foi o principal 

responsável pela transmissão de uma cultura familiar, de lições de vida, na 

intenção de preparar a filha para a dureza do En-ville. A protagonista encontra-

se totalmente sozinha na morte do pai, tendo que enfrentar autoridades 

exigindo vários aluguéis atrasados e querendo expulsá-la. Ela pôde, durante 

um tempo, contar com um sistema de “entraide” (literalmente “entre-ajuda”) 

com os vizinhos, o que lembra vagamente a composição original do sistema 

familiar africano em que a família é estendida. Aqui, na ausência de família, as 

pessoas do mesmo bairro organizam-se como tal.  
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No entanto, Edouard Glissant alerta sobre a descrição de uma não 

família antilhana caracterizada somente através das suas diferenças mais 

notáveis com relação ao modelo de família ocidental tradicional, considerada 

ideal e como o modelo a ser possivelmente imitado:  

‘L’antifamille’ originelle n’est donc pas le simple revers d’une 
famille” idéale, dont le modèle aurait été occidental. Il y a là les 
principes d’une véritable et originale organisation sociale, dont il 
manque aux Martiniquais à en prendre collectivement 
conscience. (GLISSANT, 1997, p.171)

53
 

Para Glissant, a harmonia da família martinicana depende da sua 

aceitação como tal e não como mera reprodução da família ocidental 

considerada ideal. É necessária uma tomada de consciência coletiva dos 

martinicanos de que sua estrutura familiar é particular no sentido em que foi 

marcada por uma estrutura herdada das organizações familiares africanas, 

assim como foi marcada pelo traumatismo das técnicas de reprodução usadas 

pelo senhor, resultando em famílias efêmeras e artificiais. Nesse trauma 

familiar inicial, podemos também evocar a difícil e definitiva separação entre os 

escravos africanos trazidos às Antilhas e suas famílias que ficaram na África. 

Além disso, deve-se relembrar a não-família formada entre a escrava e o 

Senhor de Engenho, na maioria das vezes nascida do estupro.  

No entanto, os martinicanos foram cada vez mais incitados a reproduzir 

o modelo de família ocidental a partir do final da escravidão em 1848. Até hoje, 

os casais casados “no papel” recebem mais ajudas sociais do que os que não 

são declarados. Isso resulta em uma contradição entre a estabilidade 

institucional do sistema social e a as tradições culturais africanas. Por isso, 

Glissant se lembra de uma “não-necessidade” histórica da estrutura familiar na 

Martinica” (GLISSANT, 1997, p. 169), e afirma a necessidade de aceitação de 

que a estrutura familiar martinicana não pode ser baseada na estrutura familiar 

ocidental: 

Nous sommes en présence d’un corps social qui ne se 
structure pas selon des “règles” ataviquement consenties mais 
qui est tiraillé par des courants contradictoires, fruits du 
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 Tradução nossa: “A não família original não é uma simples inversão de uma « família » ideal, 
cujo modelo teria sido ocidental. Aqui estão princípios de uma verdadeira e original organização 
social, a qual falta aos martinicanos sua tomada de consciência coletiva” 
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désordre colonialiste. (Glissant, 1997, p.167)
54

 

Assim, a desordem colonialista seria responsável pela desordem que 

reina nas famílias, em que a presença de um modelo distante e herdado da 

tradição cultural africana opõe-se com outro modelo imposto pela tirania do 

regime colonial.  

No entanto, o padrão familiar mais comum registrado nas famílias 

martinicanas foi o pai ausente e isento de qualquer responsabilidade, e a mãe 

corajosa, cheia de energia para enfrentar sozinha os desafios da uma mãe 

solteira, e evitar a déveine. É um fato que foi muito bem descrito em Texaco. 

No romance, as mulheres lutam e erguem o bairro de Texaco, símbolo da 

resistência contra o sistema colonial opressor, quase sem a ajuda dos homens. 

Logo no início do romance, o autor Patrick Chamoiseau demonstra sua opinião 

sobre a irresponsabilidade frequente dos homens, assim como seus 

casamentos repetitivos e a construção seguida de abandonos sucessivos de 

lares: 

Seja como for, a fecunda paixão dos dois proporcionou 
existência à nossa Annette, que, num sábado em que teria sido 
mais saudável engolir um sapo, casou-se com um inútil 
chamado Jojo Bonamitan. Ainda aqui, o desvio seria edificante 
(um rato de cassino, que dissipava sua vida no braseiro das 
senas do dominó, que se casava a cada nove meses em 
diversos distritos e com nomes diversos, a tal ponto que já não 
se sabe se ele se chamava mesmo Jojo Bonamitan[...]) 
(CHAMOISEAU, 1993, p.23-24) 
 

Nesse contexto de abandono do lar pelos homens, as mulheres tomam 

conta do bairro, e assim recriam gradativamente a herança da sociedade 

matriarcal africana, na qual a mãe, as tias, as avós têm a maior importância na 

estrutura familiar. Aqui, na falta de uma família definida nitidamente, por causa 

da dispersão causada pela escravidão, a vizinhança substitui a noção de 

estrutura familiar, e se organiza através de uma política de ajuda mútua em que 

cada um toma conta uns dos outros. 

 Mesmo no que diz respeito à tomada de decisões nas reuniões dos 

moradores do bairro, pode-se perceber que as mulheres têm a predominância 
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 Tradução nossa: “Estamos presenciando um corpo social que não está estruturado segundo 
as « regras » atavicamente consentidas, mas que se encontra partido entre correntes 
contraditórios, frutos da desordem colonialista.”  
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sobre os homens, que temem sua ousadia e coragem: “Os homens não 

falavam, no máximo resmungavam que a vida não era tão fácil de engolir 

quanto um mingau de araruta. As mulheres xingavam o universo, exigiam tudo 

de todos, invocavam De Gaulle, Bissol, Césaire e, às vezes chegavam até à 

Lagrossillière” (CHAMOISEAU, 1993, p. 324). Aqui, as mulheres decidiram 

visitar pessoalmente a casa do prefeito Aimé Césaire, para poder conversar 

com ele sobre os problemas enfrentados pelo bairro, em termos de luz, água, 

estradas. Os homens discordam dessa ideia, mas todos temiam Marie-Sophie, 

por isso evitavam qualquer tipo de confronto com ela, que alcunharam 

respeitosamente matador-Texaco, o que resume o seu caráter lutador e 

corajoso.  

