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Resumo 
 
 
O lugar que a literatura de expressão francesa, em particular guianense, 
ocupa no contexto brasileiro é quase inexistente. Existe uma penúria de 
artigos científicos, de traduções de obras, de estudos críticos e literários. Ora, 
o debate sobre o colonialismo e o pós-colonialismo do século XX interessa 
pensadores de diversos países, como Homi Bhabha (1949), Edward Saïd 
(1978; 1995) e Gayatri Spyvak (1985). Poetas como Léon-Gontran Damas 
(1937) ou Aimé Césaire (1950) e filósofos antilhanos como Frantz Fanon 
(1952) e Édouard Glissant (1981) refletiram profundamente sobre o mundo no 
qual estamos inseridos, a partir da condição colonial e da herança da 
escravatura que tanto marcou a Guiana, a Martinica, enfim, as Antilhas 
Francesas. Eles interpretaram estes espaços e desestabilizaram os lugares 
comuns e as narrativas coloniais, interrogando-as a partir dos territórios, da 
presença física das pessoas e das suas subjetividades, fundando assim a 
base, e a prática teórica dos estudos pós-coloniais. Neste contexto, Christiane 
Taubira escreveu, em 2002, o livro L’esclavage raconté à ma fille, com o 
propósito de revisitar e interrogar a história silenciada do tráfico negreiro e da 
escravidão nas Américas, no Caribe e no Oceano Indico como crimes contra 
a humanidade. O principal objetivo da pesquisa se constitui na identificação e 
na análise dos procedimentos utilizados pela autora para a construção da 
identidade individual e da alteridade coletiva da pluriétnica sociedade 
guianense. Para tanto, utilizaremos como principal aporte teórico os estudos 
de Édouard Glissant (1981; 1990; 1996; 1997; 2007) que apontam para às 
questões identitárias e as relações entre as culturas no mundo 
contemporâneo. A presente dissertação visa, em um primeiro momento, trazer 
um recorte histórico com o propósito de situar a obra em estudo, além de 
apresentar um conjunto de informações relativas ao período colonial francês 
e seu vínculo com o passado da Guiana. Em um segundo momento, procura 
examinar o percurso de busca da identidade de comunidades negras nas 
Américas e na França, que originarão os movimentos culturais nas primeiras 
décadas do século XX; para em seguida, investigar a evolução da teoria pós-
colonial, em particular na literatura guianense e caribenha; para uma maior 
compreensão do pensamento de Glissant  (1981; 1990; 1996; 1997; 2007) se 
faz necessário traçar o perfil da pluriétnica sociedade guianense. Em um 
terceiro momento, a intenção é de realizar uma leitura analítica da obra 
L’esclavage raconté à ma fille (2002), em seus aspectos textual, estrutural e 
temático enfocando o diálogo produzido pela autora entre a literatura e os 
eventos históricos que constituem a trama, a fim de romper o processo de 
representação dos negros enquanto atrasados, incivilizados, inferiorizados, 
odiados, intoleráveis, que a literatura colonial elaborou durante séculos.  
 
Palavras-chave: Christiane Taubira. Escravidão. Identidade. Alteridade. 
Literatura Pós-colonial. Guiana Francesa.  
 
 

 

 



 
 

Abstract 

 

The status that Literature of French expression, in particular the Guyanese 
one, takes place in Brazilian context is almost non-existent. There is a shortage 
of academic papers, translations or even literary studies. Currently, the debate 
on colonialism and postcolonialism in the twentieth century brings to the light 
ideas from experts of several countries, such as, Homi Bhabha (1949), Edward 
Saïd (1978; 1995) and Gayatri Spyvak (1985).  Poets as Léon-Gontran Damas 
(1937) or Aimé Césaire (1950) and Antilles philosophers as Frantz Fanon 
(1952) and Édouard Glissant (1981), have reflected deeply on which world we 
are inserted, taking as a starting point colonial condition and slavery heritage 
that have marked so much both Guyana and Martinique, the French Antilles. 
They have interpreted such spaces and have questioned some common 
places and colonial narratives, approaching them considering dominions, 
people physical presence and their subjectivities, founding the basis for 
practical and theoretical studies on postcolonialism. In this context, Christiane 
Taubira wrote, in 2002, her book entitled L’esclavage raconté à ma fille aiming 
at revisiting and questioning the silent history of slave trade and slavery in 
Americas, Caribbean and Indian Ocean as crimes against humanity. Thus, the 
main purpose of this research is identifying and analyzing procedures used by 
the author to construct individual identity and collective otherness from 
Guyanese multiethnic society. For such approach, it has been used as 
theoretical framework studies developed by Édouard Glissant (1981; 1990; 
1996; 1997; 2007) concerned to identity questions and relationships among 
cultures in contemporary world. Therefore, this dissertation aims, at first 
glance, to bring a historical clipping to contextualize the studied piece, besides 
introducing an information set concerned to French colonial period and its link 
to Guyana past time. Secondly, it will be examined identity search trajectory of 
black communities in Americas and France, which originate cultural 
movements in the first decades of the 20th century. Then, the evolution of the 
postcolonial theory will be investigated, particularly in Guyanese and 
Caribbean literature. To understand Glissant’s thought, especially Glissant 
(1981; 1990; 1996; 1997; 2007), it is necessary to construct a profile from 
Guyanese multiethnic society. In a third moment, the purpose is to develop an 
analytical reading from the piece  L’esclavage raconté à ma fille (2002), 
considering its textual, structural and thematic aspects, focusing interrelations 
produced by the author between literature and historical events which 
constitute the plot, in order to break up the process of representation for blacks 
as antiquated, uncivilized, slighter, hated and intolerable, which colonialist 
literature worked out for centuries.   
 
Keywords: Christiane Taubira. Slavery. Identity. Otherness. Postcolonial 
Literature. French Guyana. 

 

 

 

 



 
 

Résumé 
 

 
La place que la  littérature francophone, en particulier la littérature 
guyanaise,occupe dans le contexte brésilien est presque inexistante. Il y a une 
pénurie d'articles scientifiques, de traductions d'œuvres, d'études critiques et 
littéraires. Cependant, le débat sur le colonialisme et le postcolonialisme du 
XXe siècle intéresse les penseurs de divers pays tels que Homi Bhabha 
(1949), Edward Saïd (1978; 1995) et Gayatri Spyvak (1985). Des poètes 
comme Léon-Gontran Damas (1937) ou Aimé Césaire (1950) et des 
philosophes Antillais comme Frantz Fanon (1952) et Édouard Glissant (1981) 
ont profondément réfléchi sur le monde dans lequel nous sommes insérés, à 
partir de la condition coloniale et de l'héritage de l'esclavage qui ont 
effectivement marqué la Guyane et les Antilles françaises. Ils ont interprété 
ces espaces et déstabilisé les lieux communs et les récits coloniaux, les 
interrogeant prenant en compte les territoires, la présence physique des 
personnes et de leurs subjectivités, fondant ainsi la base, et la pratique 
théorique des études postcoloniales. Dans ce contexte, Christiane Taubira a 
écrit en 2002, le livre L'esclavage raconté à ma fille, dans le but de revisiter et 
d'interroger l'histoire silencieuse de la traite négrière et de l'esclavage dans les 
Amériques, les Caraïbes et l'Océan Indien comme crimes contre l'humanité. 
L'objectif principal de la recherche est l'identification et l'analyse des 
procédures utilisées par l'auteur pour construire l'identité individuelle et 
l'altérité collective de la pluriethnique société guyanaise. À cette fin, nous 
utiliserons comme principal apport théorique les études d'Édouard Glissant 
(1981; 1990; 1996; 1997; 2007) qui mettent en avant les questions identitaires 
et les relations entre les cultures dans le monde contemporain. La présente 
thèse vise, dans un premier temps, à apporter un extrait historique dans le but 
de situer l'œuvre étudiée, en plus de présenter un ensemble d'informations 
relatives à la période coloniale française et son lien avec le passé de la 
Guyane. Dans un second moment, elle cherche à examiner la trajectoire de la 
recherche de l'identité des communautés noires dans les Amériques et la 
France, qui seront à l'origine des mouvements culturels dans les premières 
décennies du XXe siècle; enquêter ensuite sur l'évolution de la théorie 
postcoloniale, en particulier dans la littérature guianaise et caribéenne; pour 
mieux comprendre la pensée de Glissant (1981; 1990; 1996; 1997; 2007), il 
est nécessaire de dresser le profil de la pluriethnique société guyanaise. Dans 
un troisième temps, l'intention est d'effectuer une lecture analytique de l'œuvre 
l'esclavage raconté à ma fille (2002), dans ses aspects textuels, structurels et 
thématiques en se concentrant sur le dialogue produit par l'auteur entre la 
littérature et les événements historiques qui constituent l'intrigue, afin de briser 
le processus de représentation des Noirs en décalage intellectuel, non 
civilisés, infériorisés, détestés, intolérables, que la littérature coloniale a 
élaboré au cours de siècles. 

 
Mots-clés: Christiane Taubira. Esclavage. Identité. Altérité. Littérature 
francophone. Guyane Française.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa pretende analisar a contribuição da obra A 

escravidão contada à minha filha (2002) 1 , de Christiane Taubira, na 

construção da identidade e da alteridade em processo pós-colonial, colocando 

em evidência as funções de dessacralização e sacralização da obra literária, 

sob a luz do pensamento de Édouard Glissant (1928-2011).  

A descolonização é uma aquisição gradual de independência cultural, 

política e econômica, por parte de antigas colônias. Esse processo tem sua 

origem nos movimentos nacionalistas, desde o fim da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), mediante os atritos permanentes provocados pelo 

imperialismo das grandes potências europeias, e se intensificaram após a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

As obras literárias pós-coloniais são, portanto, frutos desse longo 

processo de descolonização.  Os escritores das antigas colônias buscavam 

liberar-se da dominação cultural das antigas metrópoles. Os movimentos 

culturais do Renascimento do Harlem (1920-1940) e da Negritude (1930-

1940), exaltando os valores culturais do povo negro, alavancaram a produção 

artística e literária nesse período, nas regiões anglófonas e francófonas.  

No século XX, pensadores de vários países discorreram sobre o 

colonialismo e o pós-colonialismo abrindo o debate que, posteriormente, 

serviria para o embasamento teórico-prático dos estudos literários pós-

coloniais, como: Bhabha (1949), Saïd (1978;1993) e Spyvak (1985). E, no 

mundo francófono antilhano, autores como Damas (1937), Césaire (1939), 

Fanon (1952) e Glissant (1981) refletiram sobre o mundo e a relação entre os 

seres humanos, a partir da condição colonial e da herança da escravatura, 

que tanto marcou a Guiana, a Martinica, enfim, as Antilhas Francesas. 

Suas reflexões contribuíram para a descentralização das posições no 

campo de estudos que envolve as noções de literatura de centro (cultura e 

civilização europeias) e periferia (cultura e civilização não europeias). O centro 

considerando-se superior: a civilização, a ciência, o progresso, e a periferia 

considerada inferior: o atraso da civilização, da ciência, a selvageria. 

 
1 L’esclavage raconté à ma fille 
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Tomemos o exemplo da literatura francesa, que sempre ocupou lugar de 

prestígio na literatura mundial, expressando suas formas de domínio 

imperialista. Esse domínio vem diminuindo a cada dia, e as posições de centro 

e periferia estão mudando.  

A busca pela identidade perdida ou soterrada e a reescrita da história 

do ponto de vista do colonizado e não mais do colonizador são estratégias do 

contradiscurso da periferia, do subalterno em oposição ao discurso do centro, 

do dominador. É sob essa perspectiva, ou seja, da teoria pós-colonial, que a 

nossa pesquisa intenciona adentrar no campo periférico, aqui representado 

pela literatura guianense, francófona.  

Nosso principal objetivo é investigar a temática da construção da 

identidade e alteridade em processo pós-colonial, por intermédio da obra A 

escravidão contada à minha filha 2  (2002), de Christiane Taubira, autora 

guianense, que escreveu vários livros, foi ministra da Justiça francesa até 

2016 e deputada pela Guiana de 1993 a 2012. Durante o seu mandato, ela 

redigiu a proposta de lei reconhecendo o tráfico negreiro e a escravidão nas 

Américas, no Caribe e no Oceano Indico como crimes contra a humanidade, 

em 2001.  

Seu romance A escravidão contada à minha filha foi publicado em 2002 

e reeditado em versão revisada e aumentada, em 2015. A obra em estudo 

está escrita em francês, e não há tradução até o presente momento para a 

língua portuguesa. Foi traduzida para o italiano, em 2017. Deste modo, 

quando necessário, faremos as traduções dos trechos utilizados da obra, e o 

texto original será colocado em nota de rodapé. 

Composta por prólogo, introdução, oito capítulos e anexos, os capítulos 

são intitulados: O tráfico e a escravidão em suas verdades; As ambiguidades 

do universal; O crime contra a humanidade; As lutas. Nossos pais, estes 

heróis; As reparações; A questão da lei reconhecendo o crime contra a 

humanidade; A colonização; As formas contemporâneas e ditas modernas de 

escravidão3. Os anexos contêm o texto da exposição dos motivos, visando à 

promulgação da lei, e, por fim, o texto da Lei (2001), na íntegra.    

 
2 A escravidão contada à minha filha 
3 La traite et l’esclavage en leurs vérités – Les ambiguités de l’universel – Le crime contre 
l’humanité – Les luttes. Nos pères, ces héros – Les réparations  – L’enjeu de la loi reconnaissant 
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Em A escravidão contada à minha filha, Taubira faz uma releitura da 

história dos sofrimentos e das revoltas das vítimas da escravidão na França 

no período colonial, um capítulo da história francesa contado pelo ponto de 

vista do colonizado – e não do colonizador.  Taubira repete, inúmeras vezes, 

tratar-se de uma história de extrema violência, difícil de digerir. Foi com a 

intenção de evitar o mesmo choque nas gerações mais jovens que este livro 

foi escrito.   

Ao buscar informações a respeito da Guiana Francesa, sua população 

e sua literatura nos repositórios brasileiros, deparamo-nos com a escassez de 

artigos científicos, traduções de obras de autores guianenses, estudos críticos 

e literários ou outras formas de trabalhos acadêmicos sobre estes temas. Por 

outro lado, tivemos a agradável surpresa de constatar que os pesquisadores 

guianenses, sujeitos de sua própria história, integram cada vez mais as 

pesquisas em andamento sobre os povos tradicionais aos quais eles 

pertencem. Professores e estudantes universitários do Norte do Brasil têm 

demonstrado interesse em divulgar o país fronteiriço, e algumas pesquisas 

são publicadas nas áreas da história ou ciências sociais.  

O lugar que a literatura guianense ocupa no contexto brasileiro e, mais 

abrangente, no das Américas, é quase inexistente. Os estudos literários sobre 

autores guianenses em universidades francesas, suíças e canadenses 

apresentam um crescimento considerável. Em contrapartida, os estudos 

encontrados nos repositórios de dissertações e teses de universidades 

brasileiras e estrangeiras, quando mencionam o nome de Taubira, fazem-no 

por meio de citação em estudos relacionados à história, à política ou à 

sociologia. Não encontramos nenhum estudo no campo da literatura sobre a 

autora ou a obra objeto deste estudo. 

No artigo Pesquisa literária em foco: tendências, possibilidades e 

impasses, Rejane Piveta de Oliveira (2009) questiona sobre o papel e a 

relevância dos estudos literários, nos programas de pós-graduação em Letras.  

A fim de apontar tendências para o campo dos estudos literários, a autora faz 

um levantamento de teses defendidas em universidades brasileiras. Ela 

chegou a classificar cinco áreas recorrentes nas pesquisas literárias, a saber: 

 
le crime contre l’humanité – La colonisation – Les formes contemporaines et dites modernes de 
l’esclavage – Annexes.  
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trabalhos de aplicação teórica (43,6%), análises sócio históricas (44,6%), 

problematizações teóricas (5%), estudos empíricos (3%) e análises sistêmicas 

(3,6%). 

Dentre as categorias descritas pela autora, interessou-nos a de estudos 

empíricos, por compreendermos que a literatura tem uma função que pode 

perpassar pela estética literária e, inclusive, dialogar com outras disciplinas, 

como a história, a sociologia, a psicologia, a pintura e outras, levando o 

pesquisador a um contexto mais aberto.  

Esse tipo de pesquisa amplia a fonte de dados que podem ser 

coletados extratexto. São consultas a arquivos, depoimentos, entrevistas, 

jornais, periódicos e correspondências. De posse dessas informações, o 

acadêmico terá subsídios para reconstruir trajetórias, fazendo a ponte entre 

memória, história e literatura. O ponto de partida é o texto literário, fictício ou 

não, mas não se detém apenas a este aspecto de estudo. Trata-se de 

investigar um contexto da vida social, histórica, política, psicológica.  

Nossa motivação para realizar esta pesquisa se deu por interesses 

científicos e institucionais, mas também por interesse empírico. Vivemos 

durante dez anos na Guiana, trabalhando como professora de português, 

língua estrangeira, para adolescentes de 13 a 18 anos. O questionamento do 

que é ser guianense surgiu na prática cotidiana da vida e da sala de aula. Os 

alunos deveriam se apresentar, dizer nome, idade e nacionalidade. Neste 

último caso, eles diziam: “sou guianense”, “sou wayana”, “sou haitiano”, “sou 

brasileiro” e nunca diziam “sou francês”, apesar de terem a nacionalidade 

francesa.  

O que é ser francês? Mediante a crise identitária, esta é uma questão 

recorrente nos debates atuais em toda a França. O racismo entre as diferentes 

etnias ou entre negros, brancos e imigrantes e a insegurança e a pobreza são 

problemáticas presentes também na Guiana Francesa. Desta constatação, 

veio-nos a intenção de investigar a identidade e a auto representação do 

guianense em meio à diversidade étnica e cultural, na qual o mesmo está 

inserido. 

Diante disso, levantamos os seguintes questionamentos: poderia a 

literatura ter uma incidência positiva sobre a sociedade, aproximando a 

história da escravidão do seu presente? Pressupondo que seja possível, de 
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que maneira a obra A escravidão contada à minha filha poderia contribuir para 

a construção da identidade e alteridade da sociedade pluriétnica guianense? 

Entendemos que a releitura da história da escravidão no nosso corpus se 

alinha com a função social da literatura definida por Candido (1995), quando 

afirma que ela tem uma força humanizadora e atua como instrumento na 

formação do homem. O romance A escravidão contada à minha filha, de 

Taubira, oferece uma contribuição relevante e atual, visto que busca restituir 

a história e a memória coletiva dos vencidos da história, como diria Walter 

Benjamin.  

Pela própria natureza deste projeto de pesquisa de mestrado, nossa 

atenção estará voltada especificamente para discussões no campo da 

literatura comparada, a partir do estudo da obra A escravidão contada à minha 

filha, inseridas na linha de pesquisa Literatura e Memória Cultural. A obra da 

guianense Taubira se insere no contexto pós-colonialista, e interessa-nos, 

sobretudo, destacar, nas palavras de Edward Saïd, o direito de grupos 

humanos não representados ou erroneamente representados falarem por si 

mesmos e se auto representarem (1993). 

Neste sentido, valer-nos-emos do legado teórico dos estudos pós-

coloniais, priorizando as ideias de Glissant, recorrendo a Le discours  antillais 

(O discurso antilhano, 1981), Poétique de la Relation (Poética da Relação, 

1990), Introduction à une Poétique du Divers (Introdução a uma poética da 

diversidade, 1996) e nos apropriando de alguns de seus conceitos.  

Para Glissant, o mundo está em contínuo movimento e, com ele, as 

pessoas, as línguas, as culturas, as histórias, as memórias... Ele observou o 

mundo a partir dos manguezais da sua Martinica, em suas ramificações e 

conexões. Seu pensamento foi se expandindo na totalidade do mundo. Como 

as pessoas se relacionam nesse emaranhado de fios e redes, de galhos e 

raízes, na mudança constante desse mundo célere? A Poética da Relação 

nos dirá. Édouard Glissant (1928-2011), romancista, filósofo, dramaturgo, 

ensaísta e poeta, discorreu sobre a situação histórica, social, cultural, literária, 

política e linguística das Antilhas em O discurso antilhano (1981) 4 . Nas 

 
4 Le discours antillais.  
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palavras de Boniface Mongo-Mboussa (2018)5, “Édouard Glissant não tinha a 

mínima pretensão de oferecer ao mundo um sistema. Ele era a encarnação 

do pensamento em movimento”. 

Em seu ensaio O Mesmo e o Diverso (1981), Glissant destaca duas 

funções do texto literário: dessacralização e sacralização. A primeira seria 

responsável por desmontar as engrenagens de um dado sistema [função 

desmistificadora], e a segunda consiste em agrupar a comunidade em torno 

de seus mitos, de suas crenças, de seu imaginário ou de sua ideologia [função 

humanizadora]. 

Nossa proposta teórico-prática será de uma análise textual da estrutura 

e temas presentes em A escravidão contada à minha filha de Taubira, 

fundamentada nessa possibilidade de dessacralização e sacralização. É 

válido frisar que este trabalho objetiva investigar os procedimentos utilizados 

pela autora na construção da identidade e da alteridade em um contexto pós-

colonial. Além disso, tencionamos investigar os recursos utilizados pela autora 

para construir a auto representação e desconstruir a representação que a 

literatura colonial fez dos negros (o incivilizado, o preguiçoso, o ladrão, o 

animal, o bem móvel). 

Estruturalmente, o nosso trabalho será dividido em três capítulos. No 

primeiro, apresentaremos um recorte histórico, a fim de situar a obra A 

escravidão contada à minha filha no contexto da colonização, em particular, o 

período colonial francês. Em seguida, iremos nos deslocar ao passado 

guianense, para situar a problemática da identidade social em uma sociedade 

pluriétnica.   

Para este capítulo, nossa pesquisa bibliográfica foi subsidiada pelas 

obras: Expansão europeia (1600-1870), de Frédéric Mauro (1964), traduzida 

para o português por Maria Luiza Marcílio, em 1980; Guiana francesa (1715-

1817) aspectos económicos e sociais. Contribuições para o estudo das 

sociedades escravagistas da América6, de Ciro Flamarion Cardoso (1999), e 

 
5  MONGO-MBOUSSA, Boniface. Edouard Glissant (1928-2011), um legado magnífico. 
Disponível em: <http://www.buala.org/pt/a-ler/edouard-glissant-1928-2011-um-legado-
magnifico >. Acesso em:17 jul. 2018. 
6  Título original: La Guyane Française (1715-1817) aspects économiques et sociaux. 
Contributions à l’étude des sociétés esclavagistes d’Amérique. 
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os artigos de Jean Bruhat, disponíveis na enciclopédia digital Universalis, dos 

quais traduziremos as eventuais citações diretas. 

No segundo capítulo, propomo-nos a recuperar a temática da Negritude 

– luta pela consciência e resgate do passado de colonizado, bem como a 

busca da identidade coletiva das comunidades negras. O prolongamento 

dessa luta norteou a produção literária das ex-colônias – logo, examinaremos 

a repercussão dessas ideias na literatura francófona, mais precisamente na 

Martinica e Guiana, abordando a questão da identidade antilhana 

aprofundada por Édouard Glissant, para, enfim, traçarmos o perfil da 

sociedade guianense, imersa na diversidade étnica e cultural, representando 

bem o pensamento glissantiano.  

Para fundamentar este capítulo, citaremos Kesteloot (1931-2018), 

pesquisadora belga, especialista em literaturas negras-africanas e 

francófonas. Passou grande parte de sua infância e adolescência no Congo 

colonial. Ela retornou à Bélgica para seus estudos universitários, como muitos 

de seus compatriotas. Também Zilá Bernd (1944), professora da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora da literatura negra no Brasil. 

Kabengele Munanga (1942), nascido no Congo, atualmente, professor titular 

sênior do departamento de antropologia da USP, e Édouard Glissant (1928-

2011), romancista, filósofo, dramaturgo, ensaísta e poeta. Ele discorreu sobre 

a situação histórica, social, cultural, literária, política e linguística das Antilhas, 

em O discurso antilhano (1981)7. Nas palavras de Boniface Mongo-Mboussa 

(2018)8 , “Édouard Glissant não tinha a mínima pretensão de oferecer ao 

mundo um sistema. Ele era a encarnação do pensamento em movimento”. 

No terceiro capítulo, direcionaremos nosso estudo para a análise 

textual da estrutura, tema, relações intertextuais, auto representação dos 

colonizados, sempre levando em consideração o contexto interno e externo 

da obra A escravidão contada à minha filha. A construção do contradiscurso, 

a interação entre história e literatura, o diálogo entre Taubira e Glissant serão 

as temáticas que conduzirão nosso estudo. 

 
7 Le discours antillais.  
8  MONGO-MBOUSSA, Boniface. Edouard Glissant (1928-2011), um legado magnífico. 
Disponível em: <http://www.buala.org/pt/a-ler/edouard-glissant-1928-2011-um-legado-
magnifico>. Acesso em:17 jul. 2018. 
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A fim de alicerçar nossa leitura crítica em A escravidão contada à minha 

filha, buscamos embasamento na teoria bakhtiniana do romance para nossa 

leitura analítica e interpretativa, entre outros autores. Buscamos suporte 

teórico para a reflexão sobre memória em Ricoeur (2003), Bergson (2006). 

Sobre o conceito de história, traremos as reflexões de Walter Benjamin (1940) 

Glissant (1997), Ginzburg (2007) e Viart (2012).  

 Contamos com a contribuição fundamental do importante acervo da 

Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), localizada no campus da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), da Biblioteca Central 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), além de informações colhidas 

em artigos científicos, debates da sala de aula, mesa-redonda, participação e 

comunicação em colóquios sobre o nosso objeto de trabalho. 
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2. TAUBIRA: MULHER POLÍTICA E ESCRITORA LIVRE 

 

Christiane Taubira, autora pouco conhecida entre os brasileiros, 

nasceu em 2 de fevereiro de 1952 em Caiena, capital da Guiana Francesa, e 

foi escritora e política na França. Teve uma origem bem representativa de um 

hábito masculino no cotidiano guianense: o de abandonar mulher e filhos. Sua 

mãe foi uma mulher batalhadora, cuidava de idosos e criou sozinha seus seis 

filhos. Na condição socioeconômica de família pobre, os estudos se 

apresentaram como a possibilidade mais segura de construir uma vida 

próspera e digna. A esse respeito, Taubira nos delibera sua opinião, em seu 

livro Baroque sarabande (2018)9, com a qual concordamos, por termos igual 

vivência e herança familiar no Nordeste do Brasil. 

 
Ser pobre é uma realidade econômica, não uma falha ou uma 
fatalidade. É uma condição social que sacraliza a limpeza e a 
dignidade, pratica a solidariedade tanto como higiene mental e 
como dissidência essencial. É um ambiente onde veneramos a 
educação, onde respeitamos o latim, onde tratamos com 
carinho a polidez, a pontualidade, a franqueza, onde 
desprezamos a vulgaridade e preferimos a erudição às belas 
roupas, não só porque a primeira é mais acessível (TAUBIRA, 
2018, p.77)10.  
 

A paixão pela literatura é presença certa na vida e na obra de Taubira. 

Ela utiliza com frequência muitas citações de livros, músicas, filmes, arte em 

geral, em seus discursos e no livro A escravidão contada à minha filha (2002) 

– o que, às vezes, causa muita admiração no público e, em outra parcela, 

causa raiva, vendo nisso o esbanjamento de erudição. Ela conta como tudo 

começou: “Foi, eu acho, para escapar do barulho. Das proibições. Do tédio 

também, acredite” (2018, p.9)11. 

 
 9 Trata-se de uma narrativa autobiográfica, na qual a autora relata  como a literatura foi sua 
companheira e  contribuiu para sua construção pessoal por meio das leituras de autores 
franceses e do mundo. 
10 Être pauvre est une réalité économique, pas une faute ou une fatalité. C’est une condition 
sociale qui sacralise la propreté et la dignité, pratique la solidarité autant comme hygiène 
mentale que comme dissidence essentielle. C ‘est un milieu où l’on vénère l’éducation, où l’on 
révère le latin, où l’on chérit la politesse, la ponctualité, la franchise, où l’on dédaigne la vulgarité 
et où l’on préfère l’érudition aux beuax habits, pas seulement parce que la première est plus 
accessible(TAUBIRA, 2018, p.77). 
11 “C’était, je crois, pour échapper au bruit. Et aux interdits. À l’ennui aussi, ma foi” (2018, p.9). 



 

21 
 

A menina de família modesta seguiu o caminho da escola. Foi aluna no 

Liceu Félix Eboué, em Caiena, e continuou seus estudos na França, onde se 

tornou economista. Obteve igualmente diplomas em Sociologia e Etnologia 

Afro-americana na Sorbonne e Jussieu e em Agroalimentação. De volta à 

Guiana, Taubira foi professora de Ciências Econômicas, diretora do CNAM 

(Conservatório Nacional de Artes e Profissões), diretora geral do Caricoop 

(Cooperação Agrícola Antilhas-Guiana), do ATPAG (Serviços Técnicos da 

Pesca Marítima) e do OCCE (Cooperação e Comércio Exterior com o Caribe, 

as 3 Américas e Sudeste Asiático)12.  

Começou sua carreira política lutando pela independência da Guiana 

Francesa. Depois participou da fundação do partido político guianense em 

1993, Walwari13, com ideologia próxima do socialismo. Foi eleita deputada a 

partir de 1993 com três mandatos consecutivos. Tornou-se deputada no 

Parlamento Europeu. Na Assembleia Nacional, juntou-se ao grupo RCV 

(Radicais, Cidadãos, Verdes), o que lhe permitiu obter, em dezembro de 2001, 

a designação do PRG (Partido Radical de Esquerda) para a candidatura 

presidencial. Dessa forma, tornou-se a primeira mulher, negra, originária de 

uma ex-colônia, a concorrer a uma eleição presidencial. 

Christiane Taubira ficou mundialmente conhecida pela autoria do 

projeto de lei que objetivou reconhecer o tráfico negreiro e a escravidão como 

crimes contra a humanidade. O projeto foi acolhido pelo parlamento francês 

em 10 de maio de 2001, e o decreto-lei foi promulgado pelo presidente da 

república francesa em 21 de maio de 2001, sob o número 2001-434, 

popularizando-se como a Lei Taubira. Este projeto foi co-assinado pelo 

primeiro ministro e mais oito ministros, cujas pastas se relacionavam com suas 

disposições (Educação, Pesquisa, Justiça, Cultura e Comunicação, Relações 

Exteriores, Relações Europeias, Interior e Ultramar).  

A deputada guianense também assinou, em 1995, o primeiro projeto 

de lei visando a proibir a fabricação, estocagem, venda e uso de minas 

terrestres. Preocupada com a complexa e problemática realidade da Guiana, 

 
12 Disponível em: <https://www.geledes.org.br/christiane-taubira/>. Acesso em: 29 set. 2018. 
13 Walwari – vocábulo ameríndio – em francês, significa “vannerie” (cestaria em português, 
tradução nossa) – consiste na arte milenar de trançar fibras vegetais para fabricar objetos 
variados, como: cestas de pão, de roupa, cadeiras, enfim, objetos artesanais de uso cotidiano, 
fabricados por ameríndios e crioulos na Guiana Francesa. 
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com a qual sempre esteve engajada, assinou o relatório encomendado pelo 

primeiro-ministro sobre a atividade dos garimpos lá instalados, intitulado “O 

ouro na Guiana: brilhos e artifícios”, encaminhado ao primeiro-ministro em 

dezembro de 2002. A primeira parte diz respeito à centenária atividade da 

exploração aurífera (os garimpeiros, as regiões auríferas, o quadro jurídico, a 

ação dos poderes públicos). A segunda parte refere-se às retomadas e 

perspectivas econômicas dessa atividade, em termos fiscais e de emprego. O 

relatório aborda também os riscos para o meio ambiente, a saúde humana e 

a cooperação regional. A parte final compreende as recomendações: reduzir 

a exposição ao mercúrio, os riscos ligados aos derramamentos de cianureto, 

equipar as comunidades ribeirinhas para melhorar a qualidade das águas, 

aperfeiçoar as condições de emprego e de atividade, normalizar a gestão 

fiscal14. 

Taubira é reconhecida, em toda a França, como uma oradora brilhante 

e, em sua carreira política, atingiu o ápice como Ministra da Justiça (2012-

2016), no Governo de François Hollande. Foi uma das mais bem avaliadas 

integrantes deste governo. Desde sua nomeação como Ministra da Justiça, 

promoveu numerosas reformas ao sistema penal, como o tratamento aos 

jovens reincidentes e o cumprimento de penas fora da prisão. Ela também 

liderou a iniciativa para a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo 

sexo, aprovada pela maioria da população, embora tenha sido recusada por 

setores católicos e conservadores. Lamentavelmente, esta atuante 

personalidade política não foi poupada de ataques racistas, mesmo quando 

ocupava o cargo de Ministra da Justiça.   

Relataremos alguns episódios publicados e amplamente difundidos, na 

mídia e em redes sociais. Buscamos fundamentar nossa pesquisa no site 

Geledés Instituto da Mulher Negra15, fundado em 1988. É uma organização 

da sociedade civil que se posiciona em defesa de mulheres e negros, por 

entender que esses dois segmentos sociais padecem de desvantagens e 

discriminações no acesso às oportunidades sociais em função do racismo e 

 
14 Archives de l’Assemblée Nationale. Disponível em: 
http://web.archive.org/web/20111214113857/http://www.christiane-taubira.net/votre_deputee. 
Acesso em: 02 mar. 2017. 
15  Disponível em: <https://www.geledes.org.br/franca-o-racismo-nao-e-uma-opiniao-e-um-
crime/>. Acesso em: 29 set. 2018. 

https://www.geledes.org.br/franca-o-racismo-nao-e-uma-opiniao-e-um-crime/
https://www.geledes.org.br/franca-o-racismo-nao-e-uma-opiniao-e-um-crime/
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do sexismo vigentes na sociedade brasileira. Abordaremos agora o racismo 

sofrido por Taubira.  