Os problemas que se encontravam no bairro, como a falta de energia, 

pavimento, água potável, culminavam além de tudo na falta de reconhecimento 

da sua legitimidade pela prefeitura de Fort-de-France. Nesse contexto, as 

mulheres vão lutar para dar essa legitimidade a Texaco, ou melhor, elas vão 

lutar para a afirmação de Texaco como um bairro legítimo que representa a 

cultura rizomática antilhana. Essa cultura rizomática crioula guardou muitos 

aspectos dos tempos posteriores ao período da abolição da escravidão. Nela, 

os escravos recém-libertados se organizaram em comunidades nas montanhas 

e sobreviviam das suas culturas, ou seja, o saber ancestral dos campos 

mistura-se com o saber dos recém-chegados no En-ville. É uma cultura que 

tem a característica de realizar uma fusão entre o mundo rural e o mundo 

urbano, por isso, as mulheres de Texaco encontram dificuldades para explicar 

às assistentes sociais por que elas não podem aceitar uma proposta de 

morada em HLM55, cujos prédios e apartamentos são concebidos no mesmo 

modelo que os HLM da metrópole, ignorando assim as lógicas de vivência 

próprias ao povo martinicano, pois como ressaltou Marie-Sophie, “como criar 

uma galinha e um porco lá?”. As mulheres de Texaco lamentam o fato de que: 

“Cada comparecimento nosso a qualquer repartição realçava a nossa 

inexistência.” (CHAMOISEAU, 1993, p. 327) 
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Os HLM, cuja sigla significa Habitation à Loyer Modéré, Habitação com Aluguel Moderado, 
são alojamentos sociais destinados para as populações que sofriam de condições de vida mais 
precárias.  



77 
 

 Assim, apesar das múltiplas dificuldades encontradas devido às lógicas 

contrárias no que diz respeito a diferenças culturais vindas de duas civilizações 

distintas, as mulheres de Texaco, oscilam entre desespero e a esperança da 

chegada de um Cristo para poder salvar suas vidas. Elas finalmente colheram 

os frutos da sua luta, quando técnicos da EDF56 apareceram um dia para 

instalar as redes de energia: 

A Companhia de Luz e Força apareceu um dia, ao longo da 
Penetrante Oeste, fincou os postes e nos ligou a luz. Foi uma 
alegria inacreditável [...] A Cidade, doravante, aceitava-nos sob 
sua proteção e admitia nossa existência. Na verdade, disse-me 
que a cidade integraria a alma de Texaco, que tudo seria 
melhorado mas conservado segundo sua lei primeira, com 
suas vielas, com seus lugares, com sua Memória tão velha de 
que a Martinica precisava. Disse-me que ajudaria cada barraco 
a se tornar habitável, segundo o desejo dos habitantes, e a 
partir do início da construção. Disse-me que Texaco seria 
reabilitado em seus locais e na cabeça das pessoas, como 
ocorrera com os mangues opacos. (CHAMOISEAU, 1993, p. 
336-337)

62
 

Graças à luta das mulheres de Texaco, o bairro foi finalmente 

reconhecido pelas autoridades oficiais, além de ser considerado de grande 

importância para a memória da cidade. O En-ville finalmente aceitava sua 

presença, oferecendo as suas oportunidades infinitas, na imagem das 

possibilidades infinitas da cultura crioula rizomática, e aceitava suas diferenças, 

que são típicas à mistura da lógica urbana com a rural, no contexto 

martinicano. 
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 EDF, o serviço público de energia francês.  
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2.5 A reescrita da história martinicana através do olhar do próprio 

colonizado. 

  A estrutura de Texaco funciona como uma das possíveis reescritas da 

história do povo martiniquense, que destaca seus acontecimentos mais 

importantes através do olhar crítico do colonizado, e não do colonizador como 

acontecia tradicionalmente, pois como o marcador das palavras nos indica em 

Texaco: ‘’não vou refazer a história para você, mas o preto velho da Doum 

revela, por baixo da História, histórias das quais nenhum livro fala, e que, para 

compreender-nos, são as mais essenciais.” (CHAMOISEAU, 1993, p.40). 

  No romance, existe uma paródia de elementos bíblicos, a fim de 

reincorporá-los à narrativa e adaptá-los à própria história da Martinica. Um 

exemplo dessa paródia poderia ser visto na parte intitulada Sermão, na frente 

do rum, não da montanha. Desta maneira, o autor desmistifica o caráter 

sagrado do sermão bíblico cristão e ocidental, incorporando elementos típicos 

da cultura martinicana, como o rum, bebida muito popular nas Antilhas. 

 Em Texaco, o autor descreve um cotidiano ligado a essa dominação, e 

à resistência dos “dominados”. O livro, caso seja evocado de maneira 

alegórica, poderia ser descrito como a Bíblia do povo Martinicano. Começa 

com “a chegada do Cristo”, que pertence ao primeiro capítulo “Anunciação”, 

Cristo que, na verdade, foi um funcionário da prefeitura contratado para destruir 

o bairro Texaco, porque era considerado sujo e vergonhoso pela elite da 

cidade. Portanto, é Marie-Sophie Laborieux, uma das fundadoras do bairro, que 

vai fazer o Cristo sentar-se à mesa dela, a fim de lhe oferecer, segundo as 

próprias palavras do autor, “O sermão de Marie-Sophie Laborieux (não na 

montanha, mas na frente a um rum velho)”. Esse sermão dura o livro todo, e 

serve de pretexto para o autor oferecer um panorama da história do povo 

Martinicano. 

 A evolução no tempo caracteriza-se pela evolução do modo de vida dos 

habitantes da Martinica, começando com “tempos de tabas e tijupas”, que se 

referem aos primeiros habitantes da Martinica, os índios, e termina com 

“tempos de concreto”, passando por “tempos de palha”, “tempos de 
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fibrocimento”. O sermão organiza-se como uma história contada para o Cristo, 

a fim de convencê-lo de não destruir o bairro de Texaco, símbolo da tentativa 

de construção de uma identidade crioula depois da abolição da escravidão e da 

resistência à dominação colonial. Assim, o autor usa dessa técnica para poder 

transcrever da maneira mais fiel possível uma tradição oral antilhana, que está 

valorizada com o uso frequente da língua crioula. 

  Para Edouard Glissant (1997), é importante rever alguns conceitos 

quando se trata da história, principalmente no que diz respeito à história das 

Antilhas. De fato, a história antilhana geralmente é analisada sob a perspectiva 

da História única e dominante ocidental. Nessa perspectiva, a história antilhana 

se define somente através das datas chave do encontro entre a potência 

colonizadora e a criação das Antilhas, como por exemplo: a chegada dos 

colonos nas Antilhas, o início do tráfico negreiro e a escravidão, a proclamação 

da abolição da escravidão, a primeira guerra mundial, a segunda guerra 

mundial, a départementalisation. Essa visão redutora da história antilhana, 

moldada em datas históricas europeias, traduz uma intenção de assimilação 

entre a história francesa e a história antilhana, como se as duas fossem 

inevitavelmente ligadas. Além disso, essa perspectiva histórica nega a 

importância da contribuição das outras culturas para a cultura crioula, o que de 

certa maneira poderia levar a um desaparecimento coletivo da memória. Como 

explicitou Edouard Glissant:  

Il serait périlleux de projeter la Relation planétaire en 
succession logique de conquêtes pour un peuple. Elle conduit 
quelquefois à la disparition collective. La Relation planétaire ne 
comporte pas de morale agie. Toute théorie généralisante de 
l’histoire sous-estimerait les redoutables vécus du monde et 
leurs sautes (leurs impasses possibles) peut constituer piège. 
(GLISSANT, 1997, p.221)

57
 

O autor denuncia um sistema de pensamento único no que diz respeito à 

história, o que coloca a memória nacional em perigo, além de traduzir uma 

vontade de assimilação. Citando Fanon quando diz que “não quer ser escravo 

da escravidão”, Glissant argumenta que o homem antilhano não deveria sofrer 
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 Tradução nossa: “Seria perigoso projetar a Relação planetária em sucessão lógica de 
conquistas por um povo. Ela leva às vezes ao desaparecimento coletivo. A Relação planetária 
não comporta moral. Toda teoria global da história subestimaria os temidos vividos do mundo e 
seus saltos (suas impasses impossíveis) pode revelar-se armadilha.” 
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do trauma da escravidão de forma recorrente, mas sim analisar a própria 

história e também de que maneira esta última foi frequentemente manipulada, 

transformada em proveito da potência colonizadora. Um exemplo dessa 

negação é uma data histórica da Guadalupe (março de 1848), que afirma que 

nessa data, os guadalupenses pediram a restauração da escravidão. Sabendo 

que, na época, somente a elite branca e letrada nas Antilhas sabia ler e 

escrever e tinha a possibilidade de exercer alguma influência na imprensa, é 

mais do que necessário questionar a fonte de tal afirmação, e principalmente o 

interesse por trás disso. A afirmação do que os guadalupenses pediram para 

voltar ao estado da escravidão mesmo depois da abolição reforça velhos 

conceitos colonialistas, em que se busca encontrar um lado positivo na 

escravidão, uma pretendida missão civilizadora, que justificaria o horror do 

colonialismo. Segundo tal fonte, sem a proteção paternalista do senhor de 

engenho, os escravos recém-alforriados encontrar-se-iam desorientados e 

assim, pediram para voltar ao estado de servidão, que lhes oferece segurança.  

A partir disso, nasce uma falha no imaginário coletivo antilhano, onde 

persiste uma ideia de derrota face ao sistema escravista, a ideia do que o povo 

antilhano não lutou, e não se revoltou contra o regime opressor. A História 

oficial de raiz única esqueceu cuidadosamente de lembrar os numerosos 

golpes e revoltas que aconteceram nas Antilhas, assim como não valorizou o 

papel dos negros marrons, símbolo absoluto de resistência e recusa do 

colonialismo.  

Edouard Glissant desenvolveu uma tese em que ele se refere à 

evocação do sentido da história antilhana pelos antilhanos como um caso de 

trauma psicológico, comportando as mesmas fases, assim como: o Tráfico 

negreiro como trauma inicial, a instalação no novo país como a fase de 

negação, o período da escravidão seria a latência, a pretendida libertação de 

1848 a reativação. Os delírios habituais dos antilhanos assim como certa 

repugnância em tratar dos assuntos do passado traduz uma manifestação do 

retorno daquilo que foi negado. Nesse contexto, trata-se de uma negação 

histórica, que diz respeito a uma coletividade. Assim, torna-se difícil tentar 

“curar” os antilhanos desse trauma, pois: “L’histoire a son inexplorable, au bord 
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duquel nous erros éveillés.” (GLISSANT, 1997, p.229)58. 

Assim, para ele, o papel de resgate da história crioula cabe ao escritor 

crioulo, pois, como a sua história foi tantas vezes manipulada, ele tem que 

buscar na literatura essa memória supostamente perdida, através de indícios 

que ele teria achado no real. Por isso, ele não considera a literatura antilhana 

como uma literatura que pode dividir-se em alguns gêneros principais, mas sim 

como uma ciência que diz respeito à percepção de todo tipo de ciências 

humanas.  

Em Texaco, Patrick Chamoiseau questiona a própria história e oferece 

ao leitor uma visão renovada da história antilhana. Na obra, trata-se de um 

questionamento sobre a própria história do colonizado que não seria feita 

através do olhar do colonizador. Por isso, em vez de apresentar algumas 

datas-chave geralmente adotadas na História geral, o autor repensou a 

cronologia histórica do seu povo, com um olhar introspectivo (ver anexo). Sua 

repartição das datas principais e mais importantes para os martinicanos parece 

com a proposta de uma periodização da história por Edouard Glissant (1997): 

La Traite, le peuplement. 

L’univers servile. 

Le système des Plantations. 

L’apparition de l’élite, les bourgs.  

La victoire de la betterave sur la canne à sucre.                                
L’assimilation légiférée-légiférante. 