Anne-Sophie Leclère, candidata a prefeita pelo partido de extrema 

direita Frente Nacional (FN), na cidade de Rethel, publicou, em 2012, no 

Facebook, uma fotomontagem na qual comparou a ministra da justiça a um 

macaco. Interrogada por uma jornalista de TV sobre este fato, Leclère 

assegurou que “isto não tem nada a ver com racismo” e acrescentou que 

preferia “vê-la pendurada em galhos de uma árvore que no governo”. A justiça 

a condenou a 3000 euros de multa por insulto público racial. A delegada titular 

da Francofonia, Yamina Benguigui se pronunciou, dizendo: “As palavras 

utilizadas contra a ministra da Justiça são balas. Trata-se de um verdadeiro 

linchamento verbal”16. Em resposta a estas ofensas, Taubira condenou a 

ideologia da Frente Nacional e o modo de pensar de membros desse partido, 

que, disse, preferem ver “os negros nos galhos, os árabes no mar, os 

homossexuais no Sena e os judeus no forno”.  

Apenas alguns dias passados do incidente de Leclère, a revista Minute, 

também de ultradireita, publicou, em sua capa, uma fotografia de Christiane 

Taubira com uma inscrição insultante, também a comparando com um 

macaco. A essas agressões, somou-se a de Claudine Declerck, conselheira 

municipal da conservadora União por um Movimento Popular pela comuna de 

Combs-la-Ville, vendo-se obrigada a renunciar de seu cargo após publicar no 

Facebook uma imagem com insultos a Taubira.  

As ofensas chegaram a tal ponto que, em uma manifestação na cidade 

de Angers, no Estado de Maine et Loire, vários participantes incentivaram 

crianças a atirar cascas de banana e agredir a ministra. A ministra lembrou 

que “o racismo não é uma opinião, é um crime”, mas admitiu que a resposta 

judicial não basta porque é impossível pedir à justiça para consertar as 

patologias profundas que minam a democracia. 

Esses fatos incitaram diversos analistas a explicar o porquê dos 

ataques violentos contra a integrante do gabinete francês. De acordo com o 

historiador Pascal Blanchard, “Ela [Taubira] acumula quatro pontos de 

estigmatização fortes e indeléveis: é mulher, vem de ultramar, é negra e 

 
16  Disponível em: <https://www.geledes.org.br/franca-o-racismo-nao-e-uma-opiniao-e-um-
crime/>. Acesso em: 29 set. 2018. 

https://www.geledes.org.br/franca-o-racismo-nao-e-uma-opiniao-e-um-crime/
https://www.geledes.org.br/franca-o-racismo-nao-e-uma-opiniao-e-um-crime/


 

24 
 

atreve-se a representar a justiça”. O Alto Comissariado da ONU para os 

Direitos Humanos condenou firmemente os ataques e demandou do governo 

francês o cumprimento das recomendações feitas pelo Comitê para a 

Eliminação da Discriminação. Blanchard recordou que Taubira defendeu duas 

leis emblemáticas, o casamento homossexual e a legislação sobre a memória 

da escravatura, pecado capital para racistas e neocolonialistas. Ele salientou 

a necessidade de “descolonizar esse imaginário que ainda está arraigado na 

sociedade francesa”.  

Vítima de racismo desde sua infância, Taubira apresenta, no livro A 

escravidão contada à minha filha (2002), a importância de se compreender o 

momento histórico da escravatura e suas repercussões no presente. Segundo 

a autora, o objetivo é construir um mundo melhor, passando por questões da 

atualidade social, como as consequências do racismo ou da escravidão 

moderna. “Devemos proporcionar uma educação que leva o selo da verdade, 

da justiça, da fraternidade. Uma educação que prepare para a alteridade. Uma 

educação que alimente as consciências cívicas” (TAUBIRA, 2002, p.9)17. 

Para melhor apreendermos o conteúdo da supracitada obra, faz-se 

necessário, a nosso ver, esclarecer o contexto e a motivação, nos quais a 

obra em estudo foi produzida e a audiência à qual ela se destina. Na 

introdução da primeira edição, a autora cita os jovens em idade de 

escolarização como público-alvo quando diz: “Temos de questionar esta 

história para que as gerações mais jovens detectem as ligações entre o 

racismo comum e as suas fontes históricas, e que compreendam que a 

República necessita da sua vigilância e da sua exigência” (TAUBIRA, 2002, 

p.9)18. A partir dessa declaração, fica explícita a escolha da autora pelo gênero 

romance diálogo.  

Ressaltamos o fato de a Guiana estar próxima das ilhas da Martinica e 

de Guadalupe, mas ainda é tratada com indiferença pelos seus vizinhos. 

Inclusive, os franceses residentes na Europa dizem que “a Guiana não é a 

 
17 Nous devons dispenser une éducation qui porte l’empreinte de la verité, de la justice, de la 
fraternité. Une éducation qui prépare à l’alterité. Une éducation qui nourisse les consciences 
civiques (TAUBIRA, 2002, p.9). 
18 Nous devons interroger cette histoire afin que les jeunes générations détectent les liens entre 
le racisme ordinaire et ses sources historiques, et qu’elles comprennent que la République a 
besoin de leur vigilance et de leur exigence (TAUBIRA, 2002, p.9). 
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França”. Esse departamento tem problemas com a agricultura, o comércio, o 

garimpo, a imigração clandestina proveniente do Brasil, Haiti, Peru, Bolívia, 

Cuba, Santo Domingo, Índia, China, Santa Lúcia, Barbados, Martinica e 

Guadalupe, entre outros. Milhares de pessoas oriundas destes países fixam-

se, casam-se e têm filhos na Guiana, promovendo o contato entre as diversas 

culturas, incluindo os autóctones e as populações tradicionais. Em meio a 

essa diversidade étnica, surge a questão do que é ser guianense. A partir 

dessa busca, o conhecimento da história repercute na construção identitária. 

Por isso, dedicamos este primeiro capítulo a informações referentes à história 

da colonização francesa e da Guiana, ainda desconhecida por muitos.  

 

2.1. Lei Taubira 

 

A primeira metade do século XX foi marcada por duas Guerras 

Mundiais: a primeira, de 1913 a 1918, e a segunda, de 1939 a 1945. Após a 

Segunda Guerra mundial, a França estava abalada com a violência cometida 

contra os judeus, e o discurso público reforçava os atos de colaboração e 

resistência, afirma Paul Ricoeur (2003).  

 

(...) em França, depois de 1945, o discurso público concentrou-
se primeiramente sobre o que se apresentava como factos de 
colaboração e de resistência. Só mais tarde, com o processo 
Barbie, é que a especificidade da atroz experiência dos judeus, 
com as narrativas da deportação e exterminação de milhões de 
judeus, foi reconhecido como um crime distinto de todos os 
outros (RICOEUR, 2003, p.4). 
 

De acordo com as informações disponíveis no site português 

Euronews19 , Nikolaus Klaus Barbie (1913-1991) – citado acima por Paul 

Ricoeur – foi um oficial nazista, um dos responsáveis operacionais pelo 

Holocausto, conhecido pela brutalidade com que torturava os seus 

prisioneiros, tendo recebido o epíteto de "carniceiro de Lyon", cujo processo 

judicial agitou a França e o Mundo em 1987. O processo Barbie estimulou o 

debate na França sobre a noção de crime contra a humanidade. Por 

 
19  Disponível em: <https://pt.euronews.com/2017/07/04/arquivos-do-julgamento-de-barbie-
abertos-ao-publico>. Acesso em: 12 fev. 2019. 

https://pt.euronews.com/2017/07/04/arquivos-do-julgamento-de-barbie-abertos-ao-publico
https://pt.euronews.com/2017/07/04/arquivos-do-julgamento-de-barbie-abertos-ao-publico
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conseguinte, nessa mesma época, a crueldade da captura, do tráfico e do 

cativeiro submetida ao povo africano também foi questionada. O silêncio foi 

quebrado, e o debate social aumentou.  

Na França, segundo as notícias disponibilizadas no site Memória e 

História da escravidão20, a proposta inicial foi de anexar um dia para se 

comemorar a abolição da escravatura, no calendário nacional francês. A 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura – designou o dia 23 de agosto como o "Dia Internacional de 

Recordação do Tráfico de Escravos e de sua Abolição".  

No ano de 1998, foi comemorado 150 anos da abolição da escravatura 

nas colônias francesas. Houve uma marcha silenciosa em Paris, a qual 

mobilizou mais de 40 mil pessoas sensibilizadas com a causa das antigas 

colônias21. Eram mulheres e homens das Antilhas, da Reunião, da Guiana e 

metropolitanos. Os debates se acirraram em toda a França, e surgiu uma outra 

proposta com a noção de reconhecimento de crime contra a humanidade pelo 

tráfico e escravidão contra as populações africana, ameríndia, malgaxe e 

indiana.  

Nessa ocasião, os deputados dos departamentos franceses da 

América – Martinica, Guadalupe e Guiana – e da Reunião elaboraram uma 

proposta de lei em 1998, como forma de resgatar a memória da escravidão, 

como afirmou Myriam Cottias (2018b), historiadora e diretora do Centro 

Nacional de Pesquisas Cientificas (C.N.R.S.). 

No período de 1993 a 2012, Christiane Taubira-Delannon era deputada 

eleita pela Guiana Francesa. Ela levou adiante a proposta de Lei que 

reconhece o tráfico transatlântico de escravos e a escravidão como crime 

contra a humanidade. Defendeu-a na assembleia Nacional e no Senado e 

conseguiu a sua aprovação por unanimidade, em 10 de maio de 2001, 

incorporado no calendário francês como Dia Nacional da Memória do Tráfico, 

da Escravidão e de suas abolições. Este dia foi escolhido em homenagem ao 

abolicionista guadalupense, coronel do exército francês Louis Delgrès que, 

 
20  Mémoire et Histoire de l’esclavage Disponivel em: <http://www.esclavage-
memoire.com/evenements/loi-taubira-tendant-a-la-reconnaissance-de-la-traite-et-de-l-
esclavage-en-tant-que-crime-contre-l-humanite-15e-anniversaire-199.html>. Acesso em: 14 jul. 
2018. 
21 Sobre as antigas colônias, trataremos na próxima seção.  
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num ato de resistência, decidiu morrer com seus homens, no dia 10 de maio 

de 1802. Eles explodiram o forte Matouba, em Guadalupe, após uma batalha 

contra o restabelecimento da escravatura, como mostra a autora em uma nota 

de rodapé, transcrita a seguir.  

 
Louis Delgrès (Guadalupe, 1766-1802): Coronel do exército 
francês, rebelde e oponente determinado à restauração da 
escravidão em 1802, ele é um dos personagens mais 
prestigiados na história de Guadalupe. Ele serviu primeiro no 
exército republicano francês na Martinica e foi nomeado como 
capitão a título provisório. Em janeiro de 1802, ele foi promovido 
a Coronel de infantaria, e foi colocado à frente do município de 
Basse-Terre. Em maio de 1802, ele se opôs às tropas do 
General Richepance e suspeitou que ele queria restaurar a 
escravidão. Depois de combates mortais, ele evacuou o forte 
Saint-Charles e retirou-se para o alto de Matouba. Richepance 
tomou de assalto a habitação Danglemont (Matouba), onde 
Delgrès instalou sua sede. Delgrès, ferido, bem como várias 
centenas de homens, em seguida, decidiram cometer suicídio, 
explodindo-se com barris de pólvora. Esta morte heroica, em 
28 de maio, instalou para sempre Delgrès e seus homens no 
Panteão da história de Guadalupe. Ao seu lado estão duas 
mulheres excepcionais, Marie Louise Toto e Solitude, a mulata 
que será enforcada no dia seguinte ao seu parto (TAUBIRA, 
2015, p.63)22. 
 

Vale lembrar que a escravatura foi abolida na França em 1794, porém 

foi revogada em 1802 por Napoleão Bonaparte. Sobre isto, traremos mais 

informações ainda nesta primeira parte. Louis Delgrès tornou-se um herói, 

como relata Taubira em A escravidão contada à minha filha (2002). Defendeu 

com a vida a liberdade de homens e mulheres. Solitude era a sua 

companheira e estava grávida. Por isso, o dia 10 de maio tem importância e 

significação especial para a população do Caribe e da Guiana.  

 
22 Louis Delgrès (Guadeloupe, 1766-1802): colonel de l’armée française, rebelle et opposante 
determiné au rétablissement de l’esclavage en 1802, il est l’un des personnages les plus 
prestigieux de l’histoire de la Guadeloupe. Il sert d’abord dans l’armée des républicains français 
à la Martinique et est nommé capitaine à titre provisoire. En janvier 1802, promu colonel 
d’infanterie, il est placé à la tête de l’arrondissement de Basse-Terre. En mai 1802, il s’oppose 
aux troupes du général Richepance qu’il suspecte de vouloir rétablir l’esclavage. Après de 
meurtriers combats, il évacue le fort Saint-Charles et se replie sur les hauts de Matouba. 
Richepance fait donner l’assaut à l’habitation Danglemont (Matouba) où Delgrès a installé son 
quartier général. Delgrès, blessé, ainsi que plusieurs centaimes d’hommes décident alors de se 
suicider en se faisant sauter avec des barils de poudre. Cette mort héroïque, le 28 mai, installe à 
jamais Delgrès et ses hommes au panthéon de l’histoire de la Guadeloupe. A ses côtés se 
trouvent deux femmes exceptionnelles Marie Louise Toto et Solitude, la mulâtresse qui sera 
pendue le lendemain de son accouchement (TAUBIRA, 2015, p.63). 
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Em A escravidão contada à minha filha, Taubira dedica um capítulo 

sobre a noção de crime contra a humanidade. O tráfico de homens, mulheres 

e crianças para o trabalho forçado, as mutilações, os castigos, as mortes 

dessas pessoas consistiram em crime. O genocídio dos autóctones cometido 

pelos colonizadores para se apossarem das terras e das riquezas também 

constituiu um crime contra a humanidade. Taubira destaca, na sua reflexão, 

que juristas, universitários, filósofos, médicos, psicanalistas se dedicaram ao 

trabalho de definir o conteúdo de crime contra a humanidade: “Eles nos 

ensinam que é a negação da humanidade da vítima, o fato de expulsá-la da 

família humana que primeiramente constitui o crime” (TAUBIRA, 2015, p.80)23.  

A Lei de n° 2001-434, composta de 5 artigos, foi promulgada e ficou conhecida 

como Lei Taubira. Segue a transcrição do primeiro artigo. 

 

Artigo 1°: A República Francesa reconhece que o tráfico 
negreiro transatlântico, bem como o tráfico no Oceano Índico, 
por um lado, e a escravidão, por outro, perpetrados a partir do 
século XV nas Américas e no Caribe, no Oceano Índico e na 
Europa contra as populações africanas, ameríndias, malgaxes 
e indianas constituem um crime contra a humanidade 
(TAUBIRA, 2015, p.177).24 

 

O segundo artigo da lei preconiza o aprendizado sobre a história do 

tráfico e da escravatura. Os currículos escolares dos ensinos fundamental e 

médio, os programas de pesquisa em história e ciências humanas estão 

sendo atualizados e contemplados com as reformas de programas 

curriculares na França. Há também a previsão de cooperação entre os 

arquivos escritos, orais e arqueológicos disponíveis na Europa, tendo por 

objetivo encorajar e favorecer as pesquisas universitárias sobre os fatos 

históricos, econômicos e políticos relacionados a esse período de história na 

África, América, Caribe e outros países. A esse propósito, Taubira se 

pronuncia em A escravidão contada à minha filha:   

  

 
23 Ils nous enseignent que c’est la négation de l’humanité de la victime, c’est le fait de l’évincer 
de la famille humaine qui d’abord constitue le crime (TAUBIRA, 2015, p.87). 
24 Article 1er : La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que 
la traite dans l’océan Indien d’une part et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVᵉ 
siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations 
africaines, amérendiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité 
(TAUBIRA, 2015, p. 177). 
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Os trabalhos são numerosos, mas muitas vezes permanecem 
confinados nos santuários universitários. Pouquíssimos livros 
estão ao alcance do grande público, embora nos últimos anos, 
e em grande parte graças à lei de 2001 e seus efeitos sobre o 
ensino e a pesquisa, obras notáveis foram produzidas. O 
silêncio oficial, quando crepita, arrisca-se muito pouco além da 
abolição (TAUBIRA, 2015, p.82)25. 

 

A Lei Taubira recomendou a criação de um Comitê Nacional para a 

Memória e a História da Escravidão (CNMHE). O mesmo foi instaurado e 

presidido pela escritora de Guadalupe Maryse Condé. Trata-se de um 

conselho governamental no qual serão estudadas as questões de memória 

individual ou coletiva relacionadas com a história da escravidão e com as 

discriminações induzidas. A finalidade desse comitê é difundir e apontar 

respostas possíveis por meio da educação, pesquisa, ensino e patrimônio.  

Deste modo, a França entrou para a história como o primeiro país a 

reconhecer e condenar moralmente o tráfico e a escravidão de homens e 

mulheres. Trata-se de um reconhecimento simbólico, porém indispensável 

para devolver a dignidade às pessoas que sofreram com as consequências 

da escravidão.  É uma tentativa de quebrar o silêncio; reconstruir a memória; 

retirar do esquecimento a história das ex-colônias, mostrando ao mundo que 

o diálogo sobre assuntos delicados é um exercício imprescindível no preparo 

para a alteridade. 

Dando continuidade ao nosso estudo, traremos o resultado da pesquisa 

bibliográfica sobre a colonização europeia, em particular a francesa e excertos 

da obra, nos quais percebemos o posicionamento refratado, ou seja, 

representados subjetivamente pela autora.  

 

 

2.2. Colonização francesa entre a riqueza e o poder 

 
 

A geografia serve, primeiramente, para fazer a guerra." É um 
provérbio e o título de um trabalho esclarecedor de Yves 
Lacoste. Eu tenho vontade de acrescentar que a história a 

 
25 Les travaux sont nombreux, mais restent souvent confinés dans les sanctuaires universitaires. 
Très peu de livres sont à la portée du grand public, bien que ces dernières années, et pour une 
bonne part à la faveur de la loi de 2001 et de ses effets sur l’enseignement et la recherche, des 
ouvrages remarquables ont été produit. Le silence officiel, lui, lorsqu’il se craquelle, ne 
s’aventure que très peu au-delà de l’abolition (TAUBIRA, 2015, p.82). 
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enaltece, mas eu concordo que seria um atalho (TAUBIRA, 
2015, p.144)26. 

 

A citação que escolhemos de Christiane Taubira sobre a função da 

geografia (de fazer a guerra) e da história (de enaltecê-la), pareceu-nos válida 

após a leitura do livro A escravidão contada à minha filha. A autora dedicou o 

penúltimo capítulo à colonização. A narradora conta para sua filha o que se 

passou na Argélia, ex-colônia francesa, situada na África do Norte. 

Atualmente, uma República Democrática e Popular, e sua capital é Argel, 

cidade mais populosa do Mediterrâneo. 

A filha faz perguntas, a mãe responde, e a narrativa vai se construindo 

num diálogo. Gostaríamos de transcrever a pergunta e a resposta de abertura 

do capítulo. Trata-se de uma reflexão sobre a importância que os franceses 

atribuem ao fato ocorrido na Argélia, em detrimento do que aconteceu, 

durante séculos, com os negros capturados na África. Taubira menciona a 

equação criada por Aimé Césaire (1913-2008), escritor da Martinica, um poeta 

que realizou um trabalho profundamente humanista sobre a Negritude.  

 

Fala-se mais sobre o que aconteceu na Argélia do que sobre o 
comércio de escravos. Parece ser mais importante para os 
franceses. Não acha que isso é injusto?  
 
Sim, mas a colonização da qual a Argélia foi vítima é uma 
consequência direta do tráfico e da escravatura. Aimé Césaire 
a expressou nestes termos: "Entre colonizador e colonizado, só 
há espaço para a labuta, a intimidação, a pressão, a polícia, os 
impostos, o roubo, o estupro, as culturas obrigatórias, o 
desprezo, a desconfiança, o necrotério, a suficiência, a 
grosseria, elites descerebradas, massas degradadas. Nenhum 
contato humano, mas relações de dominação e submissão que 
transformam o homem colonizador em peão, em ajudante, em 
capatazes, em chicote e o homem nativo em instrumento de 
produção. Minha vez de fazer uma equação: colonização = 
coisificação.” [em nota de rodapé: Aimé Césaire, Discurso 
sobre o colonialismo] (TAUBIRA, 2015, p.143)27. 

 
26 « La géographie, ça sert, d’abord, à faire  la guerre. » C’est à la fois un dicton et le titre d’un 
ouvrage éclairant d’Yves Lacoste. J’ai envie d’ajouter que l’Histoire la magnifie, mais je conviens 
que ce serait un racoourci (TAUBIRA, 2015, p.144). 
27 On parle davantage de ce qui s’est passé en Algérie que de la traite de l’esclavage. On dirait 

que c’est plus important pour les Français. Tu ne trouves pas cela injuste ? 

   Si, mais la colonisation dont l’Algérie a été victime est une conséquence directe de la traite et 
de l’esclavage. Aimé Césaire l’a exprimé en ces termes : « Entre colonisateur et colonisé, il n’y a 
de place que pour la corvée, l’intimidation, la pression, la police, l’impôt, le vol, le viol, les cultures 
obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, 
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As palavras de Césaire, citadas por Taubira, para descrever a relação 

colonizador/colonizado, confirmam o provérbio citado no início deste subitem. 

A geografia foi muito útil aos europeus na colonização, e a guerra foi o 

instrumento usado na “conquista do novo mundo”. As guerras são enaltecidas 

pela história sob o prisma dos vencedores. Nesta ocasião, a narradora relata 

a colonização da Argélia, momento de ver a história contada sob a ótica dos 

vencidos. Como aconselha a narradora à filha: “É sempre edificante mudar o 

ângulo de visão para um mesmo evento, especialmente desta envergadura e 

complexidade (TAUBIRA, 2015, p.145)28. 

No século XV, a Europa passava de uma economia medieval pré-

capitalista ao capitalismo comercial. A base da economia medieval ou feudal 

era a agricultura. Nessa época, já existia a moeda, mas era pouco utilizada. 

O sistema de trocas de produtos e mercadorias era mais comumente usados. 

A posse de terras simbolizava ter o comando, pois os poderes jurídico, 

econômico e político se reuniam nas mãos dos donos de vastas propriedades. 

Com a chegada do capitalismo comercial, a gestão e os lucros da 

produção passaram para os comerciantes capitalistas, afirma Mauro (1964). 

A produção artesanal de mercadorias passava a ser industrializada. A 

propriedade das máquinas e do capital geraram o poder das novas classes – 

os comerciantes e os industriais possuíam o capital, a ser empregado na 

colonização de novas terras com o objetivo de acumular mais riqueza e poder. 

Essas mudanças atingiram a política, a demografia e a agricultura. A 

população do campo migrou para a cidade, e os migrantes foram trabalhar 

como operários nas indústrias. A sociedade mudou, classes distintas foram 

formadas. Por conseguinte, entraram em vigor outras formas, também 

distintas, de se pensar o mundo. 

 Para Jean Bruhat (2018a), “a expansão da Europa do século XV ao 

século XX foi um dos acontecimentos mais importantes da história da 

 
des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission 
qui transforment l’homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourme, en chicote et 
l’homme indigène en instrument de production. À mon tour de poser une équation : colonisation 
= chosification. » [em nota de rodapé: Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme] (TAUBIRA, 
2015, p.143). 
28 Il est toujours édifiant de changer d’angle de vue pour un même événement, surtout de cette 
evergure et de cette complexité (TAUBIRA, 2015, p.145). 
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humanidade”. Ele descreve o fato colonial ora como dominação, ora como 

exploração. Esta prática colonial inicia-se na época moderna, ligada às 

transformações na Europa ocidental.  

O século XV foi marcado pelas grandes invenções e descobertas. Os 

sistemas de produção, de comunicação sofreram muitas mudanças. Produtos 

como o ouro e outros metais estavam escassos. As especiarias (noz-

moscada, o cravo-da-índia e a pimenta-do-reino) tornaram-se produtos 

preciosos com o fechamento do mediterrâneo pelos turcos, por isso, a 

necessidade de explorar outros territórios. O estudo do Frédéric Mauro (1964) 

detalha essa conjuntura.  

A busca desenfreada por riquezas e poderes era a motivação dos 

europeus em ocupar terras tão distantes. As terras invadidas possuíam 

novidades e em abundância – algumas mais, outras menos. Para enriquecer, 

os europeus precisavam de matérias-primas das colônias, transportando-as à 

Europa, com o propósito de fazerem funcionar as indústrias e depois 

comercializar os produtos fabricados nas metrópoles. Dessa forma, surgiu o 

sistema colonial. As formas de colonização foram diferentes, e, para um 

efetivo entendimento do mesmo, torna-se indispensável explicitar alguns 

mecanismos do sistema colonial.  

Em relação aos demais países colonizadores, podemos considerar o 

movimento de colonização francês na América como tardio, e isto se deu em 

virtude de vários fatores. No século XV, quando Portugal e Espanha já haviam 

iniciado a expansão ultramarina, a França lutava com a Inglaterra na Guerra 

dos Cem Anos (1337-1453) e sofreria as consequências dessa guerra até o 

início do século XVI.  

Ao final da guerra, os reis procuraram se reorganizar para enfrentar os 

problemas financeiros e a oposição de setores da nobreza feudal. Ainda neste 

século, advieram "Guerras de Religião", envolvendo católicos, apoiados pela 

realeza, e os protestantes calvinistas. As disputas se prolongaram pela 

segunda metade do século XVI e impediram o desenvolvimento de uma 

política de expansão ultramarina. 

Contudo, de acordo com o artigo de Jean Bruhat (2018b), entre 1535 e 

1540, os franceses fizeram diversas tentativas de colonização. Foram viagens 

de reconhecimento, com expectativas de descobertas interessantes. 
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Tentaram as Índias, e o rei François I obteve acordo para comercializar no 

Levant, em 1536. Jacques Cartier se dirigiu ao Canadá, em 1540. Durand 

Villegagnon veio ao Brasil, entretanto, os portugueses retomaram a posse em 

1559. Passados alguns anos, em 1565, J. Ribault e Goulaine tentaram a 

Flórida, mas os espanhóis não permitiram a instalação dos franceses. 

Apesar destas tentativas sem sucesso, nesta primeira fase da 

colonização29, a França colonial fixou territórios nas Américas, na África, na 

Ásia e na Oceania. Veremos adiante os detalhes desta época, fazendo-se 

necessário, antes, compreender que a política colonial francesa teve dois 

períodos diferentes: o primeiro sob a direção de Richelieu e o outro, de 

Colbert. Mauro (1980, p. 128-132) e Bruhat (2018b) trazem informações 

importantes a respeito da orientação desses ministros nos assuntos coloniais, 

as quais apresentaremos a seguir.  

Richelieu era um cardeal e ocupou o cargo de primeiro-ministro de 

1628 a 1642, durante o reinado de Luís XIII. Seu projeto colonial tinha por 

finalidade o desenvolvimento do comércio entre a França e o Oriente, 

trafegando pelo mar Báltico e Atlântico. Ele dizia que o objetivo da sua política 

era aumentar a ‘dignidade’ do rei, ao qual atribuía todo o poder.  

As razões comerciais não justificavam as ações coloniais, mas, em 

época de guerra, ele atacava e se apossava indevidamente dos navios 

espanhóis. Buscando desenvolver a marinha de guerra, criou as companhias 

de comércio, mas as mesmas faliram por falta de capital. 

Richelieu não acreditava no potencial promissor das Antilhas. Por esse 

motivo, a política de povoamento das colônias, para ele, era a melhor forma 

de captação de novos adeptos à religião cristã, além de se desvencilhar dos 

criminosos e marginalizados chamados de engajados.  

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) foi ministro do rei Luís XIV. Sua 

política foi audaciosa, como demonstra Mauro (1980) e Bruhat (2018b). A 

evangelização de Richelieu passou ao segundo plano. A demanda pelos 

 
29 Segundo a historiadora Myriam Cottias (2018b), o sistema colonial francês conheceu duas 

fases: a primeira colonização tem início no século XV e se estende até a primeira metade do 

século XIX, fundada na escravidão dos africanos deportados às Américas, e a segunda 

colonização tem como marco inicial a conquista da Argélia desde 1830 até a primeira metade do 

século XX.   
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produtos coloniais aumentava, e, em consequência, os comerciantes se 

tornavam mais ricos e investiam com maior intensidade. Colbert promoveu o 

desenvolvimento industrial dos portos e de produtos manufaturados. O 

povoamento já não interessava, e a maneira como Colbert conduzia os 

negócios coloniais prosperava, e o patrimônio francês era ampliado. 

Outra ação de autoria de Colbert, que não podemos negligenciar, pois 

ficou registrada para a posteridade, foi a reunião das leis e decretos que 

regiam a escravatura nas colônias, promulgados pelo rei Luís XIV, em um livro 

pouco conhecido, o Código Negro (1685), com apenas um volume manuscrito, 

publicado após a morte de Colbert pelo seu filho. As regras acordaram maior 

liberdade aos proprietários de escravos e fixaram o estatuto dos castigos e da 

vida social, por exemplo: restringiram as atividades dos negros livres e 

proibiram o exercício de qualquer outra religião que não fosse o catolicismo 

(batizado, casamento). Ele incluiu o direito de matrimônio entre homens e 

mulheres livres, de reunir-se publicamente e ter os domingos de folga. 

Autorizou o castigo corporal (até a morte, se necessário), proibiu os 

proprietários de escravos de separar as famílias e obrigou-os a instruí-los na 

fé católica, fato demonstrativo de que os africanos eram reconhecidos como 

seres humanos dotados de alma. 

 Acreditamos ser este um assunto de suma importância e ainda 

desconhecido do grande público. Portanto, abriremos um parêntese para 

apresentar este texto jurídico, inclusive citado por Taubira em A escravidão 

contada à minha filha. Christiane Taubira e André Castaldo (2006) publicaram 

o conjunto destas leis atrozes, em um livro de bolso (10 X 6 cm), facilitando, 

assim, o acesso à população, intitulado Codes noirs: de l’esclavage aux 

abolitions, com introdução escrita por Taubira.  Vejamos um artigo, sobre a 

prescrição da pena, em caso de fuga. A regra era categórica. 

 
Art. 38. – O escravo fugitivo que estiver em fuga durante um 
mês, a contar do dia em que seu mestre o denunciou à justiça, 
terá as orelhas cortadas e será marcado com uma flor de lis no 
ombro; se ele repetir outro mês similarmente a partir do dia da 
denúncia, ele terá o jarrete cortado, e ele será marcado com 
uma flor de lis no outro ombro; e, pela terceira vez, ele será 
punido com a morte (TAUBIRA e CASTALDO, 2006)30. 

 
30 Art. 38. – L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son 
maître l’aura denoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lis une 
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Esta transcrição evidencia os atos praticados de crueldade e tortura 

aos quais eram submetidos os escravos, além de equipará-los aos animais: 

cortar os órgãos de um ser vivo (orelhas e jarrete), levando em consideração 

que o vocábulo jarrete designa a parte da perna oposta ao joelho, por onde 

este se dobra e flexiona, tratando-se de um nervo ou tendão da perna dos 

bois e cavalos. Os escravos eram igualados aos animais pela segunda vez, 

pois marcar a pele com ferro quente é um procedimento ainda usado para 

etiquetar o cavalo ou o boi, a fim de identificar o dono em caso de fuga.   

Neste caso, o emblema da monarquia francesa – a flor de lis – evitaria 

a confusão entre os proprietários, em caso de captura. Ter o jarrete cortado 

significava a impossibilidade de se locomover e viver livre na floresta, 

juntamente com outros refugiados que ficaram conhecidos como Noirs 

Marrons, na Guiana e nas Antilhas, termo equivalente aos Quilombolas no 

Brasil. 

Retomando o nosso tema principal, a colonização não foi um 

acontecimento linear nem contínuo: passou por fases de grande intensidade, 

de desavenças e de retrocesso. Jean Bruhat (2018a) alerta-nos para a 

dificuldade de estabelecer critérios para a classificação, devido à diversidade 

de situações e de evolução do fenômeno colonial. Contudo, podemos concluir 

que a exploração e a dominação dos territórios, transformados em colônias, 

foram organizadas sob três aspectos: econômico – os europeus utilizaram 

procedimentos diversos para arrebatar a terra dos autóctones que a 

cultivavam e nela criavam seus rebanhos, além da produção, a qual estava a 

serviço dos interesses da metrópole colonizadora; político – para dominar os 

autóctones, instauraram, com modalidades variadas, um sistema de sujeição; 

cultural – a metrópole impôs sua civilização, língua e religião. 

A respeito dos tipos de colônia, os termos podem variar de acordo com 

os autores. Os diversos historiadores, fontes das nossas pesquisas, adotam 

a mesma classificação baseada na obra de Paul Leroy-Beaulieu, publicada 

 
épaule ; s’il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, 
et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort 
(TAUBIRA e CASTALDO, 2006). 
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em 1874, cujo título é De la colonisation chez les peuples modernes. Bruhat 

(2018 a) adverte: em vez de distinguir tipos de colônia, a história nos leva a 

distinguir tipos de colonização. Ainda assim, podemos diferenciar tipos de 

colônias (vale salientar que não são excludentes). 