La menace de néantisation. 

(GLISSANT, 1997, 270)
59

 

 Para ele, o escritor tem a tarefa de resgatar a história original aos 

poucos, para permitir aos crioulos descobrir sua identidade verdadeira, livre da 

imagem da máscara ocidental, contra a qual é preciso lutar: 

                                                   Se battre contre l’un de l’Histoire, pour la Relation des histoires, 
c’est peut-être à la fois retrouver son temps vrai et son identité: 
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 Tradução nossa: “a história tem sua parte inexplorável, a bordo da qual erramos acordados”  
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 Tradução nossa: “O Tráfico negreiro, o povoamento. O universo servil. O sistema das 
Plantações. A aparição da elite, dos bairros. A vitória da beterraba sobre a cana-de-açúcar. A 
assimilação legiferante, legiferada. A ameaça da extinção.” 
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poser en des termes inédits la question du pouvoir. 
(GLISSANT, 1997, p. 276)

60
 

Segundo Glissant, seria preciso ampliar a visão da tradicional História 

única de modelo ocidental, e a habitual concepção da sua Relação com povos 

não ocidentais, para aceitar a relação existente entre as histórias transversais, 

com matrizes, conceituação do tempo cronológico, visão diversa dos 

acontecimentos. Essa questão é relacionada ao poder. 

Na mesma linha de pensamento, Patrick Chamoiseau nos ofereceu uma 

perspectiva nova sobre a história martinicana. Assim, o autor conseguiu 

desfazer alguns conceitos antigos sobre a Martinica. Um deles é a 

manifestação da recusa da escravidão por parte dos martinicanos. Na história 

tradicional, temos uma oposição maniqueísta entre os escravos que, de certa 

forma no imaginário coletivo se “deixaram escravizar” sem resistir, e os negros 

marrons, escravos fugidos que se escondiam nas florestas. Vale ressaltar que, 

na história geralmente apresentada, o papel dos negros marrons é 

consideravelmente desvalorizado, ou melhor, reduzido. Muitas revoltas 

populares organizadas por eles não foram registradas nos livros oficiais, 

primeiramente para conservar essa imagem do escravo dócil que aceita sua 

condição sem protestar, e em seguida, provavelmente por causa do medo 

causado por essas revoltas na elite branca antilhana da época.  

De fato, os békés viviam com o medo constante de uma possível revolta 

por parte dos escravos, que poderiam repentinamente tornar-se marrons e 

revoltar-se contra o sistema escravocrata. Desta forma, minimizar a 

importância dos negros marrons, assim como suas revoltas, faz parte de um 

processo de apagamento da história original de um povo, para substituí-lo com 

a história oficial, que em muitas partes poderia tornar-se história inventada. Por 

isso, devemos nos questionar sobre o porquê dessas representações 

oferecidas pela história oficial, procurar informar-se sobre a qualidade das 

ideologias com as quais a história real foi manipulada. De fato, o autor não 

acredita na História única, mas nas Histórias, feitas de diversas matrizes à 

                                                             
60

 Tradução nossa : « Lutar contra o um da História, para a Relação das histórias, é talvez 
resgatar seu tempo verdadeiro e a sua identidade ao mesmo tempo : colocar a questão do 
poder em termos inéditos. » 
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imagem da diversidade infinita da cultura crioula: 

Oh, Sophie, meu coração, você diz “a História”, mas isso não 
quer dizer nada, há tantas vidas e tantos destinos, tantas trilhas 
para fazer nosso único caminho. Você, você diz a História, eu, 
eu digo as histórias. Aquela que você acredita ser a raiz da 
nossa mandioca é apenas uma raiz entre um bocado de 
outras...Caderno número seis de Marie-Sophie Laborieux. 
Página 18. 1965. Biblioteca Schoelcher. (CHAMOISEAU, 1993, 
p.87.) 

Desta forma, o autor lembra que a história martinicana não é uma 

história de raiz única, com uma verdade a sentido restrito. A história 

martinicana forma-se inicialmente a partir das histórias de matriz ocidentais já 

existentes, e das matrizes africanas e indígenas, antes da colonização. Outra 

história apareceu através do encontro dolorido desses povos, no contexto 

particularmente terrível da escravidão. No entanto, essa história do encontro 

dos povos não é a única história que pode definir o povo martinicano, é 

somente uma delas. Nessa “trança de histórias” como referido em Elogio da 

crioulidade (1990), adiciona-se os novos aportes das Antilhas, os mais recentes 

chegados, que são os sírios, indianos, chineses e libaneses. Todos não 

somente incorporaram-se à cultura local, mas também deixaram suas marcas 

numa cultura crioula que se reinventa ao infinito.   

Em Texaco, o autor, apresentou esses dois aspectos da vida do 

escravo, em que temos um retrato do cotidiano dos escravos na plantação, 

assim como temos a presença dos negros marrons e uma reflexão sobre suas 

relações com os escravos de Engenho. No entanto, o autor salientou de forma 

marcante a presença de uma forma de resistência existente por dentro da 

plantação. São escravos como os outros à primeira vista, mas que exercem 

algum tipo de resistência oculta. Eles são envenenadores, feiticeiros, 

quimboiseurs, e atuam dentro da plantação, a favor dos escravos.  O maior 

medo dos békés, então, era ter um desses homens na sua plantação, pois 

assim ele ia pagar as injustiças feitas contra os escravos de todas as maneiras 

possíveis. Tanto que alguns pretendiam possuir também algum poder oculto, 

para provocar o medo nos escravos aptos a revoltar-se, como Patrick 

Chamoiseau bem o descreveu no romance:  
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                                                Sophie, minha Marie, meu absinto do domingo, sabia que 
quando chegavam novos escravos o Béké fazia umas 
mandingas com pólvora, fogos, faíscas, gestos estranhos e 
rezas esquisitas? Assim, na prisão, com um medo desgraçado, 
todos nós acreditávamos que ele tinha a Força. Caderno 
numero 3 de Marie-Sophie Laborieux. Página 16. 1965. 
Biblioteca Schoelcher. (CHAMOISEAU, 1993, p.52) 

 

Assim, o autor também retratou a revolta de 1848, que levou à abolição 

da escravidão na Martinica. Isso desfaz a concepção tradicional de que a 

liberdade teria sido “dada” pelos colonizadores aos martinicanos. Aqui, o autor 

ressalta o fato de que essa liberdade foi reivindicada e, de certa forma, 

“arrancada” das mãos dos békés: 

Este declarava, em meio à consternação ou à alegria local, que 
ocorrera dia 24 de fevereiro daquele ano de 1848 (única data 
do calendário de que meu Esternome se lembrou a vida inteira, 
não custando a retomar seu jeito de contar o tempo com as 
lembranças das desgraças coletivas) uma revolução de 
barricadas, três vezes num dia e uma inacreditável sequência 
de banquetes. (CHAMOISEAU, 1993, p.83) 
 

Além de retratar essa notícia oficial, o autor avisa o leitor sobre o perigo 

da noção de que essa liberdade teria sido generosamente dada da metrópole 

para suas colônias, minimizando assim seu papel na abolição da escravidão. 

Assim, depois da alegria da notícia de que a  escravidão tinha sido abolida, os 

escravos recém-alforriados acabaram a comemoração num tom amargo, 

comparando-o com uma tristeza de fim de carnaval:  

                                  A bem de verdade, estranho carnaval: a alegria da segunda-
feira gorda misturava-se às lágrimas da quarta-feira de cinzas. 
Uma prolongada algazarra levou o Anunciador para o fundo 
dos salões de mogno da Cidade. As ruas ficaram entregues ao 
rumor de liberdade, de França eterna, de generosidade 
metropolitana, tudo isso escandido por tiros de revólver, 
garrafas quebradas, alegrias alucinantes diante das quais 
guardas e militares permaneciam quietos, Calma, calma, tudo 
isso precisa ser confirmado, não há nada de oficial, seus 
bandos de macacos... (CHAMOISEAU, 1993, p.84) 

Numa carta de 1848 anunciando a abolição da escravidão na Martinica, 

o Primeiro Ministro do governo francês na época, Louis Thomas Husson, traduz 

essa ambiguidade de “dar a liberdade” a um povo da parte do mesmo governo 

que inicialmente a oprimiu. Nessa carta, pode-se perceber que o ministro 

introduz a noção de compra da liberdade ou carta de alforria, muito presente no 

contexto da escravidão. Aqui, Thomas Husson informa os martinicanos que o 
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rei Louis-Philippe impedia a abolição, querendo que cada um comprasse sua 

alforria. Por isso, Husson informa que ele generosamente comprou a liberdade 

de todos, deixando assim ainda mais problemático o relacionamento entre os 

martinicanos e a metrópole: “C’est lui qui enrayait votre libération, parce qu’il 

voulait que chacun se rachetât, et la République au contraire va vous racheter 

tous à la fois.” (GLISSANT, 1997, p.78)61. Num tom de paternalismo colonial, 

Husson informa aos escravos recém-libertados que “bons senhores” 

trabalharam para a liberdade deles: 

Courage, mes enfants, vous la méritiez. Ce sont des bons 
maîtres qui l’ont demandée pour vous: M. Pécoul, M.Bence, M. 
Froidefond des Farges, M. Lepelletier St Rémy, M. Perrinon, 
MM. de Jabrun et Reizet de la Guadeloupe. (GLISSANT, 1997, 
p.78)

62
 

Nessa nova ordem estabelecida mais uma vez pela metrópole, a 

Martinica ainda ficará muito dependente às leis e decisões tomadas por seu 

futuro na França. Essa dependência organiza-se através da imitação do 

modelo republicano francês, que reside na autoridade da igreja, a noção de 

família, casamento, trabalho, pois: “M. le curé est là pour vous dire qu’il faut 

travailler et se marier pour obtenir les recompenses de l’autre vie.” (GLISSANT, 

1997, p.80)63. A Martinica passou de um sistema de dominação dos békés para 

um sistema de dominação da metrópole. Assim, como o conclui Edouard 

Glissant quando analisa a carta de Husson: “Comme on voit, il y a progrès 

social. La Maison du maître et la case du commandeur sont remplacées par 

des Offices, des Bureaux, des Agences.” (GLISSANT, 1997, p.85)64. Desta 

forma, a autoridade da metrópole reina graças à presença gradativa de cada 

vez mais instituições e serviços moldados no modelo da metrópole. A não 

adequação a esse modelo é fortemente reprimida, aceitando a ideia de que, 

dessa maneira o martinicano recusa-se ao progresso e desenvolvimento, à 

civilização, as quais só poderiam vir do modelo metropolitano.  
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 Tradução nossa: “Era ele quem impedia, porque ele queria que cada um de vocês  
comprasse sua liberdade, mas a República vai comprar vocês todos ao mesmo tempo.” 
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 Tradução nossa: “Força, meus filhos, vocês a mereciam (a liberdade). São bons Senhores 
que a pediram para vocês : Sr. Pécoul, Sr. Bence, Sr. Froidefond des Farges, Sr. Lepelletier St 
Rémy, Sr. Perrinon, Sra de Jabrun e Reizet da Guadalupe.”  
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 Tradução nossa: “O Senhor Padre está aqui para vos dizer que é preciso trabalhar e casar 
para obter as recompensas da outra vida.”  
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 Tradução nossa: “Como se pode ver, tem progresso social. A casa grande e a casa do 
comandante serão substituídos por Ofícios, Escritórios, Agências.”  
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No romance, o autor apresenta uma palavra diferente, que coincide mais 

com a palavra da Força, presente no Engenho: “Yo di zot libèté pa ponm kannel 

na bout branch! Fok zot désann raché’y, raché’y, raché’y!...” (CHAMOISEAU, 

1992, p.111)65 (CHAMOISEAU, 1993, p.94)). Isso lembra as palavras do pai de 

Marie-Sophie sobre a liberdade: 

Na verdade, Sophie minha Marie, eu mesmo, que a recebi, sei 
que Liberdade não se concede, não deve ser concedida. 
Liberdade concedida não liberta a alma. Caderno numéro 5 de 
Marie-Sophie Laborieux. Página 20. 1965. Biblioteca 
Schoelcher. (CHAMOISEAU, 1993, p.82) 
 

Desta forma, o autor lembra que a verdadeira libertação só acontecerá 

por própria vontade dos martinicanos, que confundiram o fim da abolição da 

escravidão com uma nova era de direitos iguais com os békés. O romance 

retrata como os escravos recém-alforriados perceberam a abolição como o 

início de uma nova ordem de paz e igualdade. A realidade era diferente. Os 

escravos ficaram sem recursos depois da abolição, pois não tinham mais 

aonde ir e nem como sobreviver fora da plantação, e ficaram esperando por um 

tempo indeterminado uma repartição igualitária das terras com os békés, que 

obviamente nunca aconteceu. 