As colônias comerciais são entrepostos fixados em países ricos, mas o 

comércio não adquiriu a liberdade das nações civilizadas; as colônias de 

plantações ou explorações, destinadas a fornecer às metrópoles (cidades 

mães) alimentos exóticos, matérias-primas de origem agrícola ou minérios; as 

colônias de povoamento, situadas em países de clima temperado que podiam 

receber imigrantes de origem europeia; as colônias escoadouros ou 

recebedoras eram susceptíveis de receber da metrópole os produtos 

manufaturados e a mão de obra, ou o inverso (fornecer à metrópole os 

produtos de base e a mão de obra), e as colônias estratégicas (ou não 

declaradas) eram territórios teoricamente independentes, mas submetidos a 

uma forte pressão econômica, direta ou indireta, por parte da potência 

dominante. 

Na colonização da América de norte a sul, havia dois tipos mais comuns 

de colônias. As colônias de exploração e as de povoamento. Esse primeiro 

tipo foi tão largamente aplicado que chega a ser indissociável da palavra 

colonização. As metrópoles tinham interesse em explorar os recursos naturais 

das colônias, a fim de enriquecer, e todo o lucro era levado ao país de origem.  

As colônias de povoamento nascem das necessidades, por um lado, 

de salvaguardar o território e, por outro, de escoar o excedente demográfico. 

Uma vez nas colônias, os metropolitanos passaram a desenvolver várias 

atividades, inclusive, a comercial. Tratava-se de pessoas divergentes, 

fugitivas das guerras religiosas ou camponeses em busca de trabalho.  

A Guiana Francesa é um exemplo dessa mesclagem. Ela foi uma 

colônia de exploração, pois fornecia à metrópole produtos exóticos como 

peles de animais, mandioca, tabaco, algodão e índigo. A partir de 1648, os 

Holandeses ocuparam as Antilhas e a Guiana; disseminaram a cultura 

canavieira com as técnicas trazidas do Brasil. A produção de açúcar 

impulsionou o desenvolvimento das colônias de exploração. Também foi 

receptora de mão de obra escrava e colônia escoadora para os produtos 
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manufaturados, e sua posição estratégica beneficiava o contrabando e os 

corsários franceses, nas épocas de guerra.  

Na África, os franceses foram procurar ouro, marfim e borracha. 

Entretanto, de acordo com Bruhat (2018b), a principal atividade comercial foi 

o tráfico de escravos. Realizado desde 1633 até 1818, quando foi suprimido 

por ordem do rei Louis XVIII. Em 1679, a França obteve o monopólio do tráfico 

negreiro. Dois mil escravos eram fornecidos por ano às Antilhas (MAURO, 

1980, p.128). O comércio triangular – nome atribuído às relações comerciais 

(mercadorias e escravos) estabelecidas entre os três continentes: África, 

Europa e Américas (do Norte, do Sul e Central), entre os séculos XVI e XIX – 

foi muito lucrativo para Portugal, Espanha, Inglaterra e França. 

Quanto aos métodos de administração, havia duas categorias: as 

colônias incorporadas à coroa, nas quais a autoridade do rei era exercida pela 

administração direta, e as colônias protegidas, nas quais o regime era a 

administração indireta. As disputas e as guerras fizeram com que a França 

perdesse grande parte de suas colônias.  

Por conseguinte, na década de 1660, as colônias Hispaniola (atual 

Haiti), Martinica, Guadalupe, Tobago, Santa Lúcia e Guiana Francesa ficaram 

diretamente subordinadas à Coroa, que as administrava diretamente. Depois 

passou à administração indireta: o rei nomeava um Governador Geral e um 

Tenente-General – Intendente. A Nova França, como era chamado o Canadá, 

foi anexada à coroa real francesa, em 1663 (BRUHAT, 2018b).  

A Argélia, por sua vez, era administrada pelo rei e por um governador 

geral, subordinado ao ministro da guerra. Depois de uma política de 

“isolacionismo” 31 , hesitou-se entre uma administração civil, militar e a 

autonomia do “reino-árabe”, muito combatida pelos colonos, afirma Mauro 

(1980, p.218). Inclusive, este “sistema de proteção”, ou seja, a administração 

indireta estende-se após a Primeira Guerra Mundial em territórios africanos, 

segundo Bruhat (2018b). 

Os métodos de colonização foram diferentes, mas há uma 

característica comum aos países colonizadores. Certamente, já ouvimos falar 

 
31 O isolacionismo é uma forma de política externa que limita o envolvimento internacional, a fim 
de manter seu país longe de conflitos perigosos e indesejáveis, quer sejam, social, político, 
econômico (o protecionismo). 
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das Companhias das Índias orientais, ocidentais e outras. O que são mesmo 

essas companhias? Qual a função delas na colonização?  

As companhias eram empresas privadas, comerciais, financiadoras e 

administradoras dos assuntos coloniais, ou seja, uma forma de terceirização 

de serviços. Bruhat (2018a) afirma: “Em contrapartida, estas companhias 

tinham o dever de organizar as ligações entre a metrópole e as terras que lhes 

eram confiadas, de garantir o povoamento, e em caso cabível a 

evangelização”. Complementamos com as palavras de Cardoso (1999, p.84): 

“O Estado não assegurava diretamente o controle das operações, ele 

encarregava as companhias privilegiadas, as quais ele controlava a 

composição e as atividades”.  

O transporte de pessoas e mercadorias era feito pelas companhias 

marítimas. A primeira Companhia francesa foi criada em 1604, chamava-se 

Companhia das Índias Orientais e era responsável pelo tráfico de especiarias, 

produtos vindos da Índia e da China. A Companhia das Índias Ocidentais 

(1664) respondia pelo comércio açucareiro das Antilhas, com sede no Havre, 

porto localizado no noroeste da França; também recebia os produtos vindos 

da América e da costa ocidental da África.  Havia também aquelas 

especializadas no tráfico negreiro, a saber: a Companhia do Senegal (1673) 

e a Companhia da Guiné (BRUHAT, 2018b).  

Na época de Richelieu, muitas companhias foram criadas e deveriam 

se responsabilizar pelos gastos com a administração, justiça e segurança nas 

colônias e assegurar o funcionamento da instituição dos “engajados”, ou seja, 

contratar homens e mulheres, ou até mesmo famílias recrutadas na 

metrópole, para povoar as colônias. Lembramos que eles recebiam um salário 

pelo trabalho. Por último, as companhias deveriam levantar o capital 

necessário para financiar os religiosos na evangelização dos autóctones. 

A Coroa assegurava o monopólio da atividade comercial numa zona 

geograficamente delimitada. Conforme Mauro (1980, p.110), havia uma troca 

de favores entre eles, dentre os quais, o direito de soberania sobre os 

territórios concedidos e exércitos para a segurança do território, a cobrança 

ou a isenção de impostos.  

Dessa forma, surgiu o “pacto colonial” também denominado pacto de 

exclusividade ou monopólio, aplicado com rigor, de acordo com Mauro (1980, 
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p.156). O que era e como funcionava esse “pacto colonial”?  As colônias não 

podiam expandir as indústrias já existentes, as máquinas com defeito não 

podiam ser substituídas. A fabricação e a comercialização do rum e da 

cachaça, por exemplo, eram proibidas na França, para impedir a concorrência 

com a produção de aguardente metropolitana. Mais um exemplo de produção 

local foi a pesca do bacalhau, muito praticada em Terra Nova, no Canadá. A 

pesca se mostrou um empreendimento pitoresco e, sobretudo, rentável, com 

o sistema de secagem do bacalhau no litoral.  

Outro animal marinho bastante explorado foi a tartaruga, cuja carne era 

salgada e servia de alimentação para os escravos. As carapaças eram 

recolhidas e enviadas à metrópole, como matéria-prima. Além destes animais, 

eram capturados: focas, lobos marinhos, vacas marinhas e baleias, cuja caça 

era muito importante nas Américas do Norte e do Sul. (MAURO,1980, p.153). 

Existia também a madeira canadense, usada em construções terrestres ou 

navais e a dos trópicos para o mobiliário, coros de igrejas e tinturas (o pau-

brasil era bem cotado na bolsa de Amsterdã), de acordo com Mauro (1980, 

p.144). 

Apesar da vantajosa atividade, as companhias tiveram dificuldades, 

crises e subsequentes falências. Mesclavam-se, tomavam novos impulsos 

econômicos e recomeçavam. Um grupo de economistas fez uma campanha 

contra o monopólio, e, em 1769, elas o perderam, deixando de gozar dos 

privilégios e da exclusividade. As atividades das companhias cessaram em 

1790. 

De qualquer forma, era preciso conservar alguns produtos, de forma 

artesanal ou industrial, e o sistema colonial aplicava, então, uma certa 

flexibilidade. Uma segunda questão pode surgir: toda essa investidura 

demandava custos com embarcações, equipagem, exércitos, armas, enfim, 

máquinas. Afinal, quem financiava tamanha proeza?  

Com relação aos primeiros investidores da colonização, Frédéric Mauro 

(1980, p. 109) informa que, antes do século XVII, havia a grande empresa 

familiar com capital modesto, porém não resistiu por muito tempo. Em 

seguida, os comerciantes ávidos de lucros financiaram o novo 

empreendimento. À medida que o comércio colonial adquiria importância, 

novas categorias aderiram. Quem era comerciante passou a ser banqueiro, o 
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negócio era feito no dinheiro ou no crédito e os antigos funcionários coloniais 

passaram a ser investidores.   

As fontes financiadoras apostaram nos lucros apesar dos riscos, pois 

era preciso investir nas frotas e na segurança da colônia. Os investidores 

privados se uniram ao Estado. A colonização da América foi um 

prolongamento da expansão marítima e comercial europeia. Houve a 

associação do capital comercial e financeiro com os Estados para promover 

a expansão marítima e colonial (CARDOSO, 1999 p.84). Em seu estudo, 

Frédéric Mauro (1980, p.111) relata alguns exemplos das ações das 

companhias, percebendo-se as diferentes fontes financiadoras, dependendo 

do país.  

 

Em Portugal, a Companhia Geral de Comércio do Brasil, 
fundada em 1648, era uma organização de defesa contra os 
corsários: nasceu da colaboração do rei e dos cristãos-novos. 
Nas Províncias-Unidas, as grandes Companhias das Índias 
orientais e ocidentais foram patrocinadas pela burguesia. Na 
Inglaterra, houve colaboração equitativa entre o rei e a nobreza, 
de um lado, e a grande burguesia mercantil – e já industrial – 
de outro lado. Na França do século XVII, a ação do poder 
central tornou-se cada vez mais necessária para que se 
criassem e sobrevivessem as companhias, instrumento das 
ambições do Estado e que só executavam as ordens do 
governo (MAURO, 1980, p.111). 

 

No decurso da colonização, os franceses impuseram suas instituições 

administrativas, as quais desempenharam um papel importante na 

subjugação dos colonizados, de forma direta ou indireta. Portanto, torna-se 

indispensável explicitar os métodos da administração, a partir da Revolução 

Francesa (1789), uma vez que, durante a monarquia, as colônias eram 

consideradas “possessões exteriores, sem intenção de integrá-las na 

constituição decretada para o reino” (MAURO, 1980, p.167).  

Com a Revolução Francesa, muitas mudanças políticas e sociais 

ocorreram, e as colônias se tornaram parte integrante da França. A 

administração delas ficou sob a responsabilidade do ministério da marinha e 

da perspectiva legislativa, entrando em vigor o regime de assimilação. Ou 

seja, a incorporação total das colônias às leis e ao regime administrativo 

metropolitanos. A partir de então, as colônias se dividiam em departamentos, 
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e estes eram constituídos por comunas (a menor subdivisão administrativa do 

território, existente até hoje). 

Um projeto de constituição foi elaborado com a participação popular 

(1790). Embora a maioria dos representantes das colônias fossem os 

especuladores, as pessoas de cor e livres adquiriram diretos políticos (1791-

1792), o tráfico negreiro foi suspenso (1793), e a escravidão foi abolida (1794). 

No entanto, em 1802, sob as ordens de Napoleão Bonaparte, houve a volta à 

escravidão, volta ao antigo regime, e as pessoas de cor e livres perderam os 

direitos adquiridos (CARDOSO, 1999, p.105). Em outra passagem, Cardoso 

comenta sobre a revolução dos haitianos que se apropriaram do lema da 

Revolução Francesa, impondo-se pela força, tornando-se homens livres sob 

a liderança de Toussaint Louverture (CARDOSO, 1999, p.99). 

A expressão “pessoas de cor” nos remete ao Poema para meu irmão 

branco (data desconhecida), atribuído a Léopold Sédar Senghor (1906-2001), 

poeta, escritor e homem político senegalês, símbolo da cooperação francesa 

em África. Ele foi o primeiro presidente do Senegal (1960-1980) e também foi 

o primeiro africano eleito para a Academia Francesa32. Quando era estudante, 

criou, junto ao martinicano Aimé Césaire (1913-2008) e ao guianense Léon-

Gontran Damas (1912-1978), a revista de protesto "L’Etudiant Noir" em 1934, 

que deu origem ao movimento literário da Negritude.  

Os versos do Poema para meu irmão branco foram escritos em 

primeira pessoa, com um tema complexo, pois “ser homem de cor” em um 

mundo de homem branco pode ter implicações específicas, mas o assunto é 

retratado por Senghor de uma forma simples, inteligente e com muitas cores. 

Em tom de ironia ou de brincadeira, o poeta expressa sua ideia: se o homem 

branco muda de cor de acordo com as situações (idade, medo, calor, frio...), 

o homem negro permanece preto em todas as circunstâncias da vida. 

 

Poema para meu irmão branco 

 

Quando eu nasci, eu era negro, 

Quando eu cresci, eu era negro, 

 
32  Poèmes et biographie de Léopold Sédar SENGHOR. Disponível em : 
<http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/senghor-leopold-sedar>. Acesso em: 23 mar.2019. 

http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/senghor-leopold-sedar
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Quando eu me exponho ao sol, eu sou negro, 

Quando eu estou doente, eu sou negro, 

Quando eu morrer, eu serei negro. 

 

Enquanto você, homem branco, 

Quando você nasceu, você era rosa, 

Quando você cresceu, você era branco, 

Quando você se expõe ao sol, você fica vermelho, 

Quando você está com frio, você fica roxo, 

Quando você está com medo, você fica branco, 

Quando você está doente, você fica amarelo, 

Quando você morrer, você será cinza. 

 

Então, de nós dois, 

Quem é o homem de cor?33 

  

Léopold Sédar Senghor 

 

Voltemos ao nosso assunto: a respeito das “conquistas” coloniais, as 

opiniões divergiam. Para os socialistas, embora tivessem pouca 

representatividade, lutar contra o colonialismo era lutar contra o capitalismo. 

Foram criadas as feiras e as exposições coloniais de cunho artístico e 

científico conhecidas como as Exposições Universais. Elas aconteceram 

desde 1851, a primeira em Londres, e se estenderam até meados de 1930. 

Os nativos das colônias, famílias inteiras, juntamente com os produtos locais, 

eram apresentados como se fossem “zoológicos humanos”. Os colonizadores 

mostravam, de forma idealizada, uma “ocupação pacífica”, e o protetorado era 

a solução apresentada.  

 
33 Poème à mon frère blanc. Cher frère blanc,/Quand je suis né, j’étais noir,/Quand j’ai grandi, 

j’étais noir,/Quand je suis au soleil, je suis noir,/Quand je suis malade, je suis noir,/Quand je 

mourrai, je serai noir./Tandis que toi, homme blanc,/Quand tu es né, tu étais rose,/Quand tu as 

grandi, tu étais blanc,/Quand tu vas au soleil, tu es rouge,/Quand tu as froid, tu es bleu,/Quand 

tu as peur, tu es vert,/Quand tu es malade, tu es jaune,/Quand tu mourras, tu seras gris./Alors, 

de nous deux,/Qui est l’homme de couleur ? Léopold Sédar SENGHOR (tradução nossa). 

Disponível em: <http://www.unjourunpoeme.fr/poeme/poeme-a-mon-frere-blanc>. Acesso 

em: 23 mar. 2019. 

 

http://www.unjourunpoeme.fr/poeme/poeme-a-mon-frere-blanc
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Contudo, o real objetivo era garantir o futuro da França nos novos 

territórios, por todos os continentes, de maneira a escoar os produtos 

manufaturados e encontrar matérias-primas para as indústrias francesas. 

Nesse sentido, órgãos institucionais foram fundados com o propósito de 

passar para os colonizados os valores dos colonizadores, dentre eles: o 

conselho superior (1883), a Escola Colonial (1886), onde não só a língua 

francesa era estudada, bem como a sua história nacional, e tinham a 

obrigação de reverenciar os símbolos nacionais, o ministério das Colônias 

(1894), uma comissão (1896), a inspeção das colônias (1897) e o exército 

nacional autônomo. Muitas permanentes colônias enviaram soldados para 

combater na frente francesa em várias batalhas. 

 A segunda fase da colonização teve como marco inicial a conquista da 

Argélia em 1830 e se estendeu até a primeira metade do século XX. A 

expedição de Argel constituiu o ponto de partida de um conflito violento entre 

os que defendiam e os que eram contra a colonização. A guerra teve início e 

foi “longa, difícil, brutal” segundo Bruhat (2018b). Tudo começou por causa do 

não pagamento de uma dívida. Este episódio é narrado em A escravidão 

contada à minha filha. 

 
Fortes tensões surgiram devido a uma dívida de trigo que 
datava de 1796 que o Diretório falhou em honrar, provocando 
a exasperação de Hussein dey que, durante uma entrevista, 
manifestou seu aborrecimento ao atacar o cônsul geral Pierre 
Deval como quem enxota moscas. A França se sente 
humilhada. Ela acabou de encontrar um excelente pretexto. 
Bloqueio. Pedido de desculpas. Recusa. O Conselho de 
Ministros de 31 de janeiro de 1830 aprova o "princípio da 
intervenção"(TAUBIRA, 2015, p.146)34. 

 
 

A situação na Argélia era bastante complicada. “Todos os tipos de 

colonização foram praticados” segundo Bruhat (2018b): a colonização livre e 

a constituição de grandes companhias. Os nativos foram expropriados, e as 

 
34 Des tensions très vives surgissent à propos d’une dette de blé datant de 1796 que le Directoire 
a omis d’honorer, provoquant l’exaspération de hussein dey qui, lors d’un entretien, manifeste 
son agacement en frappant le consul général Pierre Deval d’un revers de chasse-mouches. La 
France s’estime humiliée. Elle vient de trouver un excellent prétexte. Blocus. Demande 
d’excuses. Refus. Le Conseil des ministres du 31 janvier 1830 approuve le principe d’une 
intervention (TAUBIRA, 2015, p.146). 
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extensas áreas foram dadas aos colonos para atividade especulativa. Isto 

resultou em uma crise de fome em 1868, deixando milhões de vítimas. 

Napoleão III reestabeleceu o regime militar em oposição à assimilação 

e à administração civil. Em seguida, estruturou a política do “reino árabe”, que 

foi um fracasso por causa das muitas contradições. Por exemplo: o sistema 

reconhecia a cidadania francesa aos autóctones que abandonassem o 

Alcorão, isto é o livro sagrado que contém o código religioso, moral e político 

dos muçulmanos. Em 1890, a França se implantou na Argélia, Tunísia e no 

Marrocos e pelo sul da China.  

De 1890 a 1914 foi o chamado período de “pacificação”. Bruhat diz que 

é um eufemismo para dizer que o segundo império francês está se arruinando, 

para esconder o fim do período de conquistas com a sangrenta ocupação da 

Indonésia, Laos e Sião. No início do Século XX, diversos movimentos 

intelectuais passaram a questionar a sua condição colonial e lutar pela 

independência.  

Após a Segunda Guerra Mundial, inicia-se um processo de 

descolonização das colônias francesas. Em 1954, a Argélia começa uma 

guerra pela sua independência e só terminará em 1962, quando os franceses 

assinam o acordo de Évian, reconhecendo a República Popular da Argélia. 

Nessa ocasião de entreguerras contra Argélia, o Marrocos torna-se 

independente em 1956.  

É comum as pessoas perguntarem quando a Guiana francesa se 

tornou um país independente. Lembramos que a Guiana era uma colônia e se 

tornou um departamento francês em 1946. Trataremos a seguir da história 

deste departamento ultramarino, situado na costa Atlântica da América do Sul, 

sendo, portanto, território da União Europeia em continente sul-americano.  

 

2.3.     História da Guiana Francesa  

 

A história da França é ensinada – nos colégios e liceus de toda a 

França – voltada para a cronologia da história metropolitana. A história 

nacional reverencia seus heróis e símbolos nacionais (reinos, guerras, 

revoluções). Fanon já assinalava, em sua obra Pele negra, máscaras brancas: 
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“Nas Antilhas, o jovem negro que, na escola, não para de repetir ‘nossos pais, 

os gauleses’, identifica-se com o explorador, com o civilizador, com o branco 

que traz a verdade aos selvagens, uma verdade toda branca” (FANON, 2008, 

p.132). 

A história local da Guiana, Martinica, Guadalupe e de outros 

departamentos ultramarinos não estava inserida nos programas escolares da 

França nem das antigas colônias. Essa problemática foi tratada por outros 

pensadores das Antilhas, como Fanon e Glissant, e é comentada por Taubira 

em A escravidão contada à minha filha: “Devemos proporcionar uma 

educação que leva o selo da verdade, da justiça, da fraternidade. Uma 

educação que prepare para a alteridade. Uma educação que alimente as 

consciências cívicas” (TAUBIRA, 2002, p.9)35. 

Quando alguns professores guianenses abordavam a história local, o 

faziam por iniciativa própria. Em 1996, a professora de história Jacqueline 

ZONZON, com o incentivo das instituições locais, produziu e publicou Histoire 

de la Guyane, para ser utilizado no ensino fundamental guianense. A história 

da escravidão e da colonização passou a ser obrigatória depois da Lei 

Taubira, em 2001.  Atualmente, os livros didáticos dedicam um capítulo a este 

tema. As ações estão sendo implantadas progressivamente, no âmbito da 

educação, monumentos e história, a fim de restituir a memória coletiva às 

comunidades. 

De acordo com o artigo 4 do Decreto de 6 de maio de 2009, as missões 

do Comitê para a memória e história da escravidão (CPMHE) estão 

enumeradas no seu site oficial36 e são as seguintes: 1) ajudar o governo em 

seus pareceres e recomendações sobre assuntos relacionados à pesquisa, 

educação, a preservação, difusão ou transmissão da história e das memórias 

do tráfico, da escravidão e da sua abolição; 2) formular propostas e 

recomendações ao primeiro-ministro e aos membros do governo sobre, 

nomeadamente, comemorações, eventos nacionais ou internacionais 

relacionados com a história do tráfico, escravidão e sua abolição; 3) 

 
35 Nous devons dispenser une éducation qui porte l’empreinte de la verité, de la justice, de la 
fraternité. Une éducation qui prépare à l’alterité. Une éducation qui nourisse les consciences 
civiques (TAUBIRA, 2002, p.9). 
36 Missões do Comitê para a memória e história da escravidão (CPMHE). Disponível em:  

    <http://www.cnmhe.fr/spip.php?rubrique1>. Acesso em: 02 abr. 2019.  

http://www.cnmhe.fr/spip.php?rubrique1
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identificação de lugares de memória, instituições, museus, centros 

interpretativos e estruturas de pesquisa relacionadas a esses temas e sua 

rede, inclusive com seus homólogos estrangeiros; 4) promover atividades de 

sensibilização e divulgação e recursos documentais, a fim de sensibilizar para 

a história do tráfico, da escravidão e da sua abolição, do seu patrimônio 

arquivístico e museológico, da sua herança, para o grande público, em 

particular do público escolar; iniciativas comuns aos Estados da União 

Europeia e a outros Estados preocupados com o tráfico e a escravidão, a fim 

de promover a investigação, a sua popularização e as comemorações 

partilhadas; 5) recolher elementos e obras de todos os tipos relacionados com 

a memória do tráfico e da escravidão. Além disso, o CPMHE atribui, 

anualmente, pelo menos um prêmio, para recompensar um trabalho que trata 

do tráfico ou da escravidão. 

O objetivo deste capítulo alinha-se com o CPMHE: investigar e 

popularizar a história e a memória da Guiana Francesa. Neste sentido, 

consideramos de suma importância reconstituir algumas datas e 

acontecimentos históricos chaves que nos permitirão compreender a 

formação da sociedade guianense. Pela escassez de material sobre a história 

da Guiana, tomaremos por base, para os fatos históricos reportados neste 

trabalho, três historiadores e especialistas da Guiana: Serge Mam Lam Fouk, 

professor na Universidade da Guiana, Jacqueline Zonzon, professora de 

história na Guiana e o brasileiro Ciro Flamarion Cardoso, cujas obras estão 

escritas em língua francesa.  

A Guiana Francesa foi fundada sob a dominação, sob a força de 

exércitos que tentaram escravizar as populações locais, até então, 

independentes. Em consequência, destruíram modos de vida e uma 

organização social peculiar, diferentes e desconhecidos dos colonizadores. 

De acordo com Ciro Flamarion Cardoso (1999, p.62), havia, na região 

guianense, três grupos ameríndios antes da colonização: Caraïbe era o grupo 

mais importante; Arawak, pouco representado e Tupi-guarani, que migrava do 

Brasil.  

Isto não quer dizer que havia somente estes grupos. O estudo de 

Cardoso (1999, p.64) revela que havia 24 grupos conhecidos de aborígenes 

em solo guianense, e, no decorrer do século XVIII, oito deles desapareceram. 
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Atualmente, restam apenas seis grupos denominados de: Galibi e 

Roucouyennes – ascendentes dos Caraïbes; Oyampi e Emerillon – 

ascendentes dos tupi-guarani e Palikur e Arawak – ascendentes dos Arawaks. 

A Guiana Francesa foi descoberta no século XVI, em 1500, mas a 

colonização só teve início no século XVII, com o massacre da população 

autóctone e a exploração dos cativos africanos nas plantações de cana de 

açúcar, estendendo-se com a deportação dos prisioneiros políticos da 

Revolução Francesa, como também todas as pessoas indesejáveis em solo 

metropolitano.   

 

No início da colonização, meados do século XVII, a população 
ameríndia era de aproximadamente 30.000 habitantes. No fim 
do século XVIII, ela era de mais ou menos 2.000 habitantes. Os 
pequenos grupos de sobreviventes se refugiaram longe do 
litoral colonizado: alguns foram para o sul, protegidos pela 
imensidão da floresta; outros ficaram entre os pântanos 
costeiros e os manguezais (Zonzon, 1996, p.49)37. 

 

Durante os séculos XV e XVI, a expansão colonial europeia coincide 

com o início de um sistema capitalista moderno. As três Guianas (como as 

conhecemos atualmente) e suas riquezas naturais foram disputadas entre os 

franceses (1657, depois 1676), ingleses (1667), holandeses (1657 e 1665) e 

portugueses (1809 e1817) (LÉZY, 2018). A densa floresta, o manguezal, a 

fome e a malária foram os principais obstáculos das primeiras tentativas de 

colonização. 

Os franceses fizeram mais de dez tentativas de instalação na Guiana 

Francesa entre 1604 e 1652, afirma a historiadora Zonzon (1996, p.43). A 

fundação da cidade de Caiena (1637), atual capital da Guiana Francesa, data 

deste período. O artigo História da Guiana Francesa. Do início da colonização 

até a invasão portuguesa de 1808, de Iuri Cavlak (2016), relata essas 

campanhas, inclusive a catastrófica expedição de Kourou, que deixou uma 

imagem negativa da Guiana. Apresentaremos somente algumas destas 

operações.  

 
37 Au début de la colonisation, au milieu du XVIIᵉ siècle, la population amérendienne était 
d’environ 30 000 habitants. A la fin du XVIIIᵉ siècle, elle n’est plus de 2 000 habitants. Les petits 
groupes de survivants se sont réfugiés loin du littoral colonisé : les uns vers le sud, protégés par 
l’immensité de la forêt ; les autres entre les marais côtiers et la mangove. (ZONZON, 1996, p.49) 
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A primeira expedição aconteceu em 1604, comandada por Daniel de 

La Touche de La Ravardière, o qual, inclusive, esteve no Maranhão e fundou, 

oito anos depois, a capital, São Luís, em homenagem a Luís XIII. Outras 

tentativas ocorreram nos anos seguintes, porém não deram resultado. As 

condições geográficas, o clima, a densa floresta, as doenças, o ataque de 

ameríndios e o assédio de outros povos europeus contribuíram para o 

fracasso dessas expedições.  

Somente em 1643 é que os franceses conseguiram se fixar em solo 

guianense. Desta vez, a instalação de 400 pessoas, entre colonos e soldados, 

foi bem-sucedida. Os membros da nobreza, curiosos em ver de perto o “Novo 

Mundo”, vieram em 1652, e, junto aos 800 colonos embarcados, havia 136 

nobres. Eles foram recebidos pelos indígenas em um duro ataque, durante o 

qual a metade dos recém-chegados perdeu a vida. Entre os sobreviventes, 

uma parte voltou à metrópole, e a outra decidiu se estabelecer em Barbados. 

Os holandeses cobiçavam esta parte de terra e expulsaram os 

franceses entre 1657 e 1665. Depois se fixaram na região. Trouxeram do 

Brasil as técnicas de cultivo da cana de açúcar e a fabricação industrial do 

açúcar. Para isso, instalaram na colônia a mão de obra escrava oriunda da 

África. Colbert reconquistou a Guiana. O comandante da expedição bélica, 

Lefebvre de la Barre, fez um tratado com os Galibis, reforçando sua posição 

e possibilitando a fundação de povoados nos arredores de Caiena (CAVLAK, 

2016).   

A França assinou o tratado com a Holanda, e Colbert retomou a posse 

da Guiana, em 1664. Desde então, esse território foi anexado à coroa. A 

colônia passou a ser administrada pela metrópole. Os autóctones que lá 

viviam passaram a ser controlados pela monarquia metropolitana, e não mais 

pelos seus caciques. A língua e a religião foram impostas, e passaram a ser 

ignorados os deuses venerados pela cultura local e provenientes dos 

elementos naturais, tais como a Lua, o Fogo e o Sol.  

Na Guiana, os franceses se limitaram à ocupação do litoral. Quando 

decidiram penetrar no interior, enfrentaram a hostilidade do meio natural. Foi 

um episódio catastrófico, conhecido como a “Expedição de Kourou”. A Guiana 

precisava de mão de obra, além das necessidades de defesa militar, produção 

de víveres e ocupação do espaço. A solução foi a importação de colonos 
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brancos, franceses e alemães, para povoar um vilarejo, distante 60 

quilômetros de Caiena.  

Deste modo, entre dezembro de 1764 e fevereiro de 1765, 12 mil 

pessoas foram enviadas a Kourou. Destas, 7 mil estavam mortas em outubro 

de 1765; 3 mil voltaram à Europa, e 1.800 sobreviventes foram levados para 

as ilhas que ficaram conhecidas como Ilhas da Salvação (Les Iles du Salut). 

Tamanha mortandade foi causada em função de doenças e epidemias: 

paludismo, febre amarela, febre tifoide, tifo e disenteria aliados à precariedade 

alimentícia (CAVLAK, 2016). Esse fato contribuiu com a má reputação da 

Guiana, que, até hoje, é chamada de “inferno verde”, “guilhotina seca” ou de 

“celeiro da França”. Esses renomes atribuídos à Guiana estão diretamente 

ligados à sua história, a qual continuaremos a expor.  

No fim do século XVII, os escravos vindos da África para trabalhar nas 

plantações começaram a chegar às colônias francesas da América (região 

das Antilhas e parte da Ilha de Santo Domingo, atual Haiti), que possuía clima 

quente e úmido, propício ao cultivo da cana de açúcar, do algodão, do tabaco, 

do cacau e do café. Estes produtos tropicais destinados à venda no mercado 

europeu sustentariam, por muito tempo, o poder econômico da metrópole.  

No século XVIII, começou a Revolução Francesa, um conjunto de 

eventos que provocou mudanças no campo político, econômico e social, entre 

os anos de 1789 a 1799. Dentre elas, a ruptura com o regime monárquico, 

início do processo de separação da Igreja e Estado que se efetuará 

oficialmente em 1905, o ensino primário gratuito e obrigatório, enfim, foram 

ações que inspiraram outros países. Nesses dez anos, as transformações se 

seguiram por fases, subdivididas em Assembleia Nacional Constituinte (1789-

1791), Convenção (1792-1794) e Diretório (1795-1799).  

Em agosto de 1789, formou-se a Assembleia Nacional Constituinte 

(1789-1791), na qual se votou o texto da Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão. Em seu 1° Artigo, afirmava: “Todos os homens nascem livres e 

iguais em direitos. As distinções só podem ser fundadas sobre a utilidade 
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comum”38. No entanto, a Liberdade e a Igualdade não se aplicavam aos 

escravos? Por que os revolucionários não puseram um fim à escravidão?  

Para responder à primeira pergunta, é inevitável uma consulta ao 

código negro, editado em 1685 por Colbert, Ministro de Louis XIV. De acordo 

com o mesmo, os negros não pertenciam à classe dos seres humanos, eles 

pertenciam a uma outra classe, àquela da mobília. Vejamos o artigo: “Art. 44. 

– Declaramos os escravos serem móveis e como tais entrar na partilha de 

bens” (TAUBIRA, 2006, p.52)39. Os escravos foram tratados como objeto, 

como se fossem uma cama, uma mesa ou uma cadeira, ou seja, um ser 

inanimado, ao invés de um “ser humano”.  

Esse estatuto começou a mudar com a Convenção (1792-1794), e 

algumas reivindicações foram atendidas. Graças à forte pressão 

anticolonialista, foram concedidos direitos políticos às pessoas de cor e livres. 

A lei abolindo a escravidão só foi promulgada em 1794. Nesse meio tempo, o 

lema da Revolução Francesa, “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, 

repercutia nas colônias.   

O movimento abolicionista se expandia, e as revoltas de escravos eram 

crescentes, a exemplo do Haiti, onde eles se revoltaram contra o sistema 

colonial, em 1794. Sobre o herói haitiano, a narradora de A escravidão 

contada à minha filha questiona o conteúdo que sua filha aprendeu na escola 

sobre esse líder.  

 

Você aprendeu que o imenso Toussaint Louverture, que se 
reuniu à revolução francesa, lutou contra os ingleses, com a 
patente de general no exército francês, que conquistou a 
independência do Haiti, construiu uma administração eficiente, 
criou uma instituição judiciária civil e militar, redigiu um código 
civil e um código comercial, fez estradas e desenvolveu a 
agricultura, este incrível Toussaint Louverture foi, por ardileza, 
preso em Porto Príncipe, deportado por navio em junho de 1802 
e aprisionado em Fort de Joux, no Jura, sob às ordens de 
Bonaparte? (TAUBIRA, 2015, p.61)40. 

 
38 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Art. 1er. Les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité commune. Disponível em : <www.legifrance.gouv.fr>. Acesso em : 14 jul.2018. 
39 Art. 44. – Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté » 
(TAUBIRA, 2006, p.52). 
40 As-tu appris que l’immense Toussaint Louverture, qui se rallié à la Révolution française, a 
combattu les Anglais , avec grade de général dans l’armée française, qui a conquis 
l’indépendance d'Haïti, construit une administration efficace, créé une institution judiciaire civile 
et militaire, rédigé un code civil et un code commercial, fait percer des routes et développé 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Em 1800, Toussaint Louverture acreditou no ideal da Liberdade e 

liderou o levante que culminou com a conquista da independência da Santo 

Domingo, como era chamado na época. Dessa forma, o Haiti se tornou a 

primeira república negra da América e do Caribe.  

Com relação à segunda pergunta, por que os revolucionários não 

puseram um fim à escravidão? Observemos a segunda oração do Art. 1º “As 

distinções só podem ser fundadas sobre a utilidade comum”41, ou seja, havia 

riscos para o sistema colonial. O tráfico e a escravidão eram de utilidade 

comum. Era preciso verificar se haveria perdas de capital. Vejamos o trecho 

sobre este assunto em A escravidão contada à minha filha: 

 
Você aprendeu que a revolução de 1789 não aboliu a 
escravidão, que somente a Convenção que se resignou a fazê-
la em 1794, após fortes discursos sob vários ângulos, cálculos 
indecentes sobre os delitos dos resistentes quilombolas e 
muitas considerações geopolíticas especulando sobre as 
deficiências dos ingleses, inimigos de então, a tal ponto que, 
quando a Convenção votou pela abolição, Danton exclamou: "o 
inglês está ferrado!"? Como eu, você provavelmente teria 
preferido o grito: "Viva a liberdade para todos os homens!" 
(TAUBIRA, 2015, p.60)42.  

 

Para Bruhat (2018b), os revolucionários não mostraram muita 

preocupação com a problemática colonial e escravocrata. Ele faz referência 

aos cahiers des doléances; eram cadernos de queixas, nos quais foram 

listadas as reivindicações desse período. Foram coletados 1.243 cadernos; 

dos problemas pautados, 218 abordavam as questões coloniais, das quais 

195 estavam ligadas ao comércio, e 44, relativas à escravidão. Esses 

números nos levam a concluir que o destino dos escravos foi marginalizado 

 
l’agriculture, ce génial Toussaint Louverture fut, par ruse, mis aux arrêts à Port-au-Prince, 
déporté par bateau en juin 1802 et emprisonné au fort de Joux, dans le Jura, sur les ordres de 
Bonaparte ? (TAUBIRA, 2015, p 61).  
41 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Art. 1er. Les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité commune. Disponível em : <www.legifrance.gouv.fr>. Acesso em : 14 jul.2018. 
42 As-tu appris que la Révolution de 1789 n’a pas aboli l’esclavage, que c’est seulement la 
Convention qui s’y est résignée en 1794, après force plaidoyers aux angles variés, d’indécents 
calculs sur les méfaits du marronnage et quantité de considérations géopolitiques spéculant sur 
l’affaiblissements des Anglais, ennemis d’alors, à telle enseigne que, lorsque la Convention vota 
l’abolition, Danton s’exclama : « l’Anglais est foutu ! » ? Comme-moi, tu aurais probablement 
préféré le cri : « Vive la liberté pour tous les hommes ! (TAUBIRA, 2015, p.60). 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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durante a Revolução. As questões relacionadas ao comércio tiveram maior 

importância que as questões referentes às vidas humanas.  

Visto sob outro ângulo, o do movimento antiescravagista, os franceses 

imitaram os ingleses e fundaram a Sociedade dos Amigos dos Negros. Entre 

os membros, estavam: Mirabeau, Brissot e os abades Sieyès e Grégoire. Eles 

pediam a abolição do tráfico negreiro e a supressão progressiva da 

escravatura (BRUHAT, 2018b).  

No entanto, pela composição das instituições revolucionárias, segundo 

a qual a maioria dos representantes eram escolhidos no seio da população 

branca, pode-se perceber que eles detinham todos os poderes e legislavam 

em causa própria, não havendo, portanto, interesse em pôr um fim a negócios 

rentáveis, como o tráfico e a escravatura. O processo foi lento, e a abolição 

da escravidão aconteceu em 1794, cinco anos após a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão (1789). 

Vários fatores colocaram o país diante de uma grave crise econômica. 

O Diretório composto por cinco membros resolveu entregar o poder ao general 

Napoleão Bonaparte, em 1799. Esta decisão selou o fim da abolição da 

escravatura. Napoleão Bonaparte tomou a Assembleia e deu um golpe de 

Estado, conservando algumas medidas anteriores, suprimindo outras e 

reestabelecendo a escravidão em 1802. A abolição definitiva da escravidão 

na França foi efetuada, de fato e de direito, em 27 de abril de 1848, mas o 

decreto só chegou na Guiana no dia 10 de junho de 1848. Esse fato ficou 

entranhado na memória coletiva do guianense.  

Outro acontecimento que, até hoje, pesa negativamente na constituição 

da sociedade guianense foi a criação de um complexo penitenciário. Durante 

a revolução de 1789, a França deportou para Caiena padres e prisioneiros 

políticos perniciosos aos interesses do país. No século XIX, em 1852, a 

criação do “bagne” foi oficializada, e a Guiana assumiu o papel de colônia 

penitenciária. O imaginário coletivo associou à Guiana a imagem da 

guilhotina, tão representativa da Revolução, por isso a denominação de 

“guilhotina seca”.  

Na França, as cidades cresciam, a insegurança se instalava, e os 

dirigentes, temendo os ladrões, revolucionários e delinquentes, enviaram-nos 

à prisão em Caiena. O objetivo era substituir as prisões metropolitanas 
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(Rochefort, Brest e Toulon), povoar a colônia e obter mão de obra gratuita 

constituída pelos prisioneiros. Muitos detentos morreram por causa da falta de 

adaptação ao território, sendo vítimas do paludismo e outras doenças 

tropicais, e os sobreviventes, mesmo tendo cumprido a pena, não conseguiam 

voltar para a França, por falta de meios materiais. 

Essa questão foi amplamente divulgada por Albert Londres (1884-

1932), jornalista e escritor francês, um dos inventores do jornalismo 

investigativo. De acordo com Zonzon (1996, p.120), ele relatou e denunciou 

as condições de detenção na Guiana, e a opinião pública foi 

sensibilizada. Outro escritor que também  contribuiu com a causa foi Henri 

Charrière (1906-1973). Ele se  tornou famoso ao publicar o livro Papillon 

(1969), no qual conta a sua fuga espetacular, ocorrida em 1935, da Ilha do 

Diabo. Sua história foi transformada em filme (1971) em uma superprodução 

de Hollywood, com Steeve McQueen no papel de Papillon. Charrière tornou-

se o condenado mais famoso da Guiana Francesa, por causa de suas 

numerosas fugas, incluindo a de 1933 e a de 1941, que lhe permitiu recuperar 

definitivamente sua liberdade. Sua narrativa dá uma visão condensada e 

bastante realista do que poderia ser esta prisão terrível43.  

As deportações para a Guiana só terminaram em 1938, quando Gaston 

Monerville, neto de escravo e político guianense, propôs, enfim, a supressão 

da prisão. A mesma só foi efetivada entre os anos de 1946 e 1953. A 

instituição prisional continuou funcionando, e a repatriação começou somente 

em 1947, quando a Guiana se transformou em departamento ultramarino. A 

partir deste momento, os residentes guianenses passam a ter os mesmos 

direitos e deveres que os habitantes dos departamentos metropolitanos. A 

proteção das instituições sociais, saúde, educação, o voto para Presidente, o 

pagamento das taxas e impostos foram, finalmente, regidos pela constituição 

francesa.   

Nos anos seguintes, a vida política e econômica e a rápida evolução 

da população modificaram os aspectos da sociedade guianense. O debate 

ocorreu entre as pessoas; a dependência política da França foi contestada, e 

a proposta de autonomia foi colocada na ordem do dia. Foi um momento 

 
43 Guyane française: données historiques. Disponível em: 
<http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefr3.htm>. Acesso em: 14 mar. 2018. 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefr3.htm
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crucial para os guianenses, a opinião pública dividiu-se, e tiveram início as 

questões sobre a busca de uma identidade dos guianenses (individual / 

coletiva).  

Para compreender o estado atual da sociedade guianense, em 

particular, a crioula, nós nos referimos às reflexões de Serge Man Lam Fouck, 

professor da Universidade das Antilhas e da Guiana, especialista nesta área:   

 

O sistema escravagista é o lugar onde nasceu a sociedade 
crioula da Guiana Francesa. A longa duração e natureza da sua 
estrutura social ajudou a dar-lhe um papel fundamental na 
formação dessa sociedade e na sua evolução política, cultural 
e econômica. Tal fato social, no entanto, deixou poucos 
vestígios na memória e no imaginário guianense. Pode se dizer 
que a sociedade guianense fez praticamente um blak-out sobre 
a escravidão por mais de um século e só recuperou a memória 
de suas origens recentemente (a partir de 1950). É preciso, de 
fato, esperar mais de um século depois da abolição da 
escravatura para que a sociedade guianense reconheça a 
escravidão como um elemento-chave da sua constituição 
(MAM LAM FOUCK, 1998, p.7)44. 

 

A partir desta data, como evoluiu a sociedade guianense? Que povos 

coabitam nesse território? Como se dá essa convivência? Pacífica? 

Conflituosa? Atualmente, quais etnias se encontram na Guiana e por quais 

razões? É o tema da próxima seção, em que abordaremos o processo de 

tomada de consciência coletiva do ser negro, na sociedade guianense 

composta por diversos grupos étnicos: índios, negros, brancos, asiáticos, 

europeus, indianos.... No final do capítulo, abordaremos a teoria Pós-colonial, 

que fundamentará a leitura da obra A escravidão contada à minha filha, nosso 

objeto de estudo.  

 

 

 

 

 
44 Le système esclavagiste est le lieu où est née la société créole de Guyane. Sa longue durée 
et la nature de sa structure sociale ont contribué à lui donner un rôle fondamental dans la 
formation de cette société et dans son évolution politique, culturelle et économique. Un tel fait 
social ná pourtant laissé que peu de traces dans la mémoire et dans l’imaginaire guyanais. On 
peut dire que la société guyanaise a fait pratiquement le blak-out sur l’esclavage pendant plus 
d’un siècle et qu’elle n’a recouvré la mémoire de ses origines que récemment (à partir des 
années 1950). Il faut, en effet, attendre plus d’un siècle après l’abolition de l’esclavage pour que 
la société guyanaise reconnaisse le fait esclavagiste comme  un élément déterminant de sa 
constitution (MAM LAM FOUCK, 1998, p.7). 
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3.    CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE  

 

A tomada de consciência de si passa pela pergunta “Quem sou eu?”,  

e, durante a nossa vivência na Guiana, na sala de aula, por meio de um 

exercício aparentemente simples, os alunos eram levados a uma reflexão 

mais profunda sobre a sua identidade, pois não se sentiam franceses, de 

modo que essa noção de não pertencimento, muitas vezes, gerava conflito 

interior e exterior. Os adolescentes de diversas nacionalidades 

compartilhavam um espaço autêntico e espontâneo, onde ocorria o encontro 

de pessoas portadoras de culturas, línguas, religiões e imaginários diferentes. 

Fora da sala de aula, o aprendizado continuava nas relações 

interpessoais, no círculo familiar, profissional, de amizade, entre vizinhos. Na 

sala dos professores ou em momentos conviviais, era comum ouvir “fulana 

está bem adaptada à nossa cultura” ou “cicrano está bem integrado”. Enfim, 

a fulana e o cicrano eram pessoas que não vinham da Europa e precisavam 

“adaptar-se” ao modo de vida e ao pensamento europeus. Esse foi o princípio 

da nossa tomada de consciência da complexidade identitária que poderia 

causar aproximações ou distanciamentos. Queremos dizer que ainda 

subsiste, na Guiana, o processo pelo qual a cultura de outro(s) grupo(s) 

absorve um grupo humano (geralmente, uma minoria), um grupo étnico ou 

uma coletividade imigrante – resquícios da assimilação praticada pela 

civilização francesa. 

O temor e a lucidez dos poetas Aimé Césaire (1913-2008) e Léon-

Gontran Damas (1912-1978) confirmam que a assimilação representava o 

perigo da alienação, ou seja, a perda da identidade cultural, o que era e 

continua sendo muito grave. Felizmente, em diversas ocasiões, autores 

guianenses, como Damas, poeta guianense de referência, ainda que sejam 

pouco lidos, encontram uma audiência desejosa de resolver o problema 

identitário. Compartilhamos da opinião de Christian Cécile, quando afirma que 

o combate de Damas contra o colonialismo e a assimilação cultural ainda se 
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insere na luta da atual resistência que a população guianense nutre (CÉCILE, 

2014, p.188)45. 

 

3.1.  Movimentos Culturais e Negritude 

 

Para melhor compreendermos os estudos atuais sobre o pós-

colonialismo, terceiro item deste capítulo, faz-se necessário, a nosso ver, 

contextualizar o surgimento dessas ideias. O sentimento de mudança parece 

ter ocorrido muito rapidamente, deixando questionamentos: como os 

movimentos sociais minoritários alicerçaram a base para os estudos 

multiculturais, subalternos, pós-coloniais? Como se deu essa reviravolta? Ou 

teria sido um processo? Estas foram nossas perguntas iniciais, ainda 

consideradas válidas e norteadoras da nossa pesquisa bibliográfica.  

Nosso propósito para este capítulo é expor acerca do surgimento e da 

contribuição da Negritude (1930-1940), movimento literário, cultural e político, 

no processo de tomada de consciência e construção da identidade negra, 

além de divulgar os seus principais poetas fundadores. Apoiar-nos-emos nas 

pesquisas de Lylian kesteloot (1931-2008); Zilá Bernd (1944) e Kabengele 

Munanga (1942).  

A discussão em torno dos movimentos culturais negros tem sido objeto 

de estudo de vários pesquisadores em diversos países. O professor 

Kabengele Munanga, nascido no Congo, em 1942, naturalizado brasileiro, é, 

atualmente, professor titular sênior do departamento de antropologia da USP 

e recebeu, recentemente, o Prêmio USP de Direitos Humanos, pela sua 

trajetória contra o racismo e em defesa dos direitos humanos.  

Em vários momentos do seu trabalho acadêmico, tem se dedicado ao 

estudo da realidade racial, cultural, histórica e política brasileira e africana. 

Para ele, “a negritude faz parte da luta para reconstruir positivamente a 

identidade e, por isso, um tema ainda em atualidade” (MUNANGA, 2012, 

p.20). Consideramos esta asseveração apropriada, sobretudo no atual 

contexto brasileiro, em que as políticas destinadas às minorias estão sendo 

 
45  CÉCILE, Christian. Répresentations de l’oeuvre damasienne dans les sociétés créoles 
francophones : vers une réappropriation culturelle. In: Léon-Gontran Damas : poète, écrivain 
patrimonial et postcolonial. Guyane : Ibis Rouge Éditions, 2014, (p.1179-189).   
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interrompidas. O movimento da Negritude pode ser elogiado por uns e 

criticado por outros, entretanto, é peça fundamental no processo da 

descoberta do ser negro.   

O início do processo de busca de uma identidade do negro deu-se no 

Pan-africanismo, movimento político-social, surgido nos Estados Unidos, no 

final do século XIX. De acordo com Donizeth Aparecido dos Santos (2007), 

em seu artigo Pan-Africanismo e movimentos culturais negros, esse 

movimento foi liderado por intelectuais negros e conseguiu unir a comunidade 

negra sob o plano psicológico. Foi um movimento de grande importância no 

momento da descolonização e na luta contra o preconceito racial que se 

ramificou no século XX.  

A partir da ideologia pan-africanista, despontaram: o Renascimento 

negro, o Indigenismo, o Negrismo e a Negritude. Em nossa exposição, limitar-

nos-emos aos movimentos culturais negros, surgidos na primeira metade do 

século XX, no Haiti, em Cuba, no Brasil, nos Estados Unidos e nas Antilhas. 

Examinaremos em que consistiam esses movimentos, seus objetivos e suas 

conquistas.   

O Renascimento do Harlem foi um movimento cultural afro-americano 

que ocorreu no fim da Primeira Guerra Mundial, prosperou nos anos de 1920 

e perdeu força na primeira metade dos anos 1940. Nasceu no bairro do 

Harlem, na cidade de Nova Iorque. Abrangeu manifestações na literatura, na 

música, no teatro, nas artes em geral e na política afro-americana. Foi um 

movimento intenso, uma fase de grande produção artística. Segundo Zilá 

Bernd (1988), nos anos 1920, o Harlem era ocupado por uma população 

estimada em 300 mil negros. 

 
Surge aí o Negro Renaissance, ou Renascimento Negro, que, 
como o nome indica, pretendia fazer reviver a autoconsciência 
do negro americano, propondo não uma utópica volta à África, 
mas uma redefinição do papel do negro em solo norte-
americano. Entre os articuladores do movimento estão hoje os 
muito lidos e traduzidos escritores norte-americanos Langston 
Hughes, Claude Mackay e Richard Wright, entre outros, que 
passaram a fazer da denúncia da situação de discriminação e 
de opressão econômica de que eram vítimas sua temática 
obsessional (BERND, 1988, p.23). 
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A preocupação com a identidade dos negros e a rejeição das práticas 

colonialistas motivaram outros movimentos similares na América e na Europa, 

contagiados pelo Renascimento Negro norte-americano. O Indigenismo, no 

Haiti; o Negrismo, em Cuba, e a Negritude, na França.  

O Indigenismo haitiano foi uma valorização dos povos indígenas 

caraíbas e arauaques, extintos durante a colonização, afirma Zilá Bernd 

(1988, p.26).  Esse movimento despontou em 1927, com La Revue Indigène 

(A Revista Indígena). Seis números foram editados até 1928, por intelectuais 

defensores do retorno à cultura autóctone e popular. Nesta época, a língua 

crioula e o culto do vodu foram valorizados, porém a religião vodu passou a 

ser proibida pelo colonizador, por considerá-la bárbara e primitiva, e seus 

praticantes foram marginalizados (BERND, 1988, p.27).   

Outro movimento de grande importância foi o Negrismo cubano, cujo 

destaque foi o poeta negro Nicolas Guillén. Sua poesia teve repercussão pelo 

mundo negro comparável à do norte-americano Langston Hughes. O cubano 

passa a reivindicar seu legado de cultura negra, seu traço fundamental e 

identitário que o distingue do europeu, declara, em seu artigo, Donizeth 

Aparecido dos Santos (2007).  

A valorização da cultura negra viajou como uma semente de um fruto 

raro e foi plantada em várias comunidades negras pelo mundo. Na França, 

germinou com o nome de Négritude (1930-1940), movimento que teve a 

participação de vários estudantes, com destaque para o senegalês Léopold 

Sédar Senghor (1906-2001), o martinicano Aimé Césaire (1913-2008) e o 

guianense Léon-Gontran Damas (1912-1978), que se encontraram nos 

corredores das universidades francesas. Estes jovens deixaram a terra natal 

e viajaram à França para dar continuidade aos estudos universitários, 

enfrentando as diferenças de clima, paisagem, ritmo de vida, entre outras 

condições. O contato com outros estudantes e com a sociedade metropolitana 

pode criar choques, tensões e conflitos provocados por reações 

preconceituosas.  

Lilyan Kesteloot (2001, p.110) conta um episódio de zombaria sofrido 

por Léon-Gontran Damas (Guiana, 1912-1978), estudante guianense, 

abordado por colegas parisienses: “Ah! você é guianense? Seu pai não seria 

um presidiário?”.  Podemos pensar que este tipo de insulto ficou no século 
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passado. É lamentável constatar a repetição de atos recentes, envolvendo a 

escritora e mulher política Christiane Taubira, relatados no primeiro capítulo 

desta dissertação. São várias ocorrências de insultos discriminatórios, e, 

como disse a escritora, não é apenas ela que é insultada, e sim milhões de 

pessoas tratadas dessa forma no cotidiano.  

Por outro lado, há também aqueles que se sentem felizes em deixar o 

país, por se sentirem em um mundo pequeno, fechado em si mesmo, 

enclausurado em ideias ultrapassadas. É o caso do poeta Aimé Césaire 

(Martinica,1913-2008), revelado em entrevista a Françoise Vergès (2005, 

p.20-21). Ele declarou que, durante o Ensino Médio, começou a detestar a 

sociedade martinicana na qual vivia, por causa de comportamentos 

preconceituosos em seu próprio país, repetindo-se a mentalidade colonialista, 

de modo que viver numa ilha é como viver em uma cidade pequena, podendo 

ser sufocante.  

 

Eu achava os homens martinicanos leves, superficiais, um 
pouco esnobes, carregando todos os preconceitos que tinham 
os homens de cor, antigamente. Eu não gostava nada disso, e 
devo dizer que eu fui para a França com prazer. [...] Ir para a 
França foi para mim a promessa de uma libertação, uma 
possibilidade, uma esperança de florescimento. Em outras 
palavras, ao contrário de muitos dos camaradas da minha 
geração, eu tinha o sentimento que vivia em um mundo fechado 
e estreito, um mundo colonial. Era o meu primeiro 
pressentimento. Eu não gostava desta Martinica (VERGÈS, 
2005, p.20-21)46.  

 

Na década de 1930, ao chegarem à França, os estudantes não 

metropolitanos conheceram outros jovens na mesma situação e se 

agruparam. Tudo começa pela necessidade de informações práticas, 

cotidianas relacionadas à vida estudantil. Depois, surgiu a troca de ideais e 

reflexões sobre o mal-estar causado por comportamentos racistas, nascendo, 

assim, no ambiente universitário parisiense, mediante a publicação de revistas 

 
46 Je trouvais les hommes martiniquais légers, superficiels, un peu snobs, porteurs de tous les 
préjugés qu’avaient les hommes de couleur autrefois. Tout cela ne me plaisait pas du tout, et je 
dois dire que je suis parti pour la France avec délectation. [...] Me  rendre en France était pour 
moi la promesse d’une libération, une possibilité, un espoir d’épanouissement. Autrement dit, 
contrairement à beaucoup de camarades de ma génération, j’avais le sentiment que je vivais 
dans un monde fermé, étroit, un monde colonial. C’était mon sentiment premier. Je n’aimais pas 
cette Martinique (VERGÈS, 2005, p.20-21).  
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e jornais estudantis, um processo de mobilização estudantil que, mais tarde, 

seria chamado de Movimento Cultural da Negritude.  

Antes de abordarmos este movimento, gostaríamos de apresentar os 

seus fundadores, os poetas Léopold Sédar Senghor (Senegal), Aimé 

Césaire (Martinica) e Léon-Gontran Damas (Guiana Francesa), tendo em 

vista a importância que tiveram tanto no meio literário e cultural, quanto 

político. 

De acordo com as informações do site GELEDÉS Instituto da Mulher 

Negra, Léopold Sédar Senghor (1906-2001)47 era de família aristocrática. O 

pai, sererê48, era um rico comerciante de nobre descendência; a mãe era 

peul49 (ou fulani). Sua infância, em Joal, a aldeia senegalesa onde nasceu, foi 

sem maiores problemas. Estudou na missão católica de Ngazobil e completou 

seus estudos secundários no Lycée Van Vollenhoven. Ganhou uma bolsa de 

estudos e foi para Paris, sendo o primeiro africano a obter o título de agregé50 

numa universidade francesa.  

Sua carreira na França foi brilhante. Em 1936, foi professor em Tours 

e, mais tarde, em Paris. Durante a II Guerra, foi feito prisioneiro pelos nazistas. 

Na oportunidade, aprendeu alemão e escreveu poemas que depois foram 

publicados em Hosties Noires (Hóstias Negras). Depois de libertado, fez parte 

da Resistência. Em 1945, foi eleito Deputado do Senegal na Assembleia 

Constituinte Francesa. Quando o Senegal se uniu ao Sudão para formar a 

Federação do Mali, Senghor foi Presidente da Assembleia Federal. Com a 

independência do Senegal, a Federação foi desfeita, Senghor foi eleito o 

primeiro presidente da nova república e permaneceu no cargo de 1960 até 

1980, retirando-se por sua livre e espontânea vontade, indo viver na 

Normandia, terra de sua esposa.  

Em 1983, foi eleito para a Academia Francesa de Letras. Os últimos 

anos de sua vida passou entre a Normandia, Paris e Dakar. Senghor visitou o 

 
47  As informações sobre Léopold Sédar Senghor se encontram disponíveis em: 
<https://www.geledes.org.br/leopold-sedar-senghor-2/>. Acesso em: 21 out. 2018. 
48 Os sererês são um grupo etnorreligioso da África Ocidental. Terceiro maior grupo étnico no 
Senegal, representando 15% da população senegalesa, também são encontrados no norte da 
Gâmbia e no sul da Mauritânia.  
49 Os peuls são um grupo de pastores nômades, constituído por várias etnias espalhadas pela 
África Ocidental, mas também na África Central e no Norte de África sudanesa.  
50  Diploma francês que capacita o Professor-pesquisador a lecionar em Universidades na 
França.   
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Brasil mais de uma vez, tendo recebido, em 1964, o título de Doutor Honoris 

Causa pela UFBA, além de mais de 20 universidades pelo mundo. Sua obra 

foi traduzida para uma infinidade de idiomas: japonês, alemão, sueco, russo, 

italiano, português... Seus prêmios literários se somam aos que ganhou como 

político e estadista.  

Passemos às notícias sobre Aimé Césaire (1913-2008). Ele veio de 

uma família numerosa, morava em Basse Pointe, uma comuna do Nordeste 

da ilha da Martinica, banhada pelo oceano Atlântico. O seu pai era funcionário, 

e a sua mãe, costureira. Aimé Césaire foi um aluno brilhante do Liceu 

Schœlcher de Fort-de-France e continuou os seus estudos secundários como 

bolsista do governo francês no Liceu “Louis le Grand”, em Paris. 

Foi nos corredores deste grande liceu parisiense que, logo à sua 

chegada, o jovem Aimé Césaire encontrou Léopold Sédar Senghor – o 

martinicano ainda no Ensino Médio, e o senegalense, no primeiro ano do 

Ensino Superior. Eles se viam todos os dias e de pronto ficaram amigos. Em 

entrevista à Françoise Vergès (2005), Césaire relatou o primeiro encontro com 

Senghor, relembrando as discussões sobre a África, as Antilhas, o 

colonialismo, as civilizações, assuntos da atualidade, inclusive comentou que 

Senghor conhecia profundamente a cultura grega. Os diálogos avançavam 

até que, um dia, os dois amigos se questionaram: “Quem sou eu? Quem 

somos nós? O que somos neste mundo branco?”. Em seguida, perguntaram-

se: “O que eu devo fazer?”, e o terceiro questionamento de ordem metafisíca: 

o que é permitido esperar? (VERGÈS, 2005, p.23).  

Em Paris, Aimé Césaire reencontrou o seu amigo guianense Léon-

Gontran Damas, eles se conheciam desde o Liceu Schœlcher. No contato 

com os jovens estudantes africanos, descobriram progressivamente uma 

parte repelida da identidade martinicana e guianense; a componente africana 

da qual tomaram gradualmente consciência ao mesmo tempo que emergia 

uma forte consciência da situação colonial. 

Admitido na Escola Normal Superior em 1935, Césaire começou, em 

1936, a redação da sua obra-prima “Cahier d’un Retour au Pays Natal”, 

(Caderno de um regresso ao país natal), escrito na forma de sequências 

longas em prosa, versos ou verso livre; não são numerados, nem separados, 

nem mesmo distinguidos pela tipografia. A composição segue a ordem de 
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uma experiência, um itinerário existencial ou espiritual. A unidade semântica 

muito forte é assegurada pelo retorno de fórmulas e motivos condutores que 

cadenciam cada etapa. Dois grandes momentos podem ser distinguidos nesta 

obra poética: desespero e esperança. O caderno é, de fato, a passagem de 

uma imagem degradada do negro à projeção triunfante de uma negritude 

assumida (ARGY, 2013)51 .  

Casou-se em 1937 com uma estudante também martiniquense, 

Suzanne Roussi 52 . Aimé Césaire, licenciada em Letras, voltou para a 

Martinica em 1939, para ensinar, assim como a sua esposa, no Liceu 

Schœlcher, onde teve como alunos Édouard Glissant (1928-2011)53 e Frantz 

Fanon (1925-1961)54. Em reação contrária ao status quo cultural martinicano, 

o casal Césaire, ajudado por René Ménil e Aristide Maugée, fundou, em 1941, 

a revista “Tropiques”, cujo projeto é a reapropriação do património cultural da 

ilha de Martinica (VERGÈS, 2005, p.139). 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Martinica sofreu um bloqueio no 

abastecimento da ilha pela França. Além de uma situação econômica muito 

difícil, o enviado do governo Vichy, o Almirante Robert, instaurou um regime 

repressivo, cuja censura visava diretamente à revista “Tropiques”. Esta 

apareceria, com dificuldade, até 1943.  

A guerra também marcou a passagem de André Breton na Martinica. 

O mestre do surrealismo descobriu com estupefação a poesia de Césaire e o 

encontrou em 1941. Em 1944, André Breton redigiu o prefácio da coletânea 

Les Armes Miraculeuses (As Armas Miraculosas), que marcou a ligação de 

Césaire com o surrealismo.  

A convite do adido cultural da embaixada da França, Aimé Césaire foi 

convidado em Port-au-Prince e passou seis meses na capital do Haiti, dando 

 
51 Céline Argy. Site da Assembleia Parlamentar da Francofonia. Février 2013. N° 32. Disponível 
em: <http://apf.francophonie.org/Cahier-d-un-retour-au-pays-natal-l.html>. Acesso em: 19 abr. 
2019. 
52  Suzanne Roussi (1915-1966) escritora, professora, ativista anticolonial, feminista e 

surrealista, também fazia parte da equipe editorial de L’Étudiant noir. 
53 No início, adepto das teses de Negritude que defendia um retorno às raízes africanas, 
Glissant elaborou o conceito de antilhanidade (valorização da própria cultura, nascida nas 
Antilhas, considerando o povo das ilhas "autônomo" culturalmente em relação à África) e de 
crioulização (valorização da cultura e língua crioula). 
54 Era psiquiatra e filósofo da Martinica. Em suas obras, analisou as consequências psicológicas 
da colonização e o processo de descolonização, tanto para o colonizador quanto para o 
colonizado, considerando seus aspectos sociológicos, filosóficos e psiquiátricos. 

http://apf.francophonie.org/Cahier-d-un-retour-au-pays-natal-l.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_crioula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colonizador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiqui%C3%A1trico
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uma série de conferências, cuja repercussão foi muito bem recebida nos 

meios intelectuais haitianos. Esta estadia haitiana teve uma forte marca sobre 

a obra do Aimé Césaire, que escreveu um ensaio histórico sobre Toussaint 

Louverture (1743-1803) 55  e consagrou uma peça de teatro ao rei Henri 

Christophe, herói da independência.  

Aimé Césaire mantinha o seu compromisso literário e cultural, mas foi 

pressionado pelas elites comunistas quando estavam à procura de um 

representante político. Foi eleito presidente da câmara municipal de Fort-de-

France, a capital da Martinica, em 1945, com 32 anos de idade. No ano 

seguinte, foi eleito deputado da Martinica na Assembleia Nacional. 

O deputado Césaire foi o relator da lei que fez, em 1946, a Guadalupe, 

a Guiana Francesa, a Martinica e a Reunião passarem do estatuto de colônias 

a Departamentos Franceses. Esta mudança de organização e funcionamento 

correspondia a um forte pedido do corpo social, desejando aderir aos meios 

de uma promoção social e econômica. Ele estava consciente do papel da 

departamentalização como reparação dos estragos causados pela 

colonização, mas estava igualmente consciente do perigo de alienação 

cultural que ameaçava os martinicanos. A preservação e o desenvolvimento 

da cultura local foram, desde então, as suas prioridades. 

Partilhando a sua vida entre Fort-de-France e Paris, Césaire fundou, na 

capital francesa, a revista “Présence Africaine” (Presença Africana), ao lado 

do Alioune Diop (1910-1980), do Senegal, e de Paul Níger (1915-1962) e Guy 

Tirolien (1917-1988), da Guadalupe. Esta revista passou logo em seguida à 

editora, publicando mais tarde, entre outros, os trabalhos do egiptólogo 

Cheikh Anta Diop (1923-1986), assim como os romances e as novelas de 

Joseph Zobel (1915-2006). 