  Patrick Chamoiseau também retratou a tomada de poder do primeiro 

prefeito negro na Martinica: Aimé Césaire. A chegada de Aimé Césaire causou 

um grande tumultuo, sendo ele um dos fundadores da negritude. De repente, 

uma autoridade ligada ao poder declara publicamente ter orgulho da sua cor 

negra e da sua origem africana, o que criou por parte da população uma 

esperança muito forte com relação ao avanço da democracia racial nas 

Antilhas: 

              [...] declarava-se negro e parecia orgulhoso de sê-lo. O pior é 
que se mostrava ingrato ao denunciar o colonialismo. Ele, a 
quem a França ensinara a ler, a escrever, dizia-se e 
reivindicava-se africano. (CHAMOISEAU, 1993, p.222) 

  De fato, a chegada dele no poder foi vivida como um acontecimento 

revolucionário por diversas razões. Primeiramente, pelo fato dele ser negro, 

num cargo no qual, durante décadas, reinou de forma implícita a elite mulata de 

Fort-de-France. Ele denunciou o colonialismo em Discours sur le colonialisme 
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 Tradução nossa: “Liberdade não é graviola na ponta do galho ! Vocês têm que arrancá-la...” 
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(1987). Nele, Aimé Césaire não hesita em denunciar o feito perverso do 

colonialismo em nível cultural, na medida em que destruiu as possibilidades 

existentes nesse âmbito: 

 Moi, je parle de sociétés vidées d’elles-mêmes, des cultures .ç; 
bnupiétinées, d’institutions minées, de terres confisquées, de 
religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, 
d’extraordinaires possibilités supprimées. (CÉSAIRE, 1987, p. 
23)

66
 

 Nesse sentido, a palavra de Aimé Césaire opõe-se profundamente ao 

colonialismo, exclui todo tipo de paternalismo com relação à metrópole, ou a 

ideia do que existe algo positivo no colonialismo. No romance, Chamoiseau 

opõe essa linha de pensamento com o Senhor Alcibiade, o patrão da casa na 

qual Marie-Sophie trabalha. Existe um contraste forte na figura caricatural do 

Senhor Alcibiade que se sente horrorizado em saber que o prefeito de Fort-de-

France é negro, tira orgulho nisso e reivindica suas raízes africanas, e o 

discurso de Aimé Césaire. Quando Aimé Césaire condena o colonialismo, o 

Senhor Alcibiade só enxerga benefícios nele, que ele descreve numa palestra a 

qual Marie-Sophie assistiu, porém não entendendo muito, devido ao francês 

requintado empregado no seu discurso:  

Teso como uma estátua de jesus-cristo, seu Alcibiade 
demonstrou, « à guisa do inevitável liminar » como uma 
questão que se chamava « Colonialismo », provocou no mundo 
inteiro mais vantagens do que inconvenientes reais.  Que essa 
questão alastrara por todo lado « a Civilização. Ô Civilização !... 
Ofuscante luz! Desconhecida das povoações sufocadas sob as 
próprias sombras.. »[...] « Que os fortes dominem os fracos é 
uma lei natural », gritou seu Alcibiade levando-me a um 
sobressalto, «  decerto cruel, mais natural ». (CHAMOISEAU, 
1993, p.218-219) 

 Os dois discursos são, à primeira vista, antagônicos. No entanto, os 

autores de ambos os discursos parecem encontrar um consenso no que diz 

respeito ao próximo passo para o desenvolvimento da Martinica: a assimilação. 

Para o Senhor Alcibiade, uma política de assimilação seria a chave para 

resolver os problemas sociais enfrentados na Martinica, que a seu ver são 

muito ligados ao poder dos békés: 
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 Tradução nossa: “Eu estou falando sobre sociedades esvaziadas de si mesmas, culturas 
esmagadas, instituições prejudicadas, terras confiscadas, religiões assassinadas, belezas 
artísticas destruídas, extraordinárias possibilidades excluídas.” 
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Graças à assimilação, extasiava-se, todas as leis da Metrópole, 
todos os progressos da civilização e do espírito serão aplicados 
na colônia, pondo no cabresto os feudalismos locais. Pensem 
nisso, cavalheiros, pois os békês nos espreitam!...A Mãe e os 
seus filhos marcharão doravante no mesmo passo, em plena 
igualdade  (CHAMOISEAU, 1993, P.220-221) 
 

 No conceito de assimilation, o Senhor Alcibiade vê um meio de desfrutar 

das mesmas vantagens políticas e econômicas da metrópole, e assim 

combater a onipotência dos békés nas Antilhas. Aqui se ressalta a ideia de uma 

generosa Mãe-Pátria, que ajudaria seus filhos. Através desse paternalismo 

colonialista, o Senhor Alcibiade cria uma visão idealizada da assimilação, em 

que as particularidades culturais da colônia serão preservadas e valorizadas de 

maneira igualitária com a metrópole:  

                                           Disse que as particularidades da nossa querida Martinica 
deviam aumentar as da Mãe-Pátria, sem por isso 
desaparecermos, nem nos diluirmos, que a assimilação será 
tanto mais rica que será moderada, sem igualitarismo cega, 
com a força da autoridade central mas rica em matéria de 
liberdade e de descentralização esclarecida... ! 
(CHAMOISEAU, 1993, p.221) 

  A Martinica foi uma colônia francesa até 1946. Posteriormente, houve 

um consenso em todas as colônias francesas para decidir manter-se como 

colônia ou tomar sua independência. A Martinica decidiu manter-se como 

colônia francesa, e assim, o povo conservava seus direitos enquanto cidadão 

francês. Charles de Gaulle, presidente da República francesa na época criou 

uma lei chamada de départementalisation que consiste em declarar as Antilhas 

francesas como departamentos franceses do além-mar. Assim, as Antilhas 

mantiveram sua identidade francesa, mas perderam o estatuto de colônia. Essa 

départementalisation criou até hoje uma dependência e uma economia 

chamada de “artificial” pelo Edouard Glissant, o que contribuiu para reforçar as 

desigualdades sociais, colocando o país num impasse do qual é difícil sair.  