Em 1950, na revista Presença Africana, foi publicado, pela primeira vez, 

o “Discurso sobre o colonialismo”, de Césaire, no qual fez uma análise 

implacável da ideologia colonialista europeia, comparando-a ao nazismo pelo 

qual a Europa acabava de passar. Os grandes pensadores e homens políticos 

 
55 Toussaint Louverture liderou e organizou uma grande rebelião de escravos (1791-1802), que 
levou São Domingos (antigo nome do Haiti) à independência. Depois, tornou-se governador da 
ilha.  
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franceses são convocados neste texto pelo autor que põe a nu as origens do 

racismo e do colonialismo europeu. 

As atividades de político e poeta consolidam-se lado a lado. Césaire foi 

deputado durante 48 anos e presidente da câmara municipal de Fort-de-

France durante 56 anos. Paralelamente, continuou a sua obra literária e 

publicou várias compilações de poesia, sempre marcadas pelo surrealismo. 

No total, ele publicou mais de catorze obras, coletâneas de poesias, peças de 

teatro e ensaios. Vários colóquios e conferências internacionais foram 

organizados sobre a sua obra literária, que é conhecida universalmente. A sua 

obra foi traduzida em várias línguas, entre as quais, a língua inglesa, 

espanhola, alemã… 

Dentre os três poetas da Negritude, Damas foi o menos divulgado, sem 

obter o nível de reconhecimento e notoriedade de seus pares, ao contrário de 

Césaire e de Senghor, sempre presentes em manchetes de jornais. 

Atualmente, é reconhecido como essencial para a vida política e cultural da 

diáspora. Na época, Senghor expressou seu espanto: 

 

Nós éramos os primeiros a surpreender-nos, Césaire e eu, que, 
entre as muitas teses que haviam sido escritas ou que estavam 
em andamento sobre os primeiros escritores do movimento da 
Negritude, tinha tão pouco sobre Léon-Gontran Damas: o mais 
negro dos poetas francófonos (POUJOLS et LHONI, 2001). 

 

Poeta guianense nascido em 28 de março de 1912 em Caiena, de mãe 

martinicana, de pai guianense e de avó paterna ameríndia, era um autêntico 

“sang mélé”56. Sua mãe faleceu um ano após seu nascimento, e, a pedido de 

seu pai, ele foi criado e educado por sua tia Gabrielle Damas (LEDY, 2014, 

p.140), reprimido durante sua infância, moldado à instrução crioula que 

transmitia os valores franceses, causando-lhe sofrimento e prejuízo físico e 

emocional. Damas teve uma infância difícil marcada, entre outros aspectos, 

pela doença (asma) e pela morte de sua mãe e de sua irmã ainda criança. 

Seus biógrafos lembram que ele foi vítima de um bloqueio de fala até os seis 

anos de idade (DORCY et HO-FONG-CHOUCOUTOU, 2016).  

 
56 Expressão usada para designar o mestiço. 
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Damas se contrapôs ao tema da assimilação, tendo sido ele próprio 

fruto desta situação opressora, criticada por ele na coletânea Pigments, de 

1937 (Pigmentos). Sua educação foi orientada pela noção de pertencimento 

à classe mulata, dominada pelo anseio de apropriar-se dos valores da classe 

branca francesa.  Vejamos um trecho de um famoso poema Hoquet (Soluço). 

 

SOLUÇO 

Para Vashti e Mercer Cook 

 

E eu tenho de sorver sete goladas de água 

três a quatro vezes nas vinte e quatro horas  

minha infância volta  

em um soluço  

sacudindo meu instinto  

como o policial o bandido 

Desastre  

fale-me do desastre  

fale-me   

Minha mãe querendo um filho com boas 

maneiras à mesa  

As mãos sobre a mesa  

o pão não se corta 

o pão se quebra 

o pão não se desperdiça 

o pão de Deus 

 o pão do suor da testa de seu Pai 

o pão do pão  

um osso se come com limite e discrição  

um estômago deve ser sociável  

e qualquer estômago sociável  

evita arrotos 

um garfo não é um palito  

é proibido assoar o nariz 

sabido 

visto pelos outros  

e depois fique ereto  
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um nariz bem-educado  

não varre o prato  

E depois e depois  

E depois em nome do Pai  

                    do Filho  

                    do Espírito Santo 

no final de cada refeição 

      E depois e depois  

 

(Pigments, éditions Présence Africaine)57  

 

Neste poema, intitulado Soluço, a contração muscular involuntária é 

provocada pela lembrança da infância, trazendo à memória o aprendizado 

repressivo que ia de encontro com a espontaneidade do eu lírico. Neste trecho 

do poema, ele evoca o momento da refeição, um dos aspectos da educação 

burguesa, como portar-se “com boas maneiras à mesa”, enumerando os 

detalhes: respeitar o pão, não cortá-lo, mas quebrá-lo com a mão.  

As proibições denotam uma etiqueta a ser seguida, voltada para o meio 

exterior: “evitar arrotos”, “é proibido assoar o nariz”, “fique ereto” são 

conselhos que valorizam o “parecer educado”, para não ser julgado perante 

os olhares dos outros membros da sociedade. A preocupação em se 

comportar como os brancos e esquecer seu sangue negro é a atitude 

resultante da assimilação, sendo, por isso, necessário esquecer os hábitos 

cotidianos e espontâneos de roer osso, arrotar, assoar o nariz. Voltemos à 

biografia do poeta. 

Quando garoto, Damas frequentou a escola primária e o colégio em 

Caiena. Depois, estudou no Liceu Schœlcher, na Martinica – neste espaço de 

 
57 HOQUET/Pour Vashti, et Mercer Cook/Et j'ai beau avaler sept gorgées d'eau/trois à quatre 
fois par vingt-quatre heures/me revient mon enfance/dans un hoquet/secouant mon instinct/tel 
le flic le voyou/Désastre/parlez-moi du désastre/parlez-m'en/Ma mère voulant d'un fils très 
bonnes/manières à table/Les mains sur la table/le pain ne se coupe pas/le pain se rompt/le pain 
ne se gaspille pas/le pain de Dieu/le pain de la sueur du front de votre Père/le pain du pain/Un 
os se mange avec mesure et discrétion/un estomac doit être sociable/et tout estomac 
sociable/se passe de rots/une fourchette n'est pas un cure-dents/défense de se moucher/au 
su /au vu de tout le monde/et puis tenez-vous droit/un nez bien élevé/ne balaye pas l'assiette/Et 
puis et puis/et puis au nom du Père/du Fils/du Saint-Esprit/à la fin de chaque repas/Et puis et 
puis (Pigments, éditions Présence Africaine).  
Disponível em: <http://www.krakemanto.gf/porenmdamas.html#14>.  Acesso em: 22 abr. 2019. 

http://www.krakemanto.gf/porenmdamas.html#14
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tempo, tornou-se amigo de Césaire. Ele deixa a ilha em 1926, para seguir os 

estudos no colégio de Meaux, perto de Paris, onde prestou vestibular em 

1928. Primeiro, matriculou-se na escola de direito para obedecer a sua família; 

depois, por escolha própria, inscreveu-se nos cursos de japonês, russo e 

baolê na escola de línguas orientais, antes de chegar ao Instituto de Etnologia, 

onde ele conheceu Jacques Roumain (1907-1944), escritor, político e defensor 

do marxismo haitiano, considerado uma das mais proeminentes figuras da 

literatura haitiana. Na verdade, Damas procurava traçar as fontes de sua 

identidade e seu difícil percurso (seu pai cortou a ajuda financeira, fato que o 

obrigou a trabalhar como estivador e como mergulhador) (LARA, 2019). 

Damas permaneceu em Paris e logo encontrou Aimé Césaire. Ao 

contrário do amigo, ele frequentava, muito especialmente, cabarés, onde 

gostava de ouvir jazz. Foi um assíduo frequentador das irmãs Nardal 58 , 

conquistando a fama de boêmio. Apaixonado por poesia, não demorou a 

encontrar-se com  André Breton, Senghor, os poetas negros dos Estados 

Unidos da América, como Langston Hughes (1902-1967), Alan Locke (1885-

1954), Jean Toomer (1894-1967), Countee Cullen (1903-1946) e Claude Mac 

Kay (1889-1948).    

O diretor do Museu do Trocadero confiou-lhe, em julho de 1934, a 

missão de estudar as subsistências africanas na Guiana; além disso, ele é 

encarregado por duas revistas (VU e LU) de escrever um relatório de sua 

viagem. Em seu retorno, publicou o resultado de sua pesquisa, Retour de 

Guyane (1938), na qual ele faz críticas amargas contra a assimilação que 

procurava impor um poder colonial preocupado em garantir definitivamente à 

França os territórios explorados há três séculos (LARA, 2019).  

Neste texto de 200 páginas, a primeira crítica refere-se ao povoamento 

configurado pelo Estado francês: a expedição de Kourou, em 176359, com 

milhares de mortos; a deportação de padres intransigentes e opositores 

 
58  As irmãs Nardal (martinicanas) possuíam e administravam um salão literário em Paris, 
frequentado por muitos escritores. Elas buscavam diminuir a distância entre as diásporas, em 
defesa da cultura negra. Dos encontros entre elas e seus convidados, surgiram as bases do 
que mais tarde foi a corrente da Negritude. 
59 A expedição de Kourou (de 1763 a 1765), importou cerca de 15.000 colonos brancos da 
Europa para povoar o interior da Guiana. Mais da metade dessas pessoas morreram de 
paludismo, febre amarela, febre tifoide, tifo e disenteria (CAVLAK, 2016). 
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políticos do Diretório60 da Revolução Francesa a partir de 1795; a criação da 

colônia penal de 1852 a 193861. Damas considera uma sucessão de fracassos 

essa política de povoamento e a julga injustificável: "Micróbios selecionados 

da patologia social dos meios felizes para obter o afastamento definitivo de 

uma categoria de energúmenos que a França não tem nada a fazer, e da qual 

não quer mais ouvir falar" (DORCY et HO-FONG-CHOUCOUTOU). 

De acordo com o site da academia da Guadalupe, este texto foi 

considerado subversivo para a época pela administração da Guiana, que 

queimou um grande número de exemplares. Pouco tempo depois, foi a vez de 

Pigments  sofrer uma censura retroativa pelo seguinte motivo: "atentar contra 

a segurança interna do Estado francês"62.  

Durante sua carreira, o comprometimento literário permanece 

inseparável de suas reivindicações políticas. A guerra permitiu-lhe afirmar a 

sua resistência física e intelectual. Em 1939, Damas participou do início da 

guerra. Depois do retorno à vida civil, ele permaneceu na resistência 

clandestina contra a ocupação alemã e militou, lendo contos guianenses em 

rádios de ondas livres. Seus amigos persuadiram-no a pôr fim a esta atividade. 

Membro do grupo de estudos antirracistas em Paris, foi responsável por 

elaborar um relatório sobre "a situação dos homens de cor na França, de 1919 

a 1940"63 . Antimilitarista e antifascista, seu ativismo com Robert Desnos 

(1900-1945) e Marguerite Duras (1914-1996), entre outros, lhe rendeu 

altercações com a Gestapo. Em 1945, foi recompensado com a sua 

participação na resistência e recebeu a medalha comemorativa 1939-194564. 

Em 1946, juntamente com o escritor e deputado René Jadfard (1899-

1947), ele empreendeu a campanha legislativa contra Gaston Monnerville 

(1897-1991), um forte defensor da assimilação. Determinados a combater a 

 
60 O Diretório, criado em 1795, marcou a retomada de poder dos girondinos na condução do 
processo revolucionário francês. Aproveitando toda a instabilidade política deixada pelos 
radicais que capitanearam a Convenção Nacional, a alta burguesia conseguiu reassumir o país 
promovendo reformas que deram fim às medidas populares criadas anteriormente. 
61 A Guiana foi designada como uma colônia penal, estabelecendo uma rede de campos e 
penitenciárias ao longo do litoral onde prisioneiros da França foram condenados a trabalhos 
forçados. 
62 Littérature: Léon-Gontran Damas. Disponível em: <pedagogie.ac-
guadeloupe.fr/sites/default/files/File/lettres/damas__biographie_rfo_pdf_4f671a3bdf.pdf>. 
Acesso em: 28 abr. 2019.  
63 Idem 
64 Idem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalhos_for%C3%A7ados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalhos_for%C3%A7ados
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departamentalização, eles fundaram um partido político: o Movimento 

Renascentista Guianense (MRG). Nesse ano, Aimé Césaire, então membro 

do Parlamento pela Martinica, obteve o estatuto de departamento para 

Guadalupe, Martinica, Guiana e Reunião. Após o acidente que custou a vida 

de Jadfard em 1947, Léon-Gontran Damas foi eleito deputado da Guiana, uma 

função que ocupou até 1951, uma cadeira pela Seção Francesa da 

Internacional Operária (SFIO)65.   

Sempre em constante movimento, Damas viajou pelos Estados Unidos, 

América Central, África Ocidental e Central e Europa. Esteve no Brasil, Haiti, 

Jamaica, Cuba e Guiana. Um amante de jazz, circunstância oportuna para os 

encontros no meio musical, um apaixonado pelo talento de Louis Armstrong, 

a quem dedicou o poema "Shine", texto inspirado por um herói solar, 

desafiando as leis do marronnage66. Íntimo dos poetas surrealistas Robert 

Desnos (1900-1945), Louis Aragon (1897-1982) e André Breton (1896-1966), 

também fez amizade com escritores negros americanos, como Langston 

Hughes (1902-1967) e Richard Wright (1908-1960)67. 

Nos anos 1950 e 1960, suas conferências no Caribe e na África 

Equatorial e Ocidental o levaram a intervir sobre temas diferentes, como 

fundador do movimento da negritude. Em 1966, Damas foi nomeado delegado 

da Sociedade Africana de Cultura na UNESCO. 

Professor permanente na Universidade negra de Howard em 

Washington, a partir de 1974, ele era um mediador entre a literatura anglófona 

e francófona. Léon-Gontran Damas morreu de câncer em 22 de janeiro de 

1978, em Washington. Suas cinzas foram repatriadas seis meses depois para 

a Guiana, onde ele está descansando desde então. No ano de sua morte, seu 

leal companheiro de armas, Aimé Césaire, fez-lhe um tributo vibrante na 

Martinica. 

Em sua tese (1961), pioneira sobre a História da literatura Negro-

africana, Lylian Kesteloot (2001, p.95) relata o surgimento deste solidário 

 
65 Idem 
66 Ação de fugir para a floresta, a fim de viver em liberdade, praticada por um escravo negro 
das colônias da América, em particular. 
67 Littérature: Léon-Gontran Damas. Disponível em: <pedagogie.ac-
guadeloupe.fr/sites/default/files/File/lettres/damas__biographie_rfo_pdf_4f671a3bdf.pdf>. 
Acesso em: 28 abr. 2019. 
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grupo de estudantes antilhanos e africanos.  Eles criaram a Revue du Monde 

Noir (Revista do Mundo Negro), que teve seis números. Outra tentativa foi 

Légitime Défense (Legítima Defesa), com apenas um número. Em 1932, 

nascia o jornal estudantil L’Étudiant martiniquais (O Estudante martiniquense), 

com o objetivo de trocar ideias sobre questões práticas e da vida acadêmica 

na capital, tal como o pagamento de bolsas.  

Em 1935, o banal e descomprometido periódico mudou de nome e de 

objetivo. Passou a se chamar L’Étudiant Noir (O Estudante Negro), jornal 

corporativo e combativo. Reunia estudantes da Martinica, Guadalupe, Guiana 

Francesa e África. As discussões em torno de uma revolução política e cultural 

começavam a germinar, influenciados pelas ideias do Comunismo e do 

Surrealismo.  

O termo “Négritude” aparecerá pela primeira vez nas páginas da revista 

L’Étudiant noir (O Estudante negro). Este conceito, forjado por Aimé Césaire 

em reação à opressão cultural do sistema colonial francês, visava a rejeitar, 

por um lado, o projeto francês de assimilação cultural e, por outro lado, a 

desvalorização da África e da sua cultura, referências essas que o jovem autor 

e os seus companheiros honravam. o projeto da Negritude é mais uma ação 

cultural do que política. Tratava-se, além de uma visão partidária e racial do 

mundo, de um humanismo ativo e concreto, destinado a todos os oprimidos 

do planeta. Césaire declara com efeito: “Sou da raça dos que são 

oprimidos”68. 

Era clara a influência das tendências comunistas e surrealistas no 

movimento da Negritude. Zilá Bernd (1988) faz uma leitura bastante 

interessante que complementa o ponto de vista de Kesteloot (2001) acerca 

dessas tendências que nortearam o movimento. De acordo com a professora, 

há convergência de três ismos: marxismo, surrealismo e existencialismo (grifo 

da autora). 

 
O marxismo, por ser a força política mais apta a sustentar os 
colonizados em sua revolta; o surrealismo, por privilegiar o 
“primitivo”, solapando os valores racionalistas do Ocidente, 
adapta-se como uma luva ao movimento que pretende 
contrapor a EMOÇÃO à RAZÃO, o MÁGICO ao CIENTÍFICO; 

 
68 Aimé Césaire. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/aime-cesaire/>. Acesso em: 28 
abr. 2019. 

https://www.geledes.org.br/aime-cesaire/
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o existencialismo, por ser a filosofia segundo a qual o homem 
se define pela ação (BERND, 1988, p.29, grifo da autora). 

 

O trio de poetas formado por Aimé Césaire (Martinica), o criador da 

palavra negritude, Léon-Gontran Damas (Guiana Francesa) e Léopold Sédar 

Senghor (Senegal) obteve notoriedade por suas obras. Junto com outros 

colaboradores, despertaram a consciência do estudante negro para a 

revolução cultural e política que mais tarde seria denominada de Négritude. 

Lembramos que a transformação no ser negro começa, primeiramente, por 

uma mudança literária e cultural, só depois é que esta passa ao campo 

político. Os jovens escritores defendiam que o intelectual devia mudar de 

comportamento, assumir sua origem racial e romper com a estética literária 

estabelecida.  

 “O grupo de L’Étudiant noir usou os valores contemporâneos do 

Ocidente com ecletismo, escolhendo somente o que era susceptível de 

promover a dignidade dos povos negros” afirma Kesteloot (2001, p. 97). Na 

literatura, absorviam as ideias surrealistas de André Breton: a liberação do 

estilo, da forma e da imaginação criadora se distanciava dos modelos literários 

franceses para aproximar-se do modelo e do imaginário africano.  

Para Senghor, o surrealismo europeu revelava um mundo interior, 

psicológico, inconsciente, por meio da escrita automática e transcrições de 

sonhos, por exemplo, enquanto o artista africano tentava apreender um 

universo mágico e religioso, povoado por forças objetivas exteriores ao 

homem (KESTELOOT, 2001, p.101). As forças invisíveis que povoam o 

mundo africano são, para essa comunidade, muito comuns e respeitadas, 

mas, para os ocidentais, tudo isso se explica pelo inconsciente coletivo.  

Entre os europeus e os africanos, existem valores, formas de 

organização social, formas de pensar e viver diferentes e específicas de cada 

comunidade. Como dizia Senghor em entrevista a Kesteloot (2001, p.101), “a 

negritude é o patrimônio cultural, os valores e sobretudo o espírito da 

civilização negro-africana”. O reconhecimento e a valorização dessa cultura 

(entendemos por cultura, em seu sentido antropológico, o conjunto de padrões 

de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc.) que distinguem 
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um grupo social consistem no início da tomada de consciência do movimento 

da Negritude.  

 
O que quer a juventude negra? ...Viver. Mas para realmente viver, 
você tem que ser você mesmo. O ator é o homem que não vive 
verdadeiramente. Ele dá vida a uma multidão de homens – coisas de 
personagens – mas não o inverso.  A Juventude negra não quer 
representar nenhum papel: ela quer ser ela mesma (KESTELOOT, 
2001, p.103-104)69. 

 

 Em entrevista a Françoise Vergès (2005), Césaire comenta sobre a 

pequena produção literária da Martinica de vocação doudouiste70, da qual ele 

se distancia para aproximar-se do surrealismo.  

 

Ler os poetas martinicanos, era como contar em seus dedos 
até doze, e você tinha um alexandrino. Eles escreviam coisas 
encantadoras, chamada de doudouisme. O surrealismo 
manifestava justamente uma recusa desta literatura. 
Estávamos interessados neste movimento porque nos permitia 
romper com a razão, com a civilização artificial, e apelar para 
as forças profundas do homem. "Você vê Leopold, o mundo é 
o que é, você se veste, você veste seu paletó, você vai ao salão 
etc. “Meus cumprimentos, Madame." Mas onde está o Negro 
em tudo isso? O negro não está lá. No entanto, Você o tem em 
você. Cave mais profundamente, e você vai encontrá-lo no seu 
interior, além de todas as camadas de civilização, o negro 
fundamental. Você me ouve, fundamental. Isso é exatamente o 
que eu fiz, e toda essa literatura em alexandrinos, achávamos 
que estava ultrapassada. “Eles” tinham feito a sua literatura, 
mas nós, nós iríamos fazer outra coisa, porque éramos negros. 
É o negro que tínhamos que procurar em nós (VERGES, 2005, 
p. 27-28).  

 

No plano social, o grupo de estudantes de Paris acreditava que a 

revolução cultural deveria preceder a revolução política. Césaire e Damas, 

particularmente, posicionavam-se contra a assimilação dos antilhanos e 

guianenses, respectivamente. Senghor se interessava mais em analisar e 

exaltar os valores da África negra. E assim todos os colaboradores escreviam 

 
69 Que veut la Jeunesse noire? ... Vivre. Mais pour vivre vraiment, il faut rester soi. L’acteur est 
l’homme qui ne vit pas vraiment. Il fait vivre une multitude d’hommes – affaire de rôles – mais il 
ne se fait pas vivre. La Jeunesse noire ne veut jouer aucun rôle : elle veut être soi (Kesteloot, 
2001, p. 109). 
70 O doudouismo é um movimento literário que faz uso de uma representação consentida, na 
literatura francesa, da realidade do ultramar francês, especialmente das Antilhas Francesas. 
Caracteriza-se pela sua disposição a conservar de seus territórios apenas manifestações mais 
exóticas, retornando ao leitor descrições cheias de clichês, mas satisfatórias de um ponto de 
vista metropolitano. 
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artigos voltados para a cultura, defesa da língua crioula, ciência, psicologia, 

arte negra feita por negros. A busca da identidade começava pela não 

assimilação do povo negro, e Césaire convocava a juventude negra a 

emancipar-se, a resgatar a herança de suas qualidades raciais.  

 

Nós nos interessamos pelas literaturas nativas, pelos contos 
populares. Nossa doutrina, nossa ideia secreta, era: "Negro eu 
sou, e Negro eu permanecerei." Havia essa ideia de uma 
especificidade africana, de uma especificidade negra 
(VERGES, 2005, p.28).  

 
 

Em sua obra, Kesteloot (2001, p.105) traça um histórico do termo 

Negritude. A palavra começou a circular nas discussões do grupo de 

estudantes que escreviam os artigos para o jornal L’Étudiant noir.  Foi Césaire 

que a inventou e a utilizou por escrito em alguns poemas do livro Cahier d’un 

Retour au pays natal (Diário de um Retorno ao país natal), de 1939. Ela reuniu 

as noções dadas pelo grupo de L’Étudiant noir, por meio de entrevistas. 

Vale salientar que o termo surgiu da vivência, e somente após 1948 foi 

que se começou a elaborar um conceito para a negritude, quando Senghor 

publicou a Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgaxe (1948), com 

prefácio de Jean Paul Sartre (1905-1980).   

É interessante lembrar a observação de Bernd, em que ela afirma que 

o sentido do neologismo négritude em francês tem uma força de 

expressividade e de agressividade que se perde na tradução para a língua 

portuguesa, por derivar de nègre, um termo pejorativo, usado para ofender o 

negro, uma vez que existe a palavra noir” (BERND, 1988, p.17). 

Complementando essa observação da autora, vale destacar que o 

vocábulo nègre (negro) remete à condição de escravo das colônias. Na língua 

francesa, diversas expressões de injúrias se formam a partir da mesma; como 

petit nègre, referindo-se à língua dos escravos negros, como o crioulo, em uso 

até hoje na Guiana. Enquanto a palavra noir(e), traduzida por negro(a) e 

preto(a), remete à pessoa negra e à cor preta. 

A autora lembra ainda que o neologismo foi definido pelo poeta Aimé 

Césaire como “[...]uma revolução na linguagem e na literatura que permitiria 

reverter o sentido pejorativo da palavra negro para dele extrair um sentido 
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positivo” (BERND, 1988, p.17).  Desde então, o termo negritude assumiu um 

sentido de autoafirmação pelas comunidades negras – como orgulho, e não 

mais como revolta ou vergonha.  

A palavra negritude nasce do uso, e só depois veio o conceito. Vejamos 

como os poetas a definiram. Para Senghor, “A negritude é o patrimônio 

cultural, os valores e sobretudo o espírito da civilização negro-africana” 

(KESTELOOT, 2001, p.106). Nesse conjunto de valores, Senghor via o negro 

nativo antes do contato com o branco, com suas emoções e crenças. Nisso 

consistiam as primeiras críticas à dominação colonialista. Mais tarde, depois 

que entrou na política, Senghor redefine a negritude como “um momento 

necessário de um movimento histórico: a recusa do Outro, a recusa de se 

assimilar, de se perder no Outro” (KESTELOOT, 2001, p.108), isto é, 

primeiramente uma negação – a recusa, mais precisamente, a afirmação de 

uma negação, para depois se encontrar, se construir. 

A autora seleciona algumas passagens, extraídas de Cahier de retour 

au pays natal (1939), de Césaire, em que a palavra negritude designa a cor, 

a raça, a psicologia e a reivindicação de justiça, de dignidade e de 

humanidade. Finalmente, em 1959, Césaire define a negritude: “uma atitude 

diante da vida. Consciência de ser negro, simples reconhecimento de um fato, 

que implica aceitação, ocupar-se pelo seu destino de negro, de sua história, 

de sua cultura” (Kesteloot, 2001, p. 109). 

Para Damas, negritude consistia em recusa da assimilação que feria 

sua espontaneidade e defesa de sua qualidade de negro e de guianense. 

Podemos concluir que as concepções dos três amigos não se excluem, 

completam-se. Esses diferentes aspectos permitiram construir um conceito 

para a palavra em pauta. Esse movimento literário a favor da personalidade 

negra e de denúncia da dominação cultural e da opressão do capitalismo 

colonialista marcou a fundação da ideologia da negritude no cenário mundial. 

Os preceitos da negritude incomodaram muita gente. Os desacordos e 

as críticas surgiram. A negritude passou a ser vista como um movimento 

reacionário por uns (René Menil, Sartre) e idealista por outros (Cheik Anta 

Diop, Albert Franklin). Kesteloot (2001, p.259) constata que a noção de 

negritude evoluiu, e Édouard Glissant (1928-2011) tornou-a mais abrangente, 

(este tema será desenvolvido mais adiante, no terceiro item deste capítulo),  
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levando em conta a mesma situação da miscigenação das Antilhas e das ilhas 

vizinhas, que sofreram a mesma mistura de raças durante a colonização, 

subsistindo até hoje.  

O movimento atingiu amplitude internacional. No entanto, com o passar 

do tempo, como todo movimento que se constrói em um processo gradativo e 

progressivo de transformação e de mudança, surgem novas reflexões e 

problemáticas. Outros pensadores acrescentaram seus questionamentos, 

atualizando ou reavaliando em direção ao futuro.  

No estudo de Bernd (1988, p.30), ela observa duas tendências no 

movimento da negritude, opinião com a qual compartilhamos. Há um 

desenvolvimento de consciência de classe, isto é, identificação com todos os 

oprimidos, independentemente da cor da pele e outra tendência no movimento 

que permanece presa unicamente a uma consciência de raça, suscitando, na 

sua opinião, as primeiras críticas.  

O Movimento da Negritude passará por uma fase de militância, depois 

da Segunda Guerra Mundial. A participação ativa de grupos organizados pela 

libertação das colônias trouxe mudanças relevantes para a política. As 

Antilhas e a Guiana passaram do estatuto de colônia a departamento 

ultramarino, em 1946. O engajamento pela libertação das colônias africanas 

ganhará força e será concretizada na década de 1960. Apesar dos fatos 

positivos, o movimento começa a perder força.  

Do ponto de vista de Zilá Bernd (1988), o movimento sofreu um 

enfraquecimento por causa, primeiramente, do distanciamento de Senghor, 

causado pelo seu envolvimento com a política.  

 
A grande crítica que se faz a Senghor é de, após a tão sonhada 
independência das ex-colônias africanas, que ocorreram nos 
anos 60, ele se ter deixado utilizar pelos interesses do 
neocolonialismo, permitindo que a Negritude fosse recuperada 
e utilizada como arma pelo sistema imperialista” (BERND, 
1988, p.35). 

 

Esse argumento é refutado por Kabengele Munanga. Consciente do 

papel desempenhado por Senghor, ele faz a seguinte afirmação: “Um grande 

descrédito caiu sobre a negritude. No entanto, não podemos desconsiderar 

todo o movimento por causa da posição pessoal de Senghor” (MUNANGA 
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2012, p.56). Concordamos que a audácia do estudante de outrora cedeu lugar 

ao conformismo do político. Senghor representou o Senegal na Assembleia 

Nacional Francesa entre 1946 e 1958. Depois, foi Presidente do seu país, 

momento em que poderia efetuar mudanças estruturais em seu país (BERND, 

1988, p.35). No entanto, não podemos desvalorizar o movimento no seu 

conjunto, pelas falhas do homem político.   

O segundo motivo, de acordo com Bernd foi o prefácio escrito por Jean 

Paul-Sartre, intitulado Orfeu Negro (como introdução à Anthologie de la 

nouvelle poésie nègre et malgache (1948), de Senghor que na ocasião, 

alertava para o perigo de o movimento tornar-se, pela radicalização, um 

racismo às avessas.  

Infelizmente, nós podemos confirmar este argumento, nas nossas 

vivências, de mais de dez anos, na Guiana Francesa. Na vida cotidiana, 

tivemos vários episódios de racismo às avessas, não só pela cor da pele, 

como também pela nacionalidade e pelo fato de ser mulher. Foi da busca em 

compreender as origens do racismo às avessas que surgiu a motivação para 

empreender nossa pesquisa. 

O terceiro – e determinante – fator, conforme opinião de Bernd, foi a 

recuperação do movimento pelas elites dominantes. O clima de ódio, 

discriminação e aversão instalou-se numa via de mão dupla entre o povo 

negro e o povo branco. A distinção entre raça e classe aflorava, e a 

solidariedade entre os oprimidos, independentemente da cor da pele, 

desfalecia.  O principal objetivo do movimento de promover a igualdade e a 

humanização entre os homens se perdia cada vez mais.  

Dentre os pontos positivos, enumerados pela autora, destacamos os 

que corroboram diretamente a nossa pesquisa. O movimento cultural da 

Negritude contribuiu com: a desconstrução de uma ideologia que, “com seus 

silêncios e suas lacunas”, consagrava a supremacia da raça “branca” (grifos 

da autora); o início do processo de construção de uma autoimagem positiva; 

a tomada de consciência da necessidade de passar da condição de 

observado (objeto da História) para a de observador (sujeito da própria 

História) (BERND, 1988, p.40). 

O estudo de Kabengele Munanga ((2012, p.21) atualiza e fortalece os 

fundamentos do movimento da negritude. Para ele, dentro desse processo, 
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de resgate de identidade coletiva, “a negritude faz parte da luta para 

reconstruir positivamente sua identidade e, por isso, um tema ainda em 

atualidade”, posição com a qual estamos de acordo. Vejamos seus 

argumentos. 

 
Finalmente, a busca da identidade negra não é, no meu 
entender, uma divisão da luta dos oprimidos. O negro tem 
problemas específicos que só ele sozinho pode resolver, 
embora possa contar com a solidariedade dos membros 
conscientes da sociedade. Entre seus problemas específicos 
está, entre outros, a alienação do seu corpo, de sua cor, de sua 
cultura e de sua história e consequentemente sua 
‘inferiorização’ e baixa estima; a falta de conscientização 
histórica e política, etc. Graças à busca de sua identidade, que 
funciona como uma terapia de grupo, o negro poderá despojar-
se do seu complexo de inferioridade e colocar-se em pé de 
igualdade com os outros oprimidos, o que é uma condição 
preliminar para uma luta coletiva. A recuperação dessa 
identidade começa pela aceitação dos atributos físicos de sua 
negritude antes de atingir os atributos culturais, mentais, 
intelectuais, morais e psicológicos, pois o corpo constitui a rede 
material de todos os aspectos da identidade (MUNANGA 2012, 
p.19, grifo nosso). 

 
 

Acreditamos que a busca de construção e de consolidação da 

identidade do povo negro deve ser entendida como um processo dinâmico 

que não termina com a Negritude – um movimento inicialmente cultural, 

evoluindo para o campo político e social. A superação do ódio, da aversão, do 

ressentimento – recíprocos – entre todos os seres humanos, deve fazer parte 

desta terapia coletiva proposta por Munanga. A nosso ver, trata-se de uma 

luta ampla, coletiva e universal. Tornar as pessoas conscientes da condição 

de oprimidos, sermos responsáveis pelos nossos atos cotidianamente e 

caminhar para a humanização – individual e coletiva – deverão ser nosso 

principal compromisso coletivo. 

Césaire acrescenta Identidade à divisa Liberdade, Igualdade, 

Fraternidade, por compreender que ter a sua própria identidade é um direito 

fundamental do homem e merece respeito, onde quer que ele esteja 

(VERGÈS 2005, p.20-21). O respeito pelo ser humano é primordial, quer seja 

pela identidade individual e/ou pelas identidades coletivas. O respeito às 

diversidades culturais e históricas, por meio de relações de contraste, 

distinção, diferença entre os diferentes povos que constituem a pluriétnica e 
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pluricultural sociedade guianense, é um desafio. Esse será o último tema 

deste capítulo. Na seção seguinte, passaremos a expor sobre a ampla e 

complexa literatura francófona.  

 

3.2.  Literatura francófona: Martinica e Guiana Francesa 

 

A literatura francófona tem despertado o interesse de muitos leitores na 

Europa. As obras estão escritas em língua francesa, mas, às vezes, em 

crioulo; pode ser considerada uma literatura insular; em outras vezes, da 

diáspora; uma literatura relacionada com a África, ou com o Quebec... com 

certeza, ela é fruto da tomada de consciência, ela emerge da necessidade de 

expressar-se, de passar da condição de observado, ou seja, objeto da História, 

para a de observador, sujeito da sua própria História. 

De acordo com Bonnici (2009, 257), a teoria e a crítica pós-colonialistas 

constituem uma nova estética pela qual os textos são interpretados 

“politicamente”, baseadas na relação entre o discurso e o poder. Não há 

dúvida de que a literatura pós-colonial tem sua origem nas antigas colônias 

europeias, cujos temas – busca da identidade, redescoberta de uma história 

própria, desconstrução dos modelos culturais herdados do colonialismo, 

questionamento das forças políticas e econômicas, controle ideológico e 

social – são algumas das temáticas subjacentes ao discurso e ao texto literário 

(DURIX et JOUBERT, 2018, p.1). Assim sendo, concordamos com Bonnici 

(2005) quando afirma que os estudos pós-coloniais abrangem o debate sobre 

as ex-colônias, considerando a dominação exercida por um país europeu 

desde a invasão até a atualidade.  

Essas investigações são realizadas em variadas áreas de 

conhecimento, como a literatura, filosofia, sociologia, psicologia, etnologia e 

outras, a fim de fundamentar críticas às narrativas eurocêntricas, 

desconstruindo as ideias que inferiorizam os países que outrora foram 

colônias, rompendo, por conseguinte,  com a história única tida como oficial, 

ou seja, revisitando-a para contá-la sob outro(s) prisma(s), incluindo, 

sobretudo, o ponto de vista dos colonizados, dos oprimidos, dos excluídos da 

história.  
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Os defensores mais divulgados da teoria pós-colonial, geralmente, 

pertencem à diáspora: Edward Saïd (1935-2003), um palestiniano 

estabelecido em Nova Iorque, e Gayatri Chakravorty Spivak (1942) e Homi 

Bhabha (1949) são ambos nativos do subcontinente indiano e fazem parte da 

elite intelectual norte-americana. Podemos citar também os martinicanos 

Aimé Césaire (1913-2008), Frantz Fanon (1925-1961) e Édouard Glissant 

(1928-2011). Não faz parte da diáspora o diretor do Centro de Estudos Sociais 

da Universidade de Coimbra e Coordenador Científico do Observatório 

Permanente da Justiça Portuguesa, o professor e sociólogo Boaventura de 

Sousa Santos, nascido em Coimbra – no entanto, ele auxilia a pensar a 

emancipação por meio da diversidade e solidariedade.  

Quanto à literatura pós-colonial considera-se, em geral, que tem início 

antes dos anos de 1930 (DURIX et JOUBERT, 2018), quando os escritores 

das antigas colônias se inspiraram no movimento do Renascimento do Harlem 

e da Negritude, exaltando os valores culturais do povo negro. Nesse momento, 

a produção pós-colonial toma impulso nas regiões anglófonas e francófonas. 

De acordo com Jean-Pierre Durix (2018), professor emérito da 

Universidade de Bourgogne, o prefixo “pós” não se reduz ao sentido 

estritamente histórico que situaria as obras literárias após o fim da época 

colonial. Podemos exemplificar com o primeiro romance escrito em crioulo, 

Átipa71, publicado pela primeira vez em 1885, pelo guianense Alfred Parépou. 

Tal texto foi considerado subversivo para a época, pois tratava criticamente 

da realidade guianense do final do século XIX. O autor era um republicano 

firme, fazia parte da marinha. Depois, ocupou o cargo de Conselheiro Geral. 

Quando escreveu Átipa, usou um codinome, porque tudo era subversão na 

sua obra, desde a defesa da língua crioula, que, cada vez, aproximava-se 

 
71 Atipa, título e personagem de uma crônica pitoresca e ácida da sociedade guianense, aparece 

na paisagem literária do final do século XIX, época na qual a Guiana passou do estatuto pós-
escravagista a de uma colônia penitenciária, de economia de plantio a economia do garimpo. 
Escrito em crioulo, sem o menor recurso a língua francesa, a história apresenta Atipa, um 
garimpeiro profissional, filósofo em alguns momentos, incendiário em outros, sempre 
zombeteiro, em constante discussão. Diante de uma anmè Praça do mercado ou de um prato 
poucici ké oun chougiè zaricots na casa de um compadre, no escritório de um candidato político 
ou no Sable noir  para dançar, tudo é motivo para cantar a beleza do país, valorizar a cultura 
guianense em todas as suas facetas, denunciar a indolência do povo guianense face ao rolo 
compressor da assimilação e defender sem reservas o patois guianense como vetor de uma 
identidade forte (DORCY, Monique. Alfred Parépou. Disponível em: <http://ile-en-
ile.org/parepou/>. Acesso em: 30 jun. 2019). 

http://ile-en-ile.org/parepou/
http://ile-en-ile.org/parepou/
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mais do francês. As personagens eram destiladores de cana de açúcar, 

mercadores de madeira (DÉSERT, 2014, p.115). Por exemplo, o discurso de 

Atipa era contrário à assimilação, ele estava a favor dos oprimidos da época, 

a começar pela língua.  

Esta obra ficou muito tempo no esquecimento, sendo redescoberta em 

apenas em 1949, com a publicação por Auguste Horth de seu Patois guyanais. 

Depois, uma primeira versão da língua crioula para a francesa foi realizada, 

em 1972, por Michel Lohier, seguida pela de Marguerite Fauquenoy, em 1987. 

Atipa é, hoje, o tema de uma nova tradução por Francine Château Condé-

Salazar, sob o título de Um romance guianense (1885), Atipa de Parépou, 

konté-raconté à Marie (DORCY, 2019)72. 

Vale salientar que o processo político de descolonização ocorre 

somente nos anos 1960, e a literatura pós-colonial a precede com uma 

descolonização identitária e cultural. Portanto, parece-nos mais apropriado 

interpretá-lo como uma ultrapassagem da ideologia e da retórica colonialistas. 

O fenômeno pós-colonial está ligado a uma exigência da dignidade própria 

aos povos inferiorizados, a uma necessidade de liberação em relação aos 

entraves imperialistas, quer seja no fim do século XIX, quer seja na forma 

atenuada de pós-colonialismo, ainda em vigor nos anos de 1940.  

Após essas considerações, gostaríamos de averiguar a definição dada 

à literatura pós-colonial pelo professor da Universidade Estadual de Maringá, 

Thomas Bonnici (2009), em seu texto intitulado Teoria e critica pós-

colonialistas:  

 
[...] De fato todas as literaturas oriundas das ex-colônias 
europeias, sejam elas portuguesas, espanholas, inglesas ou 
francesas surgiram da experiência da colonização e 
reivindicaram-se perante a tensão com o poder colonial e 
diante das diferenças com os pressupostos do centro imperial 
(BONNICI, 2009, p.267).  
 

Em geral, os autores contam as experiências da colonização. O 

objetivo dos discursos pós-coloniais é a inclusão na sociedade das minorias 

marginalizadas, pensamento defendido pelos estudos subalternos. Em suas 

pesquisas sobre a  categoria "subalterna" Spivak, cujos escritos são 

 
72 Idem. 
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inspirados pelo marxismo, feminismo e desconstrucionismo, influenciada por 

Derrida e Gramsci, argumenta polemicamente que o subalterno não pode falar. 

Para a pesquisadora, o termo subalterno deve ser resgatado, retomando o 

significado que Gramsci lhe atribui ao se referir ao “proletariado”, ou seja, 

“aquele cuja voz não pode ser ouvida” (SPIVAK, 2014, p. 13), referindo-se às 

camadas mais baixas da população constituídas por negros, mulheres, 

trabalhadores rurais, ou seja, grupos excluídos da sociedade pelo poder 

dominante. 

Bonnici (2005) alerta para o fato de que a literatura pós-colonial deve 

ser analisada no contexto da cultura vivida na região afetada pela colonização 

europeia, já que ela é um dos componentes integrais dessa mesma cultura. 

Apesar de a literatura pós-colonial ser escrita por uma comunidade, ela se 

dirige a todos, pois trata de temas universais, podendo apresentar 

características especificamente regionais, que se limitam à cultura nacional, 

consistindo no resultado da experiência de colonização, denunciando a 

tensão com o poder colonizador. 

Levando em consideração as premissas acima citadas, passaremos a 

verificar as especificidades das literaturas francófonas. A fim de fundamentar 

nossa investigação sobre a literatura pós-colonial francesa, valer-nos-emos 

das informações contidas no artigo Postcoloniales Littératures73, publicado na 

enciclopédia Universalis, de autoria de Jean-Pierre Durix, professor emérito, 

da Universidade de Bourgogne, especialista em literaturas anglófonas, em 

parceria com Jean-Louis Joubert, professor da Universidade de Paris-XIII, 

especialista em literaturas francófonas. 

A noção de "literatura colonial" foi estabelecida na literatura francesa 

do início do século XX: a revista Le Mercure de France, fundada em 1672 e 

extinta em 1965, manteve, por quase três séculos, uma coluna regular, 

dedicada à literatura colonial. Teorizada pelo reunionês Marius-Ary Leblond e 

alguns outros, ela mostrou o desejo de acompanhar o empreendimento 

colonial, dando a conhecer as realidades internas: a pintura dos costumes, 

 
73 DURIX, Jean-Pierre et JOUBERT. Postcoloniales Littératures. In :Enciclopaedia Universalis. 
Disponível em: <http://www.universalis.fr/encyclopedie/litteratures-postcoloniales/>. Acesso em 
05 abr. 2018.  
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imersa na alma dos indígenas, exaltava o trabalho de civilização que pregava 

o poder colonial, às vezes modulada por algumas críticas. Os cantores da 

literatura colonial pediam o surgimento de talentos literários indígenas, que 

pudessem testemunhar o sucesso da colonização (DURIX et JOUBERT, 2018, 

p.8-9). 

O termo "literatura pós-colonial" não é muito empregado na França. Em 

geral, utiliza-se o termo literatura francófona, ou seja, a literatura produzida no 

espaço francófono, na África, nas Antilhas ou no Magrebe (DURIX et 

JOUBERT, 2018, p.1). A ruptura entre a "literatura colonial" e a chamada 

"literatura francófona" ocorreu lentamente. Os primeiros ensaios literários do 

malgaxe Jean-Joseph Rabearivelo (1901-1937) foram apoiados pelas 

autoridades coloniais. No entanto, com a vigorosa crítica da colonização 

desde os anos 1930, criou-se uma tensão entre a literatura de adesão ao 

mundo colonial e a literatura de protesto. Isto foi demonstrado pela publicação, 

em 1932, por um grupo de estudantes martinicanos em Paris, do manifesto 

Légitime Défense. A literatura colonial antilhana foi violentamente atacada por 

sua inautenticidade (DURIX et JOUBERT, 2018, p.9).  

A literatura de protesto foi consolidada em Pigments (1937), os poemas 

de Léon-Gontran Damas registravam atitudes de resistência ao poder colonial, 

as quais iriam também encontrar expressão nas obras de autores da 

Negritude, abordados anteriormente neste capítulo. Cronologicamente, 

podemos observar que Damas precedeu Léopold Sédar Senghor, que 

publicou, em 1945, Chants d'ombre (Cantos da sombra) e, em 1948, Hosties 

Noires (Hóstias negras); ou ainda Aimé Césaire com Discurso sobre o 

colonialismo publicado pela primeira vez em 1950 em Paris nas Editions 

Réclame, uma pequena editora associada ao Partido Comunista Francês74.  

Para o escritor guianense Elie Stéphenson (1944), de todos os poetas 

da primeira geração da Negritude e, mais particularmente, “dos três ‘grandes’ 

reconhecidos como fundadores do movimento, Damas é, 

inquestionavelmente, o mais original, o mais marcante, o mais singular” 

 
74 Aimé Césaire. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/aime-cesaire/>. Acesso em: 28 
abr. 2019. 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/poder/
https://www.geledes.org.br/aime-cesaire/
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(STÉPHENSON, 2014, p.71) 75 . Nas nossas leituras sobre a biografia de 

Damas, concluímos que era considerado um “boêmio”, reputação que talvez 

o tenha prejudicado, perdendo a credibilidade junto ao público. No entanto, de 

acordo com Elie Stéphenson, foi o primeiro a produzir uma verdadeira poesia 

negra, escrita em língua francesa. Também foi o primeiro a refutar o projeto 

da assimilação cultural e política, ao contrário de Césaire, que o aceitou, a 

pedido da população da Martinica. Entretanto, continua “misteriosamente 

desconhecido” em seu próprio país (STÉPHENSON, 2014, p.71).  Damas foi, 

acima de tudo, um revolucionário, coerente com sua posição pessoal e política.  

Em seu livro Pigments (1937), ele expressou sua revolta contra o 

sistema colonial, como pudemos verificar anteriormente no poema Hoquet. 

Traremos agora um trecho do poema Blanchi (Pigments, 1937), em que ele 

afirma um intenso sofrimento, o de ter sido “embranquecido” com o fenômeno 

da aculturação, quando o eu lírico queria apenas e simplesmente ser um 

negro.  

 

Embranquecido 

Para Christiane et Alioune Diop  

 

Pode ser que se atrevam  

a me tratar de embranquecido 

enquanto tudo em mim  

aspira a ser somente negro 

tanto quanto a minha África  

que eles roubaram  

Embranquecido  

Abominável insulto 

que eles me pagarão caro  

quando a minha África  

que eles roubaram   

quiser a paz a paz nada mais que 

 
75 STÉPHENSON, Elie. Hymne au Nèg marron. In : Léon-Gontran Damas : poète, écrivain 
patrimonial et postcolonial. Guyane : Ibis Rouge Éditions, 2014. (p.71-74). 
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a paz76 

 

Pigments (1937) 

 

 

Nesse trecho, Damas denuncia a história da África roubada e, junto a 

ela, o destino e a identidade de milhões de africanos. A captura seguida da 

deportação para a escravização nas Américas marca o início da 

desnaturalização destes povos desenraizados e de suas futuras gerações. O 

sentimento de perda da identidade se traduz em um ser humano fraturado. 

Além disso, ser tratado de branco ou apontado como um negro que quer 

tornar-se branco, para o eu lírico, era um insulto, pois ele só desejava ser 

negro e viver em paz como a África mãe. Retornar às raízes africanas 

representa um retorno à memória, à terra, à identidade em seus vários 

aspectos: ritmo, dança, canto, crença, costumes... como atestam os recentes 

estudos reunidos e publicados no livro sobre Léon-Gontran Damas77. 

Depois dos citados poetas, vieram os escritos de Frantz Fanon (1925-

1961), que, sem dúvida, também contribuíram com a resistência, além das 

teorias sobre o terceiro mundo que também influenciaram as literaturas das 

antigas colônias, cuja temática, a busca do EU, se confronta com a realidade 

de uma história marcada pela miscigenação cultural (LOUVIOT, 2019). 

Psiquiatra, teórico político e revolucionário, Frantz Fanon nasceu na Martinica, 

em 1925. Além da medicina, estudou filosofia e debruçou-se, principalmente, 

sobre as obras de Hegel, Marx, Lênin, Kierkegaard, Husserl, Heidegger e 

Sartre, aprofundando-se no conceito de alienação desenvolvido por Hegel e 

Marx. Em 1952, ele escreveu Peau noire, masques blancs (Pele negra, 

máscaras brancas), um ensaio determinante para a negritude, marcando o 

 
76  BLANCHI/Pour Christiane et Alioune Diop/ Se peut-il donc qu'ils osent/me traiter de 
blanchi/alors que tout en moi/aspire à n'être que nègre/autant que mon Afrique/qu'ils ont 
cambriolée/Blanchi/Abominable injure/qu'ils me paieront fort cher/quand mon Afrique/qu'ils ont 
cambriolée/voudra la paix la paix rien que/la paix/(pigments, éditions Présence Africaine). 
Disponível em: <http://www.krakemanto.gf/porenmdamas.html#14>. Acesso em: 22 abr. 2019 
(tradução nossa). 
77  BLÉRALD, Monique, LONY, Marc et GYSSELS, Kathleen. Léon-Gontran Damas : poète, 
écrivain patrimonial et postcolonial. Guyane: Ibis Rouge Éditions, 2014.  

http://www.krakemanto.gf/porenmdamas.html#14
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advento da consciência negra por meio de um estudo da imagem do negro na 

cultura humanista europeia (FAUSTINO, 2013)78.  

ogo após seus estudos, Fanon foi trabalhar na Argélia como médico-

chefe da Clínica de Blida-Joinville. A partir do seu contato com a realidade da 

colônia, engajou-se na luta pela independência e naturalizou-se argelino. 

Após sua entrada na Frente de Libertação Nacional, ele tornou-se 

representante do Governo Provisório em vários encontros entre países 

africanos e do Terceiro Mundo em geral. Em 1961, Fanon, já com leucemia, 

escreveu, em 10 meses, Os Condenados da terra (Les Damnés de la terre). 

Ele analisa o fenômeno colonial como modo de alienação econômica. O 

colonizado tenta resistir à imposição da tecnologia estrangeira, agarrando-se 

ao mundo tradicional, recusando todo progresso técnico, como processo de 

degradação cultural do qual a língua é o veículo principal. Fanon insiste sobre 

a necessidade de encontrar novas soluções para os problemas específicos do 

Terceiro Mundo. Ele morreu no mesmo ano em Washington (FAUSTINO, 

2013).  

As literaturas francófonas evoluíram, contando com uma vasta 

produção. Seus autores se dirigiam a um público externo, com o intuito de 

sensibilizá-lo para a causa da independência, ocorrida até os anos de 1960. 

Depois dessa fase, o movimento caribenho da creolité (crioulismo) propôs a 

redescoberta da força da palavra crioula, construindo uma língua literária na 

interseção entre o francês e o crioulo. Patrick Chamoiseau (1953), autor de 

romances, contos, ensaios e teórico do crioulismo, recebeu o prêmio Goncourt 

com Texaco (1992).  Gostaríamos de citar outros nomes representativos, 

como Saint-John Perse (1887-1975), nascido na Martinica, poeta e diplomata, 

que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1960. Joseph Zobel (1915-2006), 

romancista e poeta martinicano, considerado um dos autores mais 

significativos da literatura antilhana, que escreveu o clássico La Rue Case 

Nègres (A Rua Casa Negros, 1950). Bertène Juminer (1927-2003), médico 

e escritor guianense, que, como outros escritores caribenhos, guianenses e 

 
78 FAUSTINO, Deivison Mendes. Colonialismo, racismo e luta de classes: a atualidade de 
Frantz Fanon. Anais do V Simpósio Internacional Lutas Sociais na América Latina. ISSN 2177-
9503 10 a 13/09/2013. Disponível em: <http://www.uel.br/grupo-
pesquisa/gepal/v16_deivison_GI.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2017. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/patrick-chamoiseau/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Literatura
http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/v16_deivison_GI.pdf
http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/v16_deivison_GI.pdf
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haitianos, lutou pelo reconhecimento da língua crioula. Com Christiane 

Taubira, condenou a escravidão como crime contra a humanidade. Em 1981, 

recebeu o prêmio literário do Caribe.  

A partir de agora, daremos destaque ao filósofo Édouard Glissant 

(1928-2011). Segundo Joubert (2018), Glissant, em um trabalho visionário, 

unindo a obra literária à reflexão filosófica, propõe pensar sobre o fracasso 

dos desdobramentos identitários e a nova totalização do mundo. Depois de 

uma série de poemas e romances, Les Indes (As Indías, 1955), Le Quatrième 

Siècle (O Quarto Século, 1964), que querem devolver à comunidade 

caribenha o sentimento de sua existência verdadeira e de sua duração, ele 

compromete-se a denunciar as tentações do espírito de sistema 

universalizante em favor de uma poética concreta da relação. Seu romance 

Tout-Monde (Todo-Mundo, 1993) anuncia uma dimensão "enraizada e aberta" 

sem precedentes do mundo. Seu projeto de escrever "na presença de todas 

as línguas do mundo" está de acordo com o movimento vivo das literaturas 

francófonas (JOUBERT, 2018). 

Édouard Glissant (1928-2011), antropólogo, filosofo, poeta romancista 

e ensaísta, antigo aluno de Césaire, separa-se das ideias do seu mestre e 

desenvolve reflexões sobre a particularidade do antilhano, diferenciando este 

dos africanos nascidos na África. O conceito de negritude era restritivo para 

definir a identidade dos antilhanos79, uma vez que esta era, essencialmente, 

miscigenada e composta não só por africanos, mas também por indianos 

(colis), ameríndios do Caribe, franceses, ingleses, espanhóis... Glissant 

desempenhou um papel de porta-voz não só das Antilhas, mas também das 

Américas.   

Seu romance La Lézarde recebeu o Prêmio Renaudot em 1958. Apesar 

do sucesso de sua vasta obra, o trabalho de Édouard Glissant tem sido muito 

mais famoso do que realmente lido. Criticado por suas posições políticas, foi 

considerado, na Martinica, elitista ou ilegível. Suas obras foram, no entanto, 

pouco a pouco, conquistando seu espaço entre os leitores, nas décadas de 

 
79 Glissant desenvolveu o conceito de antilhanidade (valorização da cultura própria, nascida 

nas Antilhas, considerando o povo das ilhas "autônomo" culturalmente em relação a África) e 
de crioulização (valorização da cultura e língua crioula). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ole
https://fr.wikipedia.org/wiki/1981
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_crioula
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1960-1980, inserindo-as como algumas das grandes obras escritas em língua 

francesa (JOUBERT, 2018)80.  

De acordo com Enilce Rocha (2013), pesquisadora e tradutora da obra 

de Glissant, no seu prefácio em Introdução a uma poética da diversidade 

(2013), a reflexão crítica do autor se formou durante o pós-guerra, no contexto 

das lutas anticolonialistas e na reflexão sobre o colonialismo. O conjunto de 

sua obra representa uma importante contribuição para a discussão da 

identidade do encontro das culturas na contemporaneidade. 

Em sua Introdução a uma poética da diversidade, originalmente 

publicado em 1995, pela Universidade de Montreal e premiado pela revista 

Études françaises et de la francophonie, Glissant desenvolve sua teoria sobre 

a diversidade das culturas face ao processo globalizante imposto pela cultura 

ocidental dos países hegemônicos e oferece os parâmetros para 

compreender a complexidade das questões culturais colocadas aos povos 

historicamente colonizados, afirma Enilce Rocha (2013). Vejamos como o 

autor aborda a primeira característica das Américas, juntamente com os 

cientistas sociais Darcy Ribeiro (1922-1997) no Brasil, Bonfil Batalla (1935-

1991) no México e Rex Nettleford (1933-2010) na Jamaica, de acordo com os 

quais a América é dividida da seguinte forma: Meso-América, Euro-América e 

Neo-América.   

 

[...] a América dos povos autóctones, dos povos-testemunhas, 
ou seja, que sempre lá estiveram e que definimos como a 
Meso-América, a Meso-América; a América daqueles que 
chegaram provenientes da Europa e que preservaram no novo 
continente seus usos e costumes, bem como as tradições de 
seus países de origem, que poderíamos chamar de Euro-
América que compreende evidentemente o Quebec, o Canadá, 
os Estados- Unidos, e uma parte (cultural) do Chile e da 
Argentina; a América que poderíamos chamar de Neo-América 
e que corresponde à América da crioulização. Essa América 
compreende o Caribe, o Nordeste do Brasil, as Guianas, o 
Curaçao, o sul dos Estados- Unidos, e a costa caribenha da 
Venezuela e da Colômbia, uma grande parte da América 
Central e do México. (GLISSANT 2013, p. 15).  

 

 
80 JOUBERT, Jean-Louis. « GLISSANT ÉDOUARD - (1928-2011) », Encyclopædia Universalis.  
Disponível em: <http://www.universalis.fr/encyclopedie/edouard-glissant/>. Acesso em: 27 jun. 
2018. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/edouard-glissant/
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Ainda,  de acordo com a maneira como cada povo chegou e ocupou as 

Américas Glissant (2013, p.16), propõe três formas de “povoadores”: o 

“migrante fundador”, ou seja, aquele que desbravou e tomou os territórios pela 

força das armas; o “ migrante familiar”, aquele que se se instalou nos territórios 

com sua cultura, sua memória e seu modo de vida europeu, e, finalmente, o 

“migrante nu”, aquele que foi arrebatado da sua cultura, da sua língua, de seu 

território e foi transportado à força para o continente americano.   

A paisagem, a terra e o território têm muita importância para Glissant. 

É interessante observar como ele retrata a diferença entre o mar do Caribe e 

o mar Mediterrâneo. Este último é “um mar que concentra”, e as civilizações 

e as religiões monoteístas nasceram na bacia do Mediterrâneo por causa 

dessa predisposição ao pensamento do uno e da unidade. Ao passo que o 

primeiro é “um mar aberto, que difrata e leva a efervescência da diversidade”, 

é “um mar de encontros e de implicações”. Os elementos culturais multiplicam-

se nesse conjunto de imbricações, crioulizando-se, resultando em algo 

imprevisível e novo (GLISSANT, 2013, p.16-17).  

A predominância da Neo-América (crioulizada) continua absorvendo 

elementos da Meso-América e da Euro-América, ao passo que tende a 

influenciar ambas. Certamente, a força da cultura da ascendência africana se 

deu pela memória de rastro/resíduo que o “migrante nu” trouxe consigo nos 

navios negreiros, nas plantações: os africanos de diversas origens 

estabeleceram contato uns com os outros, as memórias foram compartilhadas, 

recriando as línguas crioulas e as artes (batuques, cantos, pratos, ritos, 

danças e outros), uma experiência real da crioulização na época da 

escravidão.  

Glissant (2013, p.17) afirma que o mundo se criouliza, isto é, as culturas 

do mundo colocadas em contato umas com as outras acabam por transformar-

se, permutando de forma consciente entre si. Os fenômenos da crioulização 

são importantes porque supõem que os elementos culturais postos em 

presença uns dos outros devam ser obrigatoriamente equivalentes, para que 

esta se realize. Se houver inferiorização, a crioulização não se efetua 

verdadeiramente, ela se dá, porém de forma injusta, desequilibrada. Esse foi 

o processo ocorrido no Caribe e no Brasil. De acordo com Glissant (2013, 

p.19), os componentes culturais africanos e negros foram inferiorizados, a 
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crioulização se deu, mas deixou um resíduo amargo, incontrolável. Por essa 

razão, foi necessário lutar pela revalorização da herança africana, reivindicada 

pelos movimentos culturais, como o indianismo haitiano, o renascimento do 

Harlem e a negritude, abordados neste capítulo. 

Baseado nos três tipos de povoamento histórico proposto 

anteriormente pelo autor, ele acrescenta uma quarta modalidade de 

povoamento, tratando-se, desta vez, de um povoamento interno, tema que foi 

desenvolvido pelo autor em Poétique de la Relation (Poética da Relação, 

1990), no ensaio A errância, no qual o exílio consiste em noções que podem 

nos interessar para compreender o movimento de ir e vir das pessoas no 

mundo.  

Segundo Glissant (2017, p.23), Deleuze e Guatari fazem um elogio ao 

nomadismo, presumível libertador do ser, talvez por oposição ao 

sedentarismo. Após refletir sobre o pensamento de Kant no qual afirma que o 

nomadismo causa rompimento social, Glissant desenvolve a ideia de 

nomadismo circular e em flecha. O caso do nomadismo circular acontece 

quando partes do território ficam esgotadas, pondo em risco a sobrevivência 

de um grupo, obrigando-o a mudar-se. Quanto a isso, ele cita o exemplo dos 

povos das florestas, dos arauaques no Caribe, os engajados agrícolas que 

saíam de fazenda em fazenda, os circenses e os ciganos. Esses grupos não 

são intolerantes ao sedentarismo, eles são nômades por necessidade de 

sobrevivência. Ousando atualizar essa ideia, podemos incluir, nesse grupo, 

os imigrantes, exemplificados em nossa exposição sobre as plurietnias da 

Guiana, como veremos posteriormente.  

Esse caso de nomadismo circular, opõe-se ao nomadismo invasor ou 

em flecha, à medida que, por exemplo, os conquistadores tinham o objetivo 

de conquistar terras e, para tal, não hesitaram em exterminar os seus 

ocupantes. Eles acabaram se instalando e se fundindo nas suas conquistas 

Glissant (2017, p.24). A relação emocional com a terra se mantém na memória 

individual/coletiva. Ela aparecerá em algum momento, portanto, a 

reivindicação da posse do território está ligada à identidade da comunidade 

invadida. Pudemos constatar que as instituições governamentais na Guiana 

têm esta compreensão, por isso tentam preservar, legitimar as culturas 

pluriétnicas. Os guianenses já tiveram suas populações e culturas 
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massacradas, identidades impostas – por isso, hoje, há tanta resistência à 

generalização, à universalização cultural, e os conflitos fazem parte do 

construto identitário.      

Decorrente dessa reflexão de recusa à universalização cultural, 

Glissant desenvolve o conceito de crioulização, a partir do qual os elementos 

culturais heterogêneos colocados em relação “se intervalorizam”, ou seja, não 

há degradação ou diminuição do ser nesse contato e nessa mistura. O que a 

diferencia da mestiçagem é a imprevisibilidade. Glissant (2013, p.20-21) 

explicita que os efeitos de uma mestiçagem são calculáveis em plantas e 

animais pela técnica do enxerto. A crioulização é a mestiçagem acrescida de 

uma mais-valia, que é a imprevisibilidade. Não se podem prever resultados 

dos choques, harmonias, distorções, recuos, rejeições, atrações entre 

elementos culturais (GLISSANT, 2013, p.21). O termo crioulo vem da 

realidade das línguas crioulas, línguas compósitas, nascidas do contato entre 

elementos linguísticos heterogêneos das línguas africanas e do francês, 

espanhol ou inglês (GLISSANT, 2013, p.22). Para os franceses ou ingleses, 

trata-se de uma deformação da sua língua de origem, estabelecendo-se, 

desse fato, a hierarquia de reconhecimento das línguas e dos dialetos e 

pidgins, que são termos negativos, e pejorativos. 

Para Glissant, o termo crioulização se aplica à situação atual do mundo 

na sua “totalidade terra” (2013, p.24). Ele coloca que a imprevisibilidade da 

relação mundial no processo de crioulização, criando e determinando a noção 

de caos-mundo (2013, p.41). Este termo parte da análise da modernidade em 

crise, da hesitação à tolerância multiétnica. Ao desenvolver este conceito, o 

autor associa a ele uma totalidade planetária, realizando-se a construção de 

culturas heterogêneas complexas: uma vez postas em relação, movem as 

fronteiras culturais e geram o caos planetário. O autor atribui ainda um valor 

positivo ao sentido de caos ao retirar dele a conotação de incomunicabilidade 

e ligá-lo à existência do caos planetário como consequência do imprevisível, 

sendo, portanto, o resultado do encontro com o diferente, aquilo que acontece 

quando há o encontro de distintas línguas, culturas, etnias ou 

religiões. Gostaríamos de trazer uma passagem a respeito do caos-mundo na 

visão do autor.  

 



 

91 
 

No encontro planetário das culturas que vivenciamos como se 
fosse um caos, temos a impressão de ter ficado sem 
referências. Por toda a parte, para onde voltamos os olhos 
vemos catástrofe e agonia. Deixamos de ter esperanças em 
relação ao caos-mundo. Mas é porque ainda tentamos 
encontrar nesse caos-mundo uma ordem soberana que 
reconduziria uma vez mais a totalidade-mundo a uma unidade 
redutora. Tenhamos a força imaginária e utópica de conceber 
que ele não significa o caos apocalíptico dos fins do mundo. O 
caos é belo quando concebemos todos os seus elementos 
como igualmente necessários. No encontro das culturas do 
mundo, precisamos ter a força imaginária de conceber todas as 
culturas como agentes de unidade e diversidade libertadoras, 
ao mesmo tempo (GLISSANT, 2013, p.72-73).  

O convite para visualizarmos um mundo com realidades diferentes, 

inclusivo, igualitário com respeito às diversidades pode parecer um sonho, 

uma utopia, mas depende de cada um de nós, parte integrante desta 

totalidade-terra. Acreditamos ser necessário compreender a beleza do caos 

como descreveu Glissant: não se trata de um apocalipse anunciando os fins 

do mundo (já tivemos vários), e sim o resultado dos encontros entre as 

pessoas de diversas culturas, preparando-se para acolher o que não pode ser 

previsto. Isso é, de certa forma, um fortalecimento recíproco da busca do Eu 

em encontro com o Outro.  

 Esse modo de enxergar o mundo em sua totalidade tem por base a 

distinção entre duas formas genéricas de culturas, denominadas de atávicas 

e compósitas. Poderíamos dizer que o atavismo está ligado às culturas 

antigas de raiz única, enquanto culturas compósitas estariam associadas às 

culturas em formação como rizomas. Nas culturas atávicas, a crioulização se 

deu há muito tempo (GLISSANT, 2013, p.27), com tendência a crioulizar-se, 

isto é, a questionar ou a defender o estatuto da identidade como raiz única. 