Na época, houve um discurso do presidente Charles de Gaulle na 

Martinica, assim como em todas as outras ilhas das Antilhas, para proclamar o 

novo estatuto concedido. O presidente foi aclamado com muito entusiasmo 

pela população. Por isso, a départementalisation foi vivida como um grande 

avanço pelos habitantes da ilha, pois, com ela, a Martinica passava do estatuto 

de colônia para o estatuto de departamento do território francês. Isso é o que 
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aparece no discurso oficial dos livros de história e nos vídeos gravados pela 

ocasião, a encenação perfeita poderia até fazer acreditar que esse discurso foi 

realmente aprovado e aclamado por todos. No romance, Patrick Chamoiseau 

propõe um olhar diferente sobre esse acontecimento histórico. Nos momentos 

anteriores ao discurso, podemos perceber que a protagonista, Marie-Sophie, 

cria uma expectativa muito grande, assim como o resto da população, com 

relação à presença do presidente francês: 

Havia-lhe preparado um blaff de peixes-vermelhos sem muita 
pimenta, pois os brancos não têm paladar. Comprara a 
prestação, das mãos de Hermancia um galo realmente 
maravilhoso, digno de um belo réveillon, alimentado com 
banana, milho, fruta-do-conde, capim-cheiroso e, 
evidentemente hóstia. Botei-o para amolecer num vinho cheio 
de temperos misturados, e cozinhei tudo aquilo justo antes de 
descer, espalhando um cheiro gostoso que alvoroçou os 
comilões e inspirou dois poemas a Ti-Cirique. (CHAMOISEAU, 
1993, p.291) 
 

Cada um preparou uma comida ou recepção em casa para o presidente, 

na esperança de, depois do discurso, ter a chance de conversar pessoalmente 

com ele. Marie-Sophie acha que vai incontestavelmente obter os favores do 

presidente francês com o banquete tão farto que ela preparou para ele. O 

simples fato de ter iniciado um debate para dar à Martinica o direito do estatuto 

de departamento francês em vez de colônia francesa o torna, no imaginário 

coletivo, um simpatizante da condição dos martinicanos. A protagonista cria 

muita expectativa ao redor desse discurso e já se imagina conversando com 

ele sobre as questões sociais enfrentadas pela população, pois o interesse 

dele com o final de uma colonização oficial da parte do governo francês: Quis, 

ó desespero dizer isso a De Gaulle quando ele veio à Martinica. De Gaulle em 

pessoa, que em nossa cabeça conquistara um lugar de negro aquilombado. 

(CHAMOISEAU, 1993, p. 290).  

No entanto, durante o encontro com o nègre marron De Gaulle, nada 

aconteceu como previsto. Depois de uma espera de mais de quatro horas no 

calor antilhano, dentro da multidão sufocante e ávida pelas palavras sagradas 

do presidente, o presidente chegara, aparentemente confuso e espantado 

diante de tal multidão, e teria declarado segundo a lenda: ‘’como vocês são 

franceses’’. O conceito de assimilação do povo martiniquense talvez tenha 

funcionado com tanta eficiência que conseguiu também tornar a população 
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martinicana mais europeia do que de fato era.  

Desta forma, podemos afirmar que o romance de Patrick Chamoiseau, 

sendo uma das possíveis reescritas da história martinicana, oferece ao leitor 

uma visão renovada sobre a história antilhana. Nesse contexto, procura-se 

evitar a adoção sistemática de um olhar eurocêntrico sobre uma história feita 

de várias matrizes étnicas. Assim, o autor procura questionar os grandes 

acontecimentos da história e suas repercussões na sociedade contemporânea, 

adotando um olhar retrospectivo que se quer crítico sobre o passado. Por isso, 

a obra inscreve-se na teoria de Edouard Glissant sobre a História, por procurar 

reescrever a história da colonização a partir do ponto de vista do próprio 

colonizado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal da dissertação, que era pesquisar a identidade 

crioula em Texaco (1993), concretizou-se graças ao estudo da noção do rizoma 

de Edouard Glissant, que se revelou fundamental na nossa pesquisa. É uma 

das teorias principais do imaginário de Patrick Chamoiseau, que, de certa 

forma, continuou essa reflexão anos mais tarde com o manifesto Elogio da 

crioulidade (1990). A ideia do rizoma descreve a raiz múltipla que vai ao 

encontro das outras raízes para estender-se ao infinito, em oposição à raiz 

única, que mata as outras raízes ao seu redor. Essa teoria foi usada por 

Glissant, e mais tarde por Chamoiseau, para caracterizar a natureza da cultura 

crioula, feita de várias raízes, operando assim uma mistura que, segundo ele, é 

imperfeita, caótica e nascida do encontro doloroso entre os povos nas Antilhas.  

Por outro lado, no contexto antilhano, a raiz única representaria 

simbolicamente a cultura metropolitana, imposta aos antilhanos através de 

séculos de dominação cultural, que permanece até hoje, embora seja de forma 

silenciosa. No entanto, atualmente, no cenário global, a noção de cultura única 

torna-se de certa forma irrelevante, devido ao contato cada vez mais acelerado 

entre diversos países. Segundo Glissant, estamos participando de certa 

“crioulização global do mundo”, em que a troca entre várias culturas estaria 

acontecendo de forma mais acelerada.  