Édouard Glissant (2013, p.38) considera como comunidades atávicas as 

antigas comunidades da Ásia, da África Negra, da Europa e as culturas 

ameríndias.  

Já nas culturas compósitas, o fenômeno da crioulização se dá 

praticamente aos nossos olhos (GLISSANT, 2013, p.27). O autor define como 

comunidades compósitas aquelas nascidas da crioulização, nas quais toda e 

qualquer ideia de uma gênese só pode ser ou ter sido importada, adotada ou 

imposta: a verdadeira origem dos povos do Caribe dá-se no ventre do navio 

negreiro e no antro da plantação (GLISSANT, 2013, p.38). As culturas 
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compósitas tendem a tornar-se atávicas, ou seja, tendem a reivindicar uma 

espécie de perduração, uma respeitabilidade conferida pelo tempo, que seria 

necessária a toda cultura para estar segura de si e ter a audácia de afirmar-

se (GLISSANT 2013, p.24).  

Ao estabelecer a diferença entre as culturas atávicas e compósitas, 

Glissant expande seu pensamento em direção ao conceito de identidade de 

raiz única e identidade rizoma. Para o ensaísta, o pensamento de rizoma 

alicerça a base do que ele chama de Poética da Relação, segundo a qual, a 

identidade rizoma se prolonga numa relação com o outro. Glissant parte da 

concepção difundida pelos europeus de que: 

 

 [...] toda identidade é uma identidade de raiz única e exclui o 
outro. Essa visão de identidade se opõe à noção hoje “real”, 
nas culturas compósitas, de identidade como fator e como 
resultado de uma crioulização, ou seja, da identidade como 
rizoma, da identidade não mais como raiz única, mas como raiz 
indo ao encontro de outras raízes. Assim que formulamos essa 
afirmação, os problemas se revelam inquietantes, porque, 
quando falamos de identidade raiz indo ao encontro de outras 
identidades, temos a impressão de uma ameaça de diluição: 
funcionamos sempre segundo o antigo modelo e, então, repito 
a mim mesmo que, se eu for ao encontro do outro, não serei 
mais eu mesmo, e, se eu não for mais eu mesmo, perco-me de 
mim! (GLISSANT, 2013, p.24-25). 
 
 

O medo de perder a sua própria identidade é um fato real, Glissant 

alerta para essa situação, e propõe a Poética da Relação como forma de 

compreendê-la, a fim de tentar sair do confinamento ao qual estamos 

reduzidos. Por que nos angustiamos diante do caos-mundo? Glissant 

responde que nossa consciência da totalidade do mundo não é mais ingênua 

e não pode mais ser excludente. Outra pergunta angustiante se coloca: como 

ser si mesmo sem fechar-se ao outro e como consentir na existência do outro, 

na existência de todos os outros, sem renunciar a si mesmo? (GLISSANT, 

2013, p.41). Para o autor, deve-se debater quando se está em sintonia com a 

comunidade que se quer defender. Esta defesa deve se dar dentro da 

realidade do caos-mundo, que não mais permite o universal generalizante. 

(GLISSANT, 2013, p.41). 
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O pensamento metafórico de rizoma é o princípio da Poética da 

Relação glissantiana, que fundamenta a relação de alteridade. A noção de 

raiz rizoma foi emprestada de Gilles Deleuze (1925-1995) e Felix Guatari 

(1930-1992). O conceito de rizoma opõe-se ao conceito de raiz única. A raiz 

única tem uma só origem e mata tudo que está à sua volta. O rizoma é o 

conjunto de múltiplas raízes, ricas em reservas e vivem em harmonia com as 

outras raízes à sua volta (GLISSANT, 2017, p.23). A noção de rizoma mantém 

o fato do enraizamento, mas repele a ideia de uma raiz totalitária, mais forte 

ou superior às outras.  

De acordo com Philippe Chanson81, teólogo e pesquisador sobre as 

Antilhas e Guiana da Universidade de Genebra, a metáfora de raiz rizoma 

teve inspiração no manguezal, um entremeado de galhos e raízes por vezes 

visíveis, aéreas, marinhas ou subterrâneas. Na biologia, a raiz única tem fonte 

única, em geral, com posição vertical e subterrânea. Enquanto a raiz rizoma 

tem fontes múltiplas, posição horizontal, aérea, subterrânea e marinha. 

À guisa de conclusão, gostaríamos de destacar o princípio da 

alteridade, que, segundo Glissant, é conceber o mundo em sua totalidade, 

não existindo apenas a “minha” verdade, mas também o pensamento do outro. 

Na relação entre “eu” e o “outro”, haverá ou não mudança. Isso pode ser 

enriquecedor para mim e para o outro. Para Glissant, o princípio identitário se 

apaga na Relação, mas não desaparece: ele cede o lugar para a alteridade, 

e esta se nutre das outras raízes rizomas. A minha identidade não é fixa, ela 

está em contínuo movimento de construção. Ela não é mais “racial”, “étnica” 

ou “substancial”. A identidade está se tecendo, o mundo está se tecendo, 

precisamos pensar na diversidade do mundo e “[...] reconhecer as diferenças 

não nos obrigam a envolver-se na dialética da sua totalidade. No limite, posso 

reconhecer a tua diferença e pensar que ela te prejudica” (GLISSANT, 2017, 

p.29). Acrescentamos que a verdade é plural e não unívoca, existe a “minha” 

e a “tua”, precisamos reconhecê-las, compreendê-las e respeitá-las para 

vivermos melhor, neste mundo globalizado.  

 
81 CHANSON, Philippe. Identité et Altérité chez Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, 
scripteurs visionnaires de la Parole créole. Disponível em: 
<https://www.potomitan.info/chamoiseau/identite.php>. Acesso em: 09 jul. 2018. 

 

https://www.potomitan.info/chamoiseau/identite.php
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Desde o princípio desta pesquisa, traçar o perfil da pluriétnica 

sociedade guianense nos pareceu uma etapa fundamental para 

compreendermos a importância do pensamento dos autores caribenhos.  

 

3.3. Plurietnias: um mosaico guianense 

 

A Guiana Francesa tem suas especificidades locais diferentes de 

outros territórios. Iniciaremos nossa reflexão com esta afirmação de Gérald 

Désert (2014, p.115)82: “a Guiana é um lugar precursor sobre as questões de 

identidade nas regiões crioulófonas da América e do Caribe”. Percorremos o 

seu passado no primeiro capítulo, agora analisaremos o seu presente.  

 Mediante a escassez de bibliografia sobre os diferentes grupos 

étnicos, nós nos limitaremos a apresentar as principais populações 

guianenses. Vale salientar que existem os testemunhos históricos dos 

viajantes, além de pesquisas mais recentes e estudos sobre a história desses 

povos, realizados por eles próprios, em capítulos de monografias e 

dissertações. De acordo com Marie Fleury (2018 p.4) 83 , que desenvolve 

pesquisas etnográficas e cartográficas in loco, com a participação dos 

autóctones (ameríndios e quilombolas), com o auxílio de testemunhos dos 

mais velhos, os mais jovens têm demostrado interesse em se reapropriar de 

sua história e de seu território. O fortalecimento da relação intergeracional 

está sendo uma consequência gratificante para todos. 

O resultado desta pesquisa fundamenta-se no artigo Guyane, de 

Emmanuel Lézy (2018) 84 , professor-pesquisador em geografia da 

Universidade de Paris-X-Nanterre, e cruzaremos as informações com o artigo 

Guyane française: composition ethnolinguistique 85  (Guiana Francesa: 

composição etnolinguística, 2017), publicado no site da administração da 

 
82  DÉSERT, Gérald. Léon-Gontran Damas : Poète jazz du trio de la négritude. In: Léon-
Gontran Damas : poète, écrivain patrimonial et postcolonial. Guyane : Ibis Rouge Éditions, 
2014, (p.1115-128).   
83 FLEURY, Marie. « Gaan Mawina, le Marouini (haut Maroni) au coeur de l’histoire des Noirs 
marrons Boni/Aluku et des Amérindiens Wayana », Revue d’ethnoécologie [En ligne], 13 | 2018, 
mis en ligne le 21 juin 2018, consulté le 28 juin 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/ethnoecologie/3534 ; DOI :10.4000/ethnoecologie.3534 
84  LÉZY, Emmanuel. « GUYANE », Encyclopædia Universalis. Disponível em: 
<http://www.universalis.fr/encyclopedie/guyane/>. Acesso em: 03 fev. 2018. 
85  Guyane française - Composition ethnolinguistique. Disponível em: 
<http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefr2.htm>. Acesso em: 14 mar. 2018. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/guyane/
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefr2.htm
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Collectivité Territorial de Guyane. Por se tratar de um site oficial, além de 

atualizado, traça um perfil fidedigno da realidade social guianense. 

Atualizaremos os dados estatísticos com o auxílio do Institut national de la 

statistique et des études économiques 86  – INSEE (Instituto Nacional de 

Estatística e de Estudos Econômicos).  

A composição étnico-cultural da Guiana Francesa é muito complexa e 

variada, se compararmos com os demais países da América do Sul. Ela tem 

características bem particulares: são 25 grupos étnicos diferentes, cada um 

com sua língua e cultura diferente87. A Guiana Francesa é parte integrante da 

França e da União Europeia. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística 

e Estudos Econômicos (INSEE), a população guianense, com dados de 

janeiro de 201988,  está estimada em 296.711 habitantes, consistindo na 

menos importante e na menos densa do território francês.  

A Guiana localiza-se no nordeste da América do Sul, entre os rios 

Maroni (520 km) para o ocidente e Oiapoque (303 km) a leste, e mantém laços 

com os seus vizinhos fronteiriços, o Suriname e o Brasil. Conforme o artigo do 

professor Emmanuel Lézy (2019), a Guiana foi uma das mais antigas e 

estáveis colônias francesas, estabelecida desde 1643, tendo se transformado 

em um departamento ultramarino francês (D.O.M.) em 1946, depois em um 

departamento-região ultramarino (D.O.M.-R.O.M.) em 2003.  

 O clima da Guiana é equatorial, quente e úmido, dividido em duas 

temporadas: a estação seca – de julho a novembro – e a estação chuvosa – 

de dezembro a junho, com temperaturas que variam entre 23° na época de 

chuvas e 33° na estação seca, porém a sensação térmica é bem maior por 

causa da umidade de 90%. Toda a área é completamente coberta pela floresta 

tropical, contínua e densa, que se estende sobre os 95% do território, sendo 

necessário abrir caminho a foice para penetrá-la. As pistas ameríndias são 

sutis, discretas, marcadas, de vez em quando, por uma cicatriz deixada em 

algum tronco, assinala Hurault (1998, p.18). Seus 84.000 km2 fazem dele o 

 
86 Recensement de la population. Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 
2017. Disponível em: <https://www.insee.fr/fr/statistiques/3677781?sommaire=3677855>. 
Acesso em: 14 mar. 2018. 
87  Guyane française - Composition ethnolinguistique. Disponível em: 
<http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefr2.htm >.  Acesso em: 14 mar. 2018. 
88 Disponível em: <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012713#titre-bloc-1>. Acesso em: 08 de 
mai. 2019. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3677781?sommaire=3677855
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefr2.htm%20Acesso%20em%20:%2014/03/2018
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012713#titre-bloc-1
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maior departamento francês, sendo também aquele que possui a mais longa 

fronteira terrestre (1.250 quilômetros) e possui o maior município (Maripasoula, 

18.736 km2)89.  

Situada entre a floresta Amazônica – o “pulmão do mundo” – e o 

Oceano Atlântico, a Guiana ocupa uma posição comercial e estratégica que 

não se pode negligenciar, comenta Emmanuel Lézy (2019). A cidade de 

Kourou, distante 60km da capital, abriga a "porta espacial" da Europa, o 

Centro Nacional de Estudos Espaciais (C.N.E.S.), que proporciona 

lançamentos de foguetes desde sua fundação em 1964. Esta atividade 

representa 20% do PIB do departamento; gera 20% de empregos direto e 

indireto; arrecada impostos indiretos sobre produtos importados e, desde 

1992 (sobre a produção local em D.O.M.), sobre os tributos locais e 

importações. Segundo o autor, os lançamentos do foguete Ariane 5 têm 

assegurado o sucesso do Centro Espacial da Guiana desde 2005. O Estado 

francês investe mais de 900 milhões de euros todos os anos, e a União 

Europeia, mais de 50 milhões de euros.  

A reputação de terra rica da Guiana vem desde a colonização, como 

nos relata o professor Emmanuel Lézy (2019). O explorador britânico Walter 

Raleigh já descrevia a Guiana, em 1596, como um Eldorado, e inúmeras 

expedições foram realizadas ao longo do século XVI, sem sucesso. O tesouro 

prometido só foi encontrado por volta de 1898, com a corrida do ouro, bem 

como o achado de diamantes, ferro, bauxita, água, madeira, além da fauna e 

da flora abundantes e ricas. A Guiana abarca uma grande diversidade cultural 

e biológica, aliás, outros tesouros que atestam a honestidade da descrição 

feita pelo britânico, mas o ouro continua a ser o primeiro produto de 

exportação do departamento: mais da metade de tal produção escapa às 

autoridades e alimenta o tráfico e o contrabando. Como o progresso não anda 

sozinho, neste caso, veio acompanhado destas mazelas.  

Desde os anos 1980 (LÉZY, 2019), a Guiana tornou-se um centro 

rotativo de tráfico de drogas e prostituição (inclusive, infantil), especialmente 

nas cidades de Saint Georges, às margens do rio Oiapoque, que separa a 

 
89  LÉZY, Emmanuel. GUYANE. In: Encyclopædia Universalis [online]. Disponível em:  
<http://www.universalis.fr/encyclopedie/guyane/>. Acesso em: 01 de mai. 2019. 
 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/eldorado/
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Guiana/França e o Estado do Amapá/Brasil, no bairro chamado de Crique, em 

Caiena, no bairro do Vieux bourg em Kourou e Saint Laurent du Maroni, cidade 

fronteiriça com o Suriname, separada pelo rio Maroni. Estas características 

fazem da Guiana uma entidade paradoxal e contraditória: em meio a tanta 

riqueza natural, há também muita desigualdade entre os humanos.  

A densidade demográfica na Guiana Francesa é de 3 habitantes/km². 

A maior parte da população está concentrada na costa, e somente 5% do 

território está habitado. Na capital, Caiena, vivem quase 56.000 pessoas, 

segundo o INSEE – censo oficial de 201490.  A segregação racial, resultante 

da escravidão e da imigração indiana contratada durante a colonização, e a 

fragmentação da sociedade guianense em minorias visíveis constituem a mais 

forte originalidade das Guianas, segundo o professor Lézy (2019), pois reflete 

bem os acontecimentos históricos que ocorreram desde o século XVI. 

Buscamos, nas estatísticas oficiais, os números exatos para cada 

grupo étnico, mas só encontramos dados aproximativos, e isto se deve ao fato 

de a França não praticar o recenseamento étnico. De acordo com a 

enciclopédia Larousse91, censos oficiais com perguntas sobre origens étnicas 

e raciais foram banidos pelo governo francês em 1978, uma vez que o termo 

"raça", na França, invocava associações com a Alemanha nazista e, 

atualmente, intensificaria os debates referentes às correntes migratórias, 

ocasionando discriminação racial. Também há dificuldade em quantificar com 

precisão a população guianense, por causa do fluxo considerável de 

imigrantes ilegais, ou seja, sem o visto necessário para entrar e para trabalhar 

na Guiana (inclusive, o cidadão brasileiro). De acordo com o artigo sobre a 

Composição Etnolinguística da Guiana (2018), a cada ano, as autoridades de 

lá expulsam cerca de 15.000 pessoas em situação de irregularidade.  

Metade dos imigrantes ilegais vem do Brasil, em terço, do Suriname, 

enquanto outros vêm da Guiana e do Haiti. A economia e a sociedade da 

Guiana se beneficiam deste trabalho ilegal, desenvolvendo uma economia 

paralela tolerada pela criação de "empregos" e vantajosa para os "negócios". 

 
90  População da Guiana. Disponível em: <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012713#titre-
bloc-1>. Acesso em: 08 de mai. 2019. 
91 Recenseamento étnico na França. Disponível em: 
<https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/recensement/86126>. Acesso em: 08 mai. 2019. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012713#titre-bloc-1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012713#titre-bloc-1
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/recensement/86126
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Os imigrantes ilegais desempenham um papel econômico importante, por 

serem excluídos dos programas de proteção social, reduzindo-se a um 

estatuto e condições de vida próximas das que foram sucessivamente 

abolidas em 1551 (controvérsia de Valladolid, proibindo a escravização de 

Índios), em 1848 (abolição da escravidão) e em 1946 (final do sistema penal). 

A vida quotidiana é, portanto, marcada por fortes tensões entre diferentes 

grupos sociais, étnicos e jurídicos (LEZY, 2019). 

Gostaríamos de expor os resultados aproximados do estudo realizado 

em 2015, pelo grupo Joshua Project92, na tabela 1, para termos uma ideia, 

parafraseando o professor Lézy (2019), das minorias visíveis que constituem 

a população guianense. A Composição Etnolinguística da Guiana Francesa é 

muito diversificada, composta por mais de 25 grupos étnicos93 diferentes, 

cada um falando sua própria língua e lutando pela subsistência de sua cultura. 

Além dos autóctones, há uma população de ascendência africana 

(descendentes de antigos escravos), os europeus, na sua maioria, 

funcionários públicos metropolitanos ou antigos colonos (ou descendentes), 

os imigrantes asiáticos (do início do século XX e dos anos 1970) e algumas 

outras etnias de imigrantes mais recentes, como: brasileiros, haitianos, 

libaneses, surinamenses, guianenses, enfim, imigrantes de  todas as 

Américas. Vejamos a tabela: 

 

TABELA 1: população da Guiana Francesa em 2015. 

Groupe ethnique Population Pourcentage Langue maternelle 
Affiliation 

linguistique 

Guyanais mulâtres 101 000 39,4 % 
créole guyanais (base 

française) 
créole 

Français 

métropolitains 
21 000 8,1 % français langue romane  

Haïtiens 21 000 8,1 % 
créole haïtien (base 

française) 
créole 

Aukans (Ndjuka) 20 000 7,8 % ndjuka (base anglaise) créole 

Guyanais blancs 18 000 7,0 % 
créole 

guyanais/français 
créole 

Surinamiens créoles 15 000 5,8 % 
créole sranan-tongo 

(base anglaise) 
créole 

Chinois hakka 13 000 5,0 % chinois hakka 
langue sino-

tibétaine  

 
92  Guyane française - Composition ethnolinguistique. Disponível em: 
<http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefr2.htm >.  Acesso em: 14 mar. 2018. 
93 Idem  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/creole.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/langues_romanes.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/creole.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/creole.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/creole.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/creole.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famsinotibet.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famsinotibet.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefr2.htm%20Acesso%20em%20:%2014/03/2018
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Indo-Caribéens 

(Inde) 
10 000 3,9 % hindoustani caribéen 

langue indo-
iranienne  

Brésiliens blancs 7 700 3,0 % portugais langue romane  

Saramacca 

(Bushinengués) 
5 200 2,0 % 

créole saramacca 
(base anglo-
portugaise) 

créole 

Latino-Américains 

Branco 
4 900 1,9 % portugais langue romane  

Hmong 3 900 1,5 %  hmong 
langue hmong-

mien 

Afro-Guyanais 3 800 1,4 % 
 créole guyanais (base 

anglaise) 
créole 

Caribéens javanais 2 600 1,0 % javanais caribéen 

langue 
malayo-

polynésienne 
occidentale  

Kali'nas  

(Amérindiens) 
1 600 0,6 % kalina langue caraïbe  

Arabes libanais 1 300 0,5 % arabe leventin du Nord 
langue 

chamito-
sémitique 

Wayampi 

(Amérindiens) 
1 000 0,3 % wayampi 

langue tupi-
guarani  

Wayana  

(Amérindiens) 
900 0,3 %            wayana langue caraïbe  

Péruviens 800 0,3 % espagnol langue romane  

Emerillons  

(Amérindiens) 
600 0,2 % émerillon 

langue tupi-
guarani  

Palikours 

(Amérindiens) 
500 0,1 % palikour langue arawak  

Arawaks 

(Amérindiens) 
400 0,1 % arawak langue arawak  

Autres langues 2000 0,7 %     - - 

Total (2015) 256 200 100 %     - - 

 
Fonte: Groupe Joshua Project, extraído do site da Coletividade territorial da Guiana.  

 

 

A maioria da população guianense e as diversas atividades 

concentram-se na faixa costeira, como indicado no mapa, logo abaixo. É 

curioso observar que, em ocasiões como a Copa do Mundo de 2010, pudemos 

presenciar, nas ruas de Caiena, pessoas em grupos maiores ou menores, 

carregando bandeiras de quase todos os países, comprovando sua presença 

em um território formado por aldeias sociais, culturais, linguísticas e 

etnicamente “homogêneas”.  

Vale salientar que o idioma oficial é o francês, mas a língua crioula, 

quer seja de base francesa, inglesa ou portuguesa, é amplamente utilizada 

pela maior parte da população de origem africana. Os nativos também se 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/langues_indo-iran.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/langues_indo-iran.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/langues_romanes.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/creole.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/langues_romanes.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famhmong-mien.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famhmong-mien.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/creole.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famaustro.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famaustro.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famaustro.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famaustro.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famamerindien-Sud2.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famarabe.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famarabe.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famarabe.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famamerindien-Sud2.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famamerindien-Sud2.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famamerindien-Sud2.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/langues_romanes.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famamerindien-Sud2.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famamerindien-Sud2.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famamerindien-Sud2.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famamerindien-Sud2.htm
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comunicam por meio das línguas caribe, palikour, wayampi, arawak, emerillon, 

wayana e tupi-guarani. Doravante, apresentaremos os grupos mais 

representativos desta sociedade.  

A Guiana tem várias comunidades ameríndias (cerca de 5% da 

população, entre 6.000 e 9.000 pessoas), cujos membros são considerados 

descendentes dos habitantes mais antigos do país, provavelmente alguns 

milhares de anos, conforme o estudo da composição etnolinguística (2018). 

De acordo com o mapa 1, podemos verificar que os wayampi (em torno de 

1.000) habitam o Sul da Guiana, isto é, a linha do Oeste-Leste entre 

Maripasoula e Camopi, próximos ao rio Oiapoque, entre Camopi e Trois-sauts; 

os emérillon (cerca de 600) vivem perto do rio Tampoc, entre Elahé e Camopi, 

enquanto os wayana (entre 800 e 900) habitam o alto-Maroni, em Antécume-

Pata, Elaé, Twenké; os kalina (antes chamados de galibi, estimados entre 

1.500-2.000) se concentram no litoral, nas cidades Awala Yalimapo, Saint-

Laurent du Maroni, Iracoubo e Kourou; os arawak (entre 400 e 500) estão em 

Saint-Laurent du Maroni e Matoury, e os palikour (mais de 500) habitam em 

Macouria e em Saint-Georges, na foz do rio Oiapoque, perto do Brasil.  

Cada um destes povos fala sua língua ancestral (palikour, arawak, 

kalina ou galibi, wayana, tupi-guarani) com os membros de sua comunidade, 

mas, em geral, eles falam um pouco francês, e as gerações mais jovens 

frequentam a escola. Há três famílias linguísticas ameríndias na Guiana 

Francesa: a família arawak (arawak e palikour), a família caribe (kalina e 

wayana) e a família tupi-guarani (emerillon e wayampi), segundo a 

Composição Etnolinguística da Guiana (2018)94. 

 

 

MAPA 1: Localização dos povos autóctones em território guianense.  

 
94 Idem. 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famamerindien-Sud2.htm
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Fonte: Jacques LECLERC, 2009, extraído do site da Coletividade territorial da Guiana95.  

 

 

Ainda de acordo com o estudo citado, atualmente, por causa da partida 

de muitos ameríndios para os centros urbanos em busca de trabalho e 

escolaridade para os mais jovens, as línguas estão mais propensas à extinção, 

pois o número de seus falantes fica cada vez mais reduzido. No entanto, a 

cultura ameríndia permaneceu muito viva. A maioria dos ameríndios, 

especialmente aqueles que vivem na densa floresta equatorial do Sul, tem 

conseguido preservar suas tradições e línguas, porque, longe do contato 

social de outros grupos, são pouco afetados pela civilização branca. 

A floresta, que cobre 95% do território da Guiana, pertence ao Estado, 

e o Parque Amazônico da Guiana (PAG) foi criado em 2007, com 3,3 milhões 

de hectares, sobre um terço ao sul do território, tendo, entre seus objetivos, 

um melhor conhecimento do patrimônio natural, cultural e paisagístico de seu 

território. Nesta região, vivem três das seis comunidades ameríndias que 

 
95 Idem. 



 

102 
 

povoam a Guiana: Wayãpi, Teko e Wayana, às quais se acrescentam os 

Apalai e Tiliyo, vindas recentemente do Brasil, afirma Marie Fleury (2016, 

p.37), etnobotanista, pesquisadora e representante na Guiana do Museu 

Nacional de História Natural. 

Antes da criação do Parque Amazônico, os povos ameríndios da 

Guiana procuraram obter direitos territoriais do governo francês e ter suas 

identidades reconhecidas como "povos distintos", mas a França não 

reconheceu quaisquer direitos ao solo para os ameríndios, e os espaços em 

causa foram classificados como propriedades privadas pertencentes ao 

estado96. 

Para as autoridades francesas, não há "povos distintos" na Guiana, 

juridicamente falando, mas sim "populações primitivas" (1952), ou 

"populações tribais" (1970), se não "ameríndios da Guiana francesa" (1984) e 

"comunidades de habitantes que tradicionalmente tiram seus meios de 

subsistência da floresta" (1987). Tudo isso para evitar dizer" povos 

autóctones", de acordo com a expressão utilizada no direito internacional. No 

entanto, o decreto sobre a propriedade de 14 de abril de 1987 emitido pelo 

Governo metropolitano concede certa proteção aos ameríndios, permitindo 

que o prefeito de Caiena no sentido de prever "a concessão de áreas de 

percurso para comunidades de habitantes que tradicionalmente tiram seus 

meios de subsistência da floresta” (Composição Etnolinguística da Guiana, 

2018). 

Há associações ameríndias dedicadas a reivindicar os seus direitos, 

incluindo a União dos Povos Ameríndios da Guiana (UPAG), a Associação de 

Ameríndios da Guiana Francesa (AAGF) e da Federação das Organizações 

Ameríndias da Guiana (FOAG). O povo Kalina da cidade de Awala-Yalimapo 

foi a primeira comunidade ameríndia reconhecida pelo Estado, desde 1980, 

uma reivindicação adotada pela Federação das organizações ameríndias da 

Guiana (FOAG), exemplifica Lézy (2019).  

A população crioula, o grupo cultural mais importante, compõe-se de 

negros e mulatos, sendo o resultado da mistura entre as várias etnias da 

Guiana. Já foi maioria: no passado, constituía mais de 60% da população, 

 
96 Idem. 
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mas agora forma apenas 39%, cerca de cem mil pessoas.  Embora dispersos 

por toda a Guiana, a maioria da população crioula vive no litoral, nas cidades 

de Caiena, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni e Mana, onde ainda controlam a 

maior parte do poder político local. Apenas uma minoria vive na floresta 

equatorial nas cidades de Maripasoula, Saul e Regina. A língua crioula 

baseada no francês é bastante utilizada. Os guianenses provenientes da 

Guiana Inglesa são menos numerosos, aproximadamente 2600, e falam um 

crioulo com base no inglês97. 

A estes guianenses de origem somam-se os imigrantes crioulos de 

"nacionalidade francesa e não francesa". Os martinicanos, os guadalupenses 

e um certo número de pessoas oriundas da ilha da Reunião (no Oceano 

Índico) são considerados os imigrantes crioulos de "nacionalidade francesa”. 

Todos eles trazem na bagagem sua língua materna, o crioulo de sua região, 

e, para a maioria deles, o francês é a segunda língua. Esses crioulófonos de 

língua francesa formam um grupo de cerca de 12.000 pessoas. Deve-se notar 

que o crioulo da Guiana é linguisticamente próximo do crioulo das Antilhas 

Francesas. Portanto, a comunicação entre os falantes de crioulo da Martinica, 

do Haiti, de Santa Lúcia não oferece dificuldade de compreensão98. 

Entre a população crioulófona de nacionalidade "não francesa", deve-

se mencionar o grupo mais importante de todas as comunidades de 

imigrantes: os haitianos. Em princípio, eles são 21.000 (8%), mas seriam, na 

realidade, o dobro ou, pelo menos, 30.000 (talvez até 60.000, acreditam 

alguns) e vivem em condições precárias, na região de Caiena, procurando 

trabalho, falando – todos eles – o crioulo haitiano. Deve-se adicionar uma série 

de outros crioulófonos de Santa Lúcia, Suriname, Brasil, Guiana, etc. e, 

conforme for o caso, o Créole Saint-Lucien (com base no francês), o crioulo 

surinamês (baseado em inglês) ou sranan tongo, o crioulo guianense 

(baseado no inglês), o Créole aukan (baseado no inglês), crioulo Saramaca 

(baseado no Português), crioulo brasileiro (baseado no Português) ou uma 

mistura de Português e crioulo. Muitos desses novos imigrantes ignoram o 

francês, mesmo como segunda língua. 

 
97 Idem 
98 Idem 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefrcarte1.htm
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A Guiana também tem algumas comunidades de Noirs marrons, que 

são, aproximadamente, 10.000 pessoas. Os principais grupos são: Boni, 

Djuka e Saramaca, além de Bosh, Paramaka e Aluku. Os Noirs marrons são 

descendentes de antigos escravos Surinameses em rebelião, que decidiram 

voltar a viver na floresta, como seus antepassados, usando os rios da Guiana 

como rotas de fuga da escravidão e acesso ao interior das terras. É por causa 

de seu modo de vida na floresta que eles são chamados de "Bush negros", 

literalmente "negro da floresta", daí o termo grafado: Bushi-Nengé (ou 

Bushinengé) como forma de identificação. Eles vivem principalmente nas 

margens do Rio Maroni (ou um de seus afluentes) que delimitam a fronteira 

entre o Suriname e a Guiana francesa (Ver mapa 1).  Os ameríndios são os 

primeiros habitantes da Guiana, seguidos pelos colonos brancos e depois 

pelos bushinengés, hoje conhecidos pela qualidade de excelência na 

navegação fluvial, mas também no artesanato de raízes africanas, 

principalmente na escultura e pintura em madeira da Guiana, sempre 

presentes em todas suas tradições e cultura99. 

Atualmente, na Guiana Francesa, os Noirs marrons e os ameríndios 

são  considerados como os "homens do Rio", pois servem de guias e 

condutores de pirogas para os viajantes. O povo boni ou aluku, por volta de 

5.000 pessoas, vive na margem direita do Maroni, especialmente em Apatou, 

Papaïchton e Maripasoula. Os ndjuka, entre 6.000 e 10.000 pessoas, também 

residem nas margens do Maroni, particularmente em Saint-Laurent-du-Maroni, 

Apatou e Grand-Santi, mas também em Kourou e no subúrbio de Caiena. 

Quanto aos saramaca, eles podem ser 8.000 (alguns dizem 500 apenas). Eles 

residem em Saint-Laurent-du-Maroni e Kourou, mas outros vivem no Sul, nas 

margens do Rio Tampoc (um afluente do Maroni) ou para o leste, nas margens 

do Rio Oiapoque, que delimita a fronteira da Guiana francesa com o Brasil100. 

Todos os Noirs marrons falam um crioulo baseado no inglês e no 

holandês do Suriname, seja aluku, boni, ndjuka ou saramaca. O termo Taki-

Taki, também conhecido como "Bushi-nengé Tongo" ou língua dos "homens 

da floresta", muitas vezes usado para se referir às línguas bushinenguées, 

deve ser evitado, ele é usado para designar indistintamente e 

 
99 Idem 
100 Idem 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/marrons.htm
https://www.guyane-amazonie.fr/fleuves
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guyanefrcarte1.htm
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depreciativamente não só aluku, boni, ndjuka ou saramaca, mas também o 

crioulo surinamês e sranan-tongo do Suriname. As chamadas línguas 

bushinenguées não foram ainda objetos de estudos linguísticos aprofundados. 

Os Noirs Marrons nem sempre falam francês, mas os pirogueiros profissionais 

sabem o suficiente para se comunicar com os brancos101. 

O Francês é a língua da escola, da administração, do comércio, etc. As 

línguas crioulas são mais usadas nas comunicações orais, rádio e TV local, 

refletindo uma certa "guianização" da língua crioula falada. Além disso, como 

muitos guianenses são poliglotas, acontece de os interlocutores usarem 

várias línguas na mesma conversa e até mesmo passar de uma para outra, 

com muita facilidade102. 

Os europeus representam 15% da população guianense. Há dois tipos 

de europeus: por um lado, os "metropolitanos", também chamados de metros: 

8,1%, em geral, só falam francês. Por outro lado, os "permanentes" são 

guianenses brancos: 7%, ou seja, os descendentes de antigos colonos, que, 

muitas vezes, falam francês (ou o "francês das ilhas", como denominam os 

metropolitanos) e o crioulo guianense e, se não o falam, compreendem-no 

bem103. 

Em geral, os metrôs trabalham no Centro Espacial da Guiana em 

Kourou ou em centros de pesquisas científicas, cujos contratos têm curta 

duração (pelo menos, três anos). Depois, estes são transferidos para outra 

região, de modo que a população guianense esteja em constante movimento, 

com uns partindo e outros chegando, razão pela qual, segundo os crioulos, se 

distanciam destes para não criar laços de amizade e, depois de 2 ou 3 anos, 

perdê-los. 