Além disso, o livro Écrire en pays dominé (1997), revelou-se 

fundamental no sentido especifico da pesquisa, mas também numa perspectiva 

mais ampla. A obra questiona o uso da linguagem usada pelo escritor, no 

contexto de uma antiga colônia, com relação ao domínio cultural exercido pela 

metrópole. Apesar de levantar questionamentos no âmbito antilhano em 

particular, a obra problematiza de maneira particularmente objetiva e detalhada 

as problemáticas literárias as antigas colônias. Assim, acreditamos que essa 

obra poderia ser uma obra-chave para futuras pesquisas que dizem a respeito 

da problemática da linguagem em antigas colônias, no contexto dos estudos 

pós-coloniais.  
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Patrick Chamoiseau, seguinte à geração de Glissant, estaria, de certa 

forma, continuando o trabalho iniciado por Glissant anos atrás, em direção a 

uma revalorização da cultura crioula. Ele também levantou novos 

questionamentos pertinentes com relação ao uso da língua crioula, da 

dominação da língua francesa numa antiga colônia, e da situação do autor em 

tal contexto. Texaco apresenta-se como uma revolta poética contra essa 

dominação, graças à apresentação ao leitor de uma das possíveis reescritas da 

história martinicana. Assim, o autor entra no processo de reparação de uma 

falha existente no imaginário coletivo martinicano no que diz respeito à história. 

 Dessa forma, abre-se um caminho para uma visão rizomática da história 

martinicana, ao invés de uma História de raiz única imposta aos martinicanos 

durante séculos. Glissant insinuou o conceito de que a reescrita da história 

segundo um olhar não eurocêntrico, cabe, em parte, ao autor antilhano, no 

sentido em que sua obra literária poderia ser um dos primeiros passos para 

poder libertar o os antilhanos de uma história oprimida, e assim revelar 

finalmente sua verdadeira história. Então, Texaco (1993), que a nosso ver 

apresentava-se como uma tentativa de reescrita das possíveis histórias do 

martinicano, com um olhar próprio, livre da dominação metropolitana, inscreve-

se nessa vontade de libertar os antilhanos da sua história oprimida e oprimente 

descrita por Glissant.  

O estudo da identidade crioula em Texaco se articulou a partir da noção 

de coletividade do povo martinicano, juntos dentro da realidade do universo 

escravista. Aqui o termo “Noutéka”, que segundo o marcador de palavras 

poderia ser considerado como um tipo de “nós mágico”, abre o caminho para 

uma resistência coletiva dos martinicanos contra os horrores da escravidão. O 

termo empregado de forma recorrente no romance nos traz uma visão da 

importância da coletividade nesse contexto. De fato, a construção da 

identidade de um povo deve-se em grande parte ao laço que une seus 

cidadãos e também à maneira com a qual eles se enxergam enquanto 

coletividade.  
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O autor parece sugerir de forma metafórica uma volta aos sistemas de 

coletividade antigos dos martinicanos, profundamente articulados em direção à 

entraide que existe dentro da comunidade. Essa noção também tem a ver com 

a estrutura familiar antilhana, na qual a família na sua concepção europeia é 

ampliada aos outros membros mais distantes da família. Aqui, face à destruição 

quase sistemática do núcleo familiar antilhano orquestrado pela alienação do 

sistema colonialista, observa-se uma reorganização das estruturas familiares. 

Essa reestruturação da família antilhana a amplia até os parentes mais 

distantes, os vizinhos. A solidariedade existente entre os habitantes do mesmo 

bairro serve para preencher essa falha na organização familiar antilhana.   

Os habitantes do bairro Texaco são os descendentes dos primeiros 

escravos a terem sido alforriados. A partir disso, percebeu-se de forma muito 

nítida no romance a maneira com a qual esses escravos recém-alforriados 

encontraram-se sozinhos e sem recursos. Depois de uma espera interminável 

de uma possível repartição igualitária das terras e das riquezas com os békés, 

estes últimos organizaram-se em comunidades nas montanhas, nas quais era 

possível resgatar um saber antigo de sobrevivência, ligados aos saberes 

ancestrais africanos.  

Assim, o crioulo aprende a cuidar de um jardim, dividido entre plantas-

medicina e plantas-comer, a fim de conseguir se sustentar, independentemente 

da ajuda dos békés, e implicitamente sem a ajuda da metrópole. De fato, sabe-

se que atualmente na Martinica, a agricultura não ocupa mais a base da 

economia da ilha, e que a maioria dos produtos são importados da metrópole, 

com altas taxas, o que faz com que o custo da vida torna-se muito caro. 

Sabendo que Chamoiseau entrou no partido anticapitalista nos últimos anos, 

poderíamos tentar estabelecer uma ponte entre essa vontade de resgatar uma 

identidade crioula sustentável, em todos os aspectos, que seja em termos 

culturais, literários, econômicos ou que seja ligado ao estilo de vida dos 

martinicanos, o qual nosso autor parece insinuar que não deveria ser moldado 

cegamente no estilo de vida ocidental.  
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Além disso, a recusa em deixar o bairro de Texaco por parte dos seus 

habitantes, mesmo com a promessa de alojamentos novos mais confortáveis e 

práticos, moldados no modelo dos HLM franceses, pode traduzir, de forma 

metafórica uma recusa de deixar sua identidade crioula. Nota-se que, aqui, 

existe uma forte recusa em apagar sua identidade cultural original, a favor de 

uma identidade metropolitana, pois conforme o urbanista falou, o bairro de 

Texaco tem “algo a dizer”, e não tem “medo de sujar suas mãos”. Desta forma 

ele constitui em si mesmo um monumento tipicamente crioulo para a cidade de 

Fort-de-France, a qual se perde geralmente na tentativa de imitação das 

grandes cidades metropolitanas. Daí a sua importância na construção de uma 

identidade profundamente crioula. 
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ANEXO 
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p.95-95: Cronologia da história martinicana usada por Patrick Chamoiseau em 

Texaco.  
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10. “Método usado pelos franceses 

para eliminar a força armada dos negros”. (CHAMOISEAU, Anexo, 1999) 

11. “Represálias exercidas pela força armada dos negros por ter sido vítima 

das crueldades dos franceses”. (CHAMOISEAU, Anexo, 1999) 
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6. Toussaint Louverture. Chef des Noirs Insurgés de Saint-Domingue, cerca de 

1808. Toussaint Louverture foi o famoso líder do movimento da emancipação 

dos negros em Haiti. (CHAMOISEAU, Anexo, 1999) 
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