Quanto aos brancos guianenses "permanentes", eles, geralmente, 

ocupam cargos de altos funcionários, fazem carreira no exército ou na polícia, 

ou possuem negócios importantes. Os "brancos permanentes" dizem que 

entendem o crioulo guianense em uma proporção de 50%, mas eles o falariam 

em uma proporção de 26%, e apenas 20% falam português104.  

 
101 Idem 
102 Idem 
103 Idem 
104 Idem 
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Embora os brancos representem 15% da população da Guiana, eles 

não mantêm essa proporção em todos os municípios (communes). Na 

verdade, eles são proporcionalmente mais numerosos em Kourou (25%), em 

Rémire-Montjoly (22%), em Saul (24%) e Roura (15%). Os metropolitanos 

também compõem uma boa parte da população em Caiena (10,5%), Matoury 

(11%), Macouria (10%), Regina (12%) e Montsinéry-Tonnégrade (11%)105. 

Nas cidades de Caiena e Kourou, os "bairros brancos" são privilegiados 

na medida em que as residências são as mais confortáveis, com gramados 

bem conservados, além da existência de carros europeus, lojas de luxo, 

quadras de tênis e, às vezes, pequenos iates. Na Guiana, os brancos 

geralmente falam apenas francês, o que pode dar a impressão, ao guianense 

poliglota, de que os brancos não têm vocação para aprender línguas. Por 

ironia, os brancos são, às vezes, chamados pelos Negros em crioulo de "TI-

Blanc" (branquinho) ou "vieux blanc" (branco velho) – o último termo não tem 

nada a ver com a idade, podendo significar "sujo" ou "nojento", demonstrando 

que o racismo existe tanto em brancos como em negros. Em qualquer caso, 

o racismo afeta um pouco todos na Guiana, e ninguém é poupado106. 

Por sua vez, as comunidades asiáticas, cerca de 8% da população, 

chegaram no final do século XIX e início do século XX. Os chineses são mais 

numerosos – aproximadamente 13.000 pessoas. Os outros grupos de  

asiáticos vieram de Taiwan, Cingapura, Hong Kong, Vietnã e da China 

Continental; esta sociedade se mantém muito fechada, fala principalmente 

chinês hakka, em menor proporção, o cantonês, min e yan, e o chinês 

mandarim predomina no comércio, em pequenas lojas de varejo, como uma 

língua de prestígio, sendo, inclusive, ensinado pela Associação Cultural 

Chinesa, com sede em Caiena107. 

Após 1977, aparece o grupo Hmong (em torno de 3.900 em 2015), 

refugiado do Laos (país do sudeste asiático) e vivendo debruçado sobre si 

mesmo, principalmente em Cacao (na costa); estes antigos Laosianos, 

praticantes da agricultura, passaram a fornecer legumes frescos nas feiras, 

mercearias e supermercados. A língua hmong tem suas variantes, mas 

 
105 Idem 
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mantém semelhanças gramaticais, apresentando diferenças dos pontos de 

vista lexical e fonético. Apesar da onipresença do francês e do crioulo, os 

hmongs foram capazes de preservar a sua língua ancestral. Eles estão 

agrupados em três aldeias exclusivamente hmong: Cacao, Javouhey e 

Rococoua, entrando em contato com os outros guianenses apenas na escola 

e no mercado108. 

A estes imigrantes asiáticos, adiciona-se uma comunidade pequena de 

alguns 1.000 libaneses ou sírio-libaneses. Chegaram ao mesmo tempo em 

que os chineses. Os libaneses parecem compensar sua fraqueza numérica 

relativa hoje por seu imponente peso econômico e tendem a ser substituídos 

por argelinos109. 

Entre os membros das comunidades "asiáticas" da Guiana, a língua 

materna é usada para se comunicar entre eles, mas, fora das comunidades, 

a língua veicular da maioria dessas comunidades permanece o chinês hakka, 

o crioulo (intercomunitário) e, às vezes, o francês110. 

Muitos imigrantes vêm dos países vizinhos. Na verdade, a Guiana tem 

uma grande comunidade de brasileiros, aproximadamente 10.000 pessoas 

falando português (ou uma mistura de crioulo e português) e uma pequena 

comunidade de surinamês (15.000) falando quer seja o crioulo do Suriname, 

o javanês ou uma língua bushinenguée111. 

 

 

MAPA 2: concentração geográfica dos habitantes da Guiana 

 
108 Idem 
109 Idem 
110 Idem 
111 Idem 



 

108 
 

 

Fonte: Jacques LECLERC, 2009, extraído do site da Coletividade Territorial da Guiana112. 

 

 

Podemos perceber, no mapa 2, as três grandes aglomerações da 

Guiana: Caiena, Kourou e Saint-Laurent-du-Maroni. De acordo com o INSEE 

(Instituto Nacional de Estatísticas e de Estudos Econômicos) de 2017, mais 

de 45% da população guianense reside na aglomeração de Caiena (56.149), 

Matoury (31.934), Rémire-Montjoly (21.787), Macouria (11.209), Montsinéry-

Tonnegrande (2.477) e Roura (3.537) para um total de 115.552 pessoas, ou 

seja, 45,7% da população113. 

Kourou tem 25.868 habitantes e, juntamente com Caiena (141.428), dá 

uma proporção de 56%. Ao acrescentar Saint-Laurent (44.169), chegamos a 

185.169 habitantes para estas três aglomerações, ou seja, 73% da população 

total. Há ainda algumas pequenas cidades, como Maripasoula (10.984), Mana 

(9.916), Apatou (8.040), Grand-Santi (6.656) e Papaichton (6.572), que 

respondem por 42.168 habitantes (16,7%). Todas as outras cidades em 

 
112 Idem. 
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conjunto formam 10,3% da população (25.233 habitantes), dados do INSEE 

de 2017114. 

Por causa do caráter compósito de uma população tão pequena — 

quase única no mundo — e as inevitáveis desigualdades sociais, a Guiana 

Francesa sofre certas tensões, particularmente entre os crioulos guianenses, 

que se sentem ameaçados pelos imigrantes cada vez mais numerosos. 

Apenas os crioulos e os ameríndios se consideram "autóctones" neste país. 

A população da Guiana vive em um profundo desequilíbrio social permanente: 

encontra-se, por um lado, uma comunidade branca expatriada e composta, 

principalmente, por funcionários em grande parte muito bem pagos; por outro 

lado, uma população local atingida por uma taxa de desemprego entre os 

jovens de 25 anos que supera os 50% 115. 

A presença de imigrantes é importante no oeste da Guiana, 

representando um terço da população, ou 12.500 pessoas. Os imigrantes são 

originários, em 78% dos casos, do Suriname, enquanto apenas 16% vêm do 

Brasil, Guiana ou Haiti. Em 1999, o maior número de imigrantes veio do 

Suriname (13.789), Haiti (11.726), Brasil (6.987), Guiana (2.403), Santa Lúcia 

(1.255), China (1.283) e Laos (802). Em 2015, havia 256.200 habitantes na 

Guiana, dos quais cerca de 35% eram estrangeiros. Surinamenses, haitianos 

e brasileiros compreendem 80% dessa população. Em suma, um terço dos 

habitantes da Guiana consiste em "estrangeiros". A distribuição dos 

estrangeiros mostra que eles estão concentrados nas três bacias de emprego 

bem diferenciadas: o surinamês (ou Suriname), na bacia de Maroni (Saint-

Laurent-du-Maroni), os haitianos, na aglomeração de Caiena, e os brasileiros 

estão em todos os municípios116.  

Quanto aos "sans papiers” (imigrantes sem documentos, sem visto), 

eles trabalham ilegalmente nas áreas da construção civil, no corte de árvores 

e na exploração de ouro (no garimpo legal ou ilegal), sem contar que milhares 

deles, através da terceirização, contribuíram para a construção da base 

espacial de Kourou. Os crioulos imigrantes e os imigrantes clandestinos vivem 

em bairros sem instalações sanitárias e em condições de insalubridade. Na 
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Guiana Francesa, os diferentes grupos étnicos formam minorias que vivem 

em mundos paralelos. Por comparação, pode-se dizer que Caiena é uma 

cidade bastante sul-americana; Kourou, bastante europeia; Saint-Laurent, a 

cidade mais guianense de todas117. 

Ironicamente, a situação poderia ser resumida, dizendo que os brancos 

são os primeiros representantes da ordem (por exemplo, prefeito, altos 

funcionários, delegados, médicos, antropólogos, etc.); em seguida, os 

grandes chefes das empresas, os especialistas técnicos e cientistas. Por sua 

vez, os crioulos guianenses, que não se deixam tentar por empregos 

industriais, controlam os cargos administrativos públicos e os serviços locais. 

Os ameríndios ainda permanecem caçadores e formidáveis condutores de 

pirogas, mas é o chinês que predomina nas lojas de varejo, o Hmong que 

cultiva os legumes, Surinameses e brasileiros que trabalham arduamente nos 

estaleiros navais ou na construção civil, os haitianos que estão limpando os 

jardins e recolhendo o lixo, para não mencionar as mulheres haitianas e 

brasileiras que fazem a faxina (e são mal pagas no mercado paralelo). Pode-

se acrescentar ainda que os americanos exploram o camarão, e o 

venezuelano, o peixe dourado, enquanto os canadenses (GUYANOR, 

CAMBIOR, ASARCO) exploram as grandes mineradoras118. 

Com o desemprego real afetando mais de 20% da população, pode-se 

entender por que os imigrantes se tornaram "indesejáveis", especialmente 

porque eles estão na origem de cerca de 60% dos nascimentos. Os 

guianenses também acreditam que os imigrantes brasileiros e do Suriname 

trazem a violência com eles. O racismo para as populações imigrantes é 

perceptível, independentemente do grau de integração e sucesso social. Por 

exemplo, os alunos estrangeiros são acusados de baixar o "nível intelectual" 

de uma escola como um todo; é por isso que alguns pais não querem 

inscrever seus filhos neste tipo de instituição. Os guianenses denunciam o 

"fluxo migratório incessante", bem como a alta taxa de natalidade entre 

mulheres de nacionalidade estrangeira; a proposta feita por eles é de limitar 

esta imigração assustador119. 
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Sentindo-se ameaçados, os guianenses acusam a metrópole de 

praticar uma política excessivamente flexível para com os imigrantes, 

principalmente no campo do trabalho clandestino, onde a prática é comum e 

abertamente tolerada. Os guianenses também condenam o fato de as 

especificidades guianenses serem ignoradas, inclusive na educação escolar. 

Enfim, não há investimento suficiente na economia da região. A fim de salvar 

as aparências, os policiais, quase diariamente, fazem perquisições nas casas 

de clandestinos para realizar verificações de identidade, enquanto o trabalho 

negro tem sido uma prática imposta aos imigrantes por um tempo muito longo, 

sem que as autoridades competentes façam pelo menos um esforço de 

regularização. De fato, as administrações e os chefes controlam um acordo 

tácito neste sistema, muito rentável na frágil economia 120 . (Composição 

Etnolinguística da Guiana, 2018). 

Os imigrantes são vistos como "invasores" que devem ser expulsos. A 

expulsão é uma prática corriqueira. A Guiana expulsa mais pessoas do que 

qualquer outro território francês, com exceção de Maiote, ou seja, cerca de 

9.000 anualmente contra 29.000 para toda a metrópole. (Composição 

Etnolinguística da Guiana, 2018). Enquanto isso, a imigração legal ou 

clandestina continua, e as tensões entre os crioulos guianenses e os 

imigrantes estão aumentando – o prognóstico não é nada bom.  

O Estado reforçou a presença das forças de segurança e aumentou o 

número de operações de cruzamento na fronteira. Em junho de 2018,  o 

tráfego de embarcações no rio Oiapoque foi limitado principalmente no trecho 

da travessia entre as cidades de Oiapoque, no Brasil, e Saint Georges, na 

Guiana; nenhuma embarcação pode transitar nas águas entre 20h e 5h em 

todos os dias da semana. A lei francesa foi motivada por medida de segurança, 

em função do grande fluxo de brasileiros (associados ao aumento da violência 

e à exploração ilegal121 de ouro) que atravessam a fronteira. 

Para os guianenses, a Guiana já não pertence a eles, pois há muitos 

africanos, brasileiros, haitianos, surinamenses, cambojanos ou chineses, e 

 
120 Idem 
121 Disponível em: <https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/lei-limita-trafego-na-parte-francesa-
do-rio-oiapoque-e-causa-prejuizos-na-divisa-com-o-amapa-diz-prefeitura.ghtml>. Acesso em: 
14 maio 2019. 

http://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/oiapoque.html
https://g1.globo.com/economia/noticia/greve-geral-liderada-por-500-irmaos-entenda-crise-que-afeta-enclave-europeu-vizinho-ao-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/lei-limita-trafego-na-parte-francesa-do-rio-oiapoque-e-causa-prejuizos-na-divisa-com-o-amapa-diz-prefeitura.ghtml
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/lei-limita-trafego-na-parte-francesa-do-rio-oiapoque-e-causa-prejuizos-na-divisa-com-o-amapa-diz-prefeitura.ghtml
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não existe mais trabalho para eles. Para os imigrantes, os guianenses não 

estão dispostos a trocar as salas climatizadas pelas atividades mais duras e 

difíceis como a agricultura ou a construção civil, debaixo de um sol de 40°. 

Nestas circunstâncias, não só os estrangeiros são discriminados, mas todas 

as comunidades étnicas transmitem ideias racistas quando dizem, por 

exemplo, que os Noirs marrons são "crianças que não cresceram", que os 

Hmong são "muito disciplinados", que os ameríndios "bebem seu RMI", ou 

seja, a sua "renda mínima de inserção", que os brancos são "aproveitadores", 

que os homens brasileiros são ladrões e assassinos e que as mulheres 

brasileiras são prostitutas ou ladras de maridos. (Composição Etnolinguística 

da Guiana, 2018). 

Entretanto, as desigualdades econômicas, territoriais entre os grupos 

étnicos não acontecem por acaso, resultam dos poucos séculos da história da 

Guiana. (Composição Etnolinguística da Guiana, 2018). A integração cultural, 

econômica e social é um problema fundamental lá. Os diferentes grupos 

sociais ainda estão fechados em seus clãs. Por isso, é mais apropriado falar 

de uma sociedade pluricultural ou pluriétnica do que uma "sociedade 

guianense".  

Dando continuidade à nossa pesquisa, no terceiro capítulo, 

realizaremos uma leitura analítica do conteúdo e da forma da obra A 

escravidão contada à minha filha (2002), enfocando o diálogo produzido pela 

autora entre a literatura e os eventos históricos que constituem o enredo.  
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4. A ESCRAVIDÃO CONTADA À MINHA FILHA 

 

4.1. Ruptura com a tradição colonialista 

 

O romance A escravidão contada à minha filha (2002) foi escrito por 

uma autora originária da Guiana francesa, uma ex-colônia. Christiane Taubira 

revisita a História do tráfico e da escravidão para contá-la sob o ponto de vista 

da mulher sujeito de sua história, do colonizado, do excluído da história oficial. 

Nosso principal objetivo para este capítulo é examinar em que níveis da obra 

ocorrem rupturas com a tradição colonialista. Antes de tratarmos de ruptura, 

faz-se necessário esclarecer o que vem a ser a tradição.  

De acordo com Bornheim (1987, p. 18), o conceito de tradição “designa 

o ato de passar algo para outra pessoa, ou de passar de uma geração a outra 

geração”. Walter Benjamin (2012, p. 214) considera que: 

 

A experiência que passa de boca em boca é a fonte a que 
recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, 
as melhores são as que menos se distinguem das histórias 
orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. 

 

Em seu ensaio sobre o conceito de tradição, Bornheim afirma que “[...] 

tradição e ruptura se espelham reciprocamente, e a dialética dos dois termos 

esclarece a quantas andamos nessa grande esquina que é a história de nosso 

tempo” (BORNHEIM, 1997, p. 29).  

Transmitir um conhecimento sobre a origem étnica da comunidade 

guianense e inscrever na memória das novas gerações, novos valores; 

resgatar a imagem sadia, destituída dos discursos inferiorizados dos 

colonialistas e preconceituosos da era contemporânea são ações que 

consistem em um processo que implica mudança e, por conseguinte, ruptura 

com a tradição colonialista estabelecida durante, pelo menos, dois séculos. A 

representação dos negros atrasados, incivilizados, inferiorizados, odiados, 

mentirosos, preguiçosos, antes representados pelos colonialistas, vai se 

desconstruindo no desenrolar da narrativa. 

Em seu nível estrutural, a trama do romance A escravidão contada à 

minha filha se constitui em um jogo de perguntas e respostas entre mãe e 
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filha, rompendo, dessa forma, com a estrutura de construção linear do 

romance tradicional, além de criar um ambiente de passagem do 

conhecimento oral, de transmissão da experiência vivida, “o passar de boca a 

boca”, como sugere Benjamin. A forma da narrativa adotada por Taubira de 

“contar a escravidão” resgata a ideia desses dois autores, principalmente a de 

Benjamin, que destacava o perigo eminente do desaparecimento da arte de 

contar histórias, tão comum nas sociedades africanas personificadas pelos 

griots, isto é, pelas pessoas que tinham o compromisso de preservar e 

transmitir oralmente as histórias, os fatos históricos, os conhecimentos ou as 

canções de seu povo. 

Benjamin já alertava: “A arte de narrar está em vias de extinção. [...] É 

como se estivéssemos sendo privados de uma faculdade que nos parecia 

totalmente segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências” 

(BENJAMIN, 2012, p. 213). Ora, a literatura da Guiana francesa e das Antilhas 

tem sua origem na literatura oral com um rico repertório de fontes ameríndias, 

negras e europeias. Os contos continuam presentes no imaginário e no 

cotidiano da população. Nas escolas, as crianças entram em contato com os 

contos desde a primeira infância, as bibliotecas sempre organizam encontros 

semanais ou mensais para todas as idades. Os guianenses se reúnem em 

casa ou em comunidades tradicionais, em torno da fogueira, para ouvir as 

histórias. As Associações de Contadores, como Krakémantô, Lakaz, ou a 

Associação dos amigos de Léon Damas desenvolvem ações pela 

preservação e valorização das memórias guianenses.  

Antes de entrarmos na leitura analítica da obra, gostaríamos de 

apresentar algumas considerações sobre a escolha de ler e interpretar uma 

obra contemporânea. Este fato, no início da nossa pesquisa, nos pareceu 

bastante motivante. Porém, ao verticalizar nosso estudo, deparamo-nos com 

o questionamento da fundamentação teórica, principalmente quanto à 

classificação do gênero literário.  

Para fundamentar nossa pesquisa, buscamos apoio teórico nas 

reflexões de Bakhtin (2015), particularmente na Teoria do Romance I, no 

capítulo O heterodiscurso no romance, no qual ele disserta sobre o gênero 

romanesco literário e poético.  Para Bakhtin, o diário, a descrição de viagens, 

a biografia, a carta e alguns outros gêneros desempenham no romance papel 
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importante na construção do texto, podendo, inclusive, determinar o gênero e 

acrescenta: “Todos esses gêneros podem não só integrar o romance como 

sua construção essencial, mas também definir a forma do romance como um 

todo (romance-confissão, romance-diário, romance em cartas, etc.) 

(BAKHTIN, 2015, p.108-109).   

Desde o título A escravidão contada à minha filha até o final, o romance 

é construído em forma de perguntas e respostas, ou seja, um diálogo entre 

mãe e filha. Seguindo a proposta abrangente de Bakhtin, podemos concluir 

que esse romance é determinado na sua estrutura pela forma de uma 

conversa, podendo ser definido como um romance-diálogo.  Para reforçar a 

escolha do gênero “diálogo” dessa obra, apoiamo-nos em Volóchinov quando 

considera que “a força da obra literária depende da força da verdade da vida 

contida na obra” (1930a, p.168). Um diálogo entre mãe e filha é um ato comum 

da vida cotidiana. Uma menina curiosa interroga sua mãe sobre a escravidão. 

Parece-nos um momento da educação familiar. Os filhos geralmente fazem 

perguntas embaraçosas aos pais, que devem respondê-las. A mãe, 

preocupada com a formação de sua filha, vai responder às questões e 

construir a narrativa.  

Em seu livro Mutações da literatura no século XXI (2006), Leyla 

Perrone-Moisés descreve as profundas transformações pelas quais o gênero 

romanesco passou no início do século XX, e ela encerra com a seguinte 

proposição: 

 

O romance foi muitas vezes declarado morto, mas o que 
vemos, na atualidade, é que ele sobreviveu a todas as 
transformações sociais e artísticas do século XX. O romance 
sobreviveu por ser um gênero plástico e onívoro, capaz de 
incluir outros gêneros, da narrativa de aventura ao ensaio 
filosófico, do diário íntimo ao relato histórico da representação 
realista do mundo em que vivemos à invenção fantástica de 
outros mundos, do testemunho político à reportagem 
jornalística, capaz enfim de absorver todo tipo de estilo, 
prosaico ou poético, e de continuar revelando aspectos da 
realidade que escapam à hiperinformação das mídias 
(PERRONE-MOISÉS, 2006, p.112, grifo nosso).  

 

Desse modo, com base nas informações desses autores, podemos 

aferir que o romance contemporâneo A escravidão contada à minha filha pode 

absorver, na sua narrativa, gêneros literários diversos, além de trazer o relato 
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histórico sob à ótica do sujeito da sua própria história. Na medida em que o 

romance representa uma realidade da vida cotidiana de milhões de pessoas, 

vítimas de opressão e racismo, ele integra um testemunho político. Na 

presente narrativa, a autora traz esse tipo de discussão, o tema é exposto de 

forma detalhada sobre o processo, o desenvolvimento e as consequências da 

escravidão nos seus aspectos econômico, social, político e religioso, 

construindo, assim, um discurso de oposição ao colonialismo.  

Apesar da violência e brutalidade do tema, a narrativa vai 

envolvendo o leitor pela beleza de seu texto e riqueza de informações 

históricas. O primeiro capítulo, cujo título é O tráfico e a escravidão em suas 

verdades122, se inicia com uma observação da filha, a respeito da palavra 

escravidão, transcrita a seguir. Salientamos que a autora usa os caracteres 

em itálico nas falas da filha e não itálicos nas falas da mãe. Optamos por 

respeitar o emprego do original. 

  

As definições dos dicionários que consultei são vagas. E 
rapidamente remetem a outras palavras – cativeiro, opressão, 
servidão – e para expressões da vida cotidiana, como "ser 
escravo de seus sentimentos." Não temos a impressão de que a 
escravidão seja tão grave! (TAUBIRA, 2015, p. 21)123. 

 

 Pelas formas verbais “consultei”, na primeira pessoa do singular, e 

“temos” na primeira pessoa do plural, por seus traços sintáticos, concluímos 

tratar-se de um sujeito individual e um sujeito coletivo, respectivamente. Pela 

escolha das formas, podemos perceber o discurso do “outro” dissimulado na 

fala da personagem. Esse outro é bem mais abrangente que duas ou três 

pessoas. Ele pode representar um discurso social que perpassou séculos com 

a ideologia dos colonizadores. 

“Não temos a impressão de que a escravidão seja tão grave!” Essa 

ideia se fixou e se interiorizou não só no discurso da classe dominante, mas 

também na classe dominada. Os discursos ideológicos dos colonizadores 

perpetuaram imagens depreciativas dos negros e africanos, e estas se 

 
122 La traite et l’esclavage en leurs vérités. 
123 Les définitions des dictionnaires que j’ai consultés sont sommaires. Et très rapidement elles 
renvoient à d’autres mots – captivité, servitude, oppression, servage – puis à des expressions 
de la vie courante, comme « être esclave de ses sentiments ». On n’a pas l’impression que 
l’esclavage soit si grave!  (TAUBIRA, 2015, p. 21). 
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eternizam e se expandem na atualidade aos pobres, pretos e de periferia, que, 

na nossa linguagem do dia a dia, são denominados, na gíria popular, de ppp. 

Em sua resposta, a narradora vai tratar da definição da escravidão e 

explicar a sua origem desde a Antiguidade (século XV a.C.) até a era 

contemporânea, passando pelos romanos, árabes, judeus muçulmanos e 

cristãos. As explanações chegam aos filósofos e iluministas, aos estudos 

científicos e às ciências humanas que, de acordo com a narradora, não 

somente compartilharam com a escravidão, mas muitos de seus estudos 

alicerçaram essa prática. Trata-se de uma fundamentação intencional e 

explícita na introdução de A escravidão contada à minha filha: “É preciso 

desconstruir para compreender, desfazer para viver juntos” (TAUBIRA, 2015, 

p.16) 124 . Desconstruir o discurso do dominador é um caminho para 

compreender as origens do racismo.  

Dentro dessa perspectiva, de acordo com Glissant em Le discours 

antillais (1997, p.329-330), no ensaio O Mesmo e o Diverso125, traduzido por 

Normélia Parise, a obra literária, em seu campo de aplicação mais vasto, pode 

ter duas funções: 

 

Consideremos a obra literária em seu alcance mais amplo; 
existe função de dessacralização, que consiste em desmontar 
as engrenagens de um dado sistema, em por a nu os 
mecanismos escondidos, em desmistificar. Mas existe também 
função de sacralização, função de agrupamento da 
comunidade em torno de seus mitos, de suas crenças, de seu 
imaginário ou de sua ideologia. Digamos, parodiando Hegel e 
seu disdurso sobre o épico e a consciência comunitária, que a 
função de sacralização seria o fato de uma consciência coletiva 
ainda ingênua, e que a função de dessacralização é o fato de 
um pensamento politizado (GLISSANT, 1981). 

 

 

A obra de Taubira está fundada nessa possibilidade de dessacralização 

e sacralização com a intenção de conscientizar que uma tradição cultural não 

tem como objetivo a extinção de uma outra. Com base nas afirmações de 

Glissant (1981), investigaremos, neste terceiro capítulo, os procedimentos 

usados pela autora para desmontar esse processo de representação e 

 
124 Il faut déconstruire pour comprendre, défaire pour vivre ensemble” (TAUBIRA, 2015, p.16) 
125 GLISSANT, Edouard. O Mesmo e o Diverso. In: Le Discours  Antillais. Trad. Normélia Parise. 
Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cdrom/glissant/glissant.pdf>. Acesso em : 16 ago. 2016. 

 

http://www.ufrgs.br/cdrom/glissant/glissant.pdf
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tomada de consciência que, durante séculos, a literatura colonial fez dos 

negros (o incivilizado, o animal, o bêbado, o ladrão, o insaciável, o bem 

móvel). Estas concepções tornaram-se estereótipos, e é necessário 

desconstruí-los. Para tanto, entra em cena a concepção de sacralização 

cunhada por Glissant (1981). Christiane Taubira faz a releitura da história da 

escravidão, com a função de resgatar e valorizar as histórias das lutas, da 

resistência à escravidão, para desmistificar a imagem negativa que paira em 

nossos conscientes individual ou coletivo.  

A escravidão contada à minha filha é um romance escrito em primeira 

pessoa, é uma conversa guiada por um tom firme, subjetivo e apaixonado. A 

narradora conhece a história da escravidão, “[...] inicia o relato, numa situação 

que é a de quem conhece na sua totalidade os eventos que narra” (REIS, 

2000, p.256). Podemos perceber o quanto a narradora está envolvida 

emocionalmente com a história contada. É a história do seu povo, da qual ela 

faz parte. Como nos mostra esta passagem: 

 

Você culpa as definições de serem muito frias, mas talvez, você 
seja um pouco apaixonada demais pelo assunto, não? 
(TAUBIRA, 2015, P.23)126 
 
   Eu poderia te lembrar que você é muito jovem para me julgar. 
Um provérbio guianense ensina que o que você ignora te 
ultrapassa. Digamos que acontece de eu ser parcial, no sentido 
de tomar partido. E eu, não faço disso nenhum segredo. Eu não 
me defendo por isso. Eu não acredito em objetividade quando 
se trata de sociedades humanas. O rigor e o método, sim. A 
objetividade, não. Eu a deixo aos fraudadores e aos imbecis 
felizes. Eu acredito como Marc Augé que uma “representação 
objetiva do passado não tem sentido, não porque ela não seja 
possível, mas porque este passado, quando ele era presente, 
não havia um conteúdo objetivo” (TAUBIRA, 2015, p.23)127 

 

 
126  Tu reproches aux définitions d'être trop froides, mais toi, tu es peut-être un peu trop 

passionnée sur le sujet, non? 
127 Je pourrais te rappeler que tu es trop jeune pour me juger. Un proverbe guyanais enseigne 
que ce que tu ignores te dépasse. Mais soit, disons qu’il m’arrive d’être partiale, au sens où je 
prends parti. Je n’en fais pas mystère. Je ne m’en défends pas. Je ne crois pas à l’objectivité 
lorsqu’il est question des sociétés humaines. La rigueur  et la méthode, oui. L’objectivité, non. 
Je la laisse aux escrocs  ou aux imbéciles heureux. Je crois comme Marc Augé qu’une 
« répresentation objective du passé n’as pas de sens, non parce qu’elle n’est pas possible, mais 
parce que ce passé, quand il était présent, n’avait pas un contenu objectif »  
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A narradora explica por que não acredita em objetividade quando se 

trata de “sociedades humanas”. Sua reflexão está respaldada em Marc Augé, 

etnólogo e antropólogo francês, e ela faz referência a uma entrevista do autor, 

citando a fonte em nota de rodapé. Ambos não acreditam em “representação 

objetiva do passado”, “O rigor e o método, sim. A objetividade, não”. No caso 

dos historiadores, por exemplo, seria possível retratar fatos históricos vividos 

na sua atualidade imparcialmente? Se tomarmos o exemplo da história 

colonial, contada pelos colonialistas e a história contada pelos colonizados, 

encontraremos versões contraditórias? 

 Na vida, por mais que queiramos representar ou transcrever 

objetivamente a realidade para uma pessoa, esta realidade será apreendida 

de forma diferente da nossa. A fim de fundamentar a subjetividade na 

representação da realidade em qualquer época, quer seja no texto literário ou 

na vida, nos aproximamos das reflexões do círculo bakhtiniano. No ensaio A 

palavra e sua função social, Volóchinov afirma que “a palavra, por sua própria 

natureza intrínseca, é desde o início um fenômeno puramente ideológico” 

(1930b, p.193). Portanto, o signo linguístico, sendo uma criação social, é 

preenchido de ideologia, é um produto da história humana; não só reflete 

[transcreve objetivamente], mas refrata [transcreve subjetivamente] todos os 

fenômenos da vida social (1930b, p.195), isto é, a refração é a interpretação 

do “eu”, a partir própria subjetividade, do ponto de vista do “eu” sujeito, 

naquele determinado momento, sob o ponto de vista da classe social à qual a 

pessoa pertence, a língua quando materializada traz em si a visão de mundo 

dos falantes.  

Além da binaridade defendida por Saussure no sentido de 

significado/significante e no sentido sincrônico/diacrônico, a palavra 

representa um ponto de vista valorativo que não só reflete, mas refrata a 

realidade representada por pessoas pertencentes às classes sociais 

diferentes. Portanto, sob um determinado ponto de vista, no qual refratam os 

interesses sociais dos falantes, as palavras são condicionadas pelas relações 

de diferentes sujeitos, pertencentes a diferentes grupos, ou classes 

socialmente organizadas. Não devemos desconsiderar a importância do 

sistema de concepções, de opiniões, de ideias, de avaliação de classe, de 

ideologias – estes aspectos adquirem um papel importante tanto na 
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construção semântica quanto na organização da enunciação. A palavra reflete 

as contradições, o movimento dialético, a sua “constituição” e mudanças 

sociais e temporais (VOLÓCHINOV, 1930b, p.191).  

Diante do exposto, concordamos que uma representação objetiva da 

realidade, seja ela do passado, do presente ou do futuro, pode ser 

comprometida, uma vez que todos os fenômenos da vida social são 

interpretados a partir própria subjetividade. O rigor e o método são 

ferramentas fundamentais para um discurso imparcial. No caso dos 

historiadores, devemos considerar que, como qualquer indivíduo, são 

portadores de uma ideologia, sendo esta indissociável das suas concepções 

e visões de mundo. Portanto, na história colonial, há versões contraditórias 

para fatos históricos, os quais serão demonstrados na próxima seção.  

Em um texto ficcional, a relação entre o autor e o narrador se 

fundamenta sob a noção de vozes do narrador, do autor convencional ou de 

uma das personagens. Precisamos estar atentos ao texto, às falas destes em 

que ocorre a refração das intenções do autor. Existem diferentes graus de 

refração, pode ser ora maior, ora menor, ou a completa fusão de vozes 

(BAKHTIN, 2015, p.96-100). É preciso, antes de qualquer afirmação, fazer a 

distinção entre o autor, a pessoa humana de carne e osso, e o autor a pessoa 

em seu processo de criação, como diria Fernando Pessoa: “o fingidor”. Faraco 

(2008) coloca a questão do autor criador de forma bastante clara: “o discurso 

do autor-criador não é a voz direta do escritor, mas um ato de apropriação 

refratada de uma voz social qualquer de modo a poder ordenar o todo 

estético.”  E, por conseguinte, Bakhtin reforça ser, até certo ponto, uma 

segunda linguagem do autor (2015, p. 100). 

Em A escravidão contada à minha filha, a própria escritora aparece 

como personagem do romance na trama, e sua filha faz uma pergunta sobre 

a lei Taubira: “Mas através de tua lei, o tráfico e a escravidão serão enfim 

reconhecidos crime contra a humanidade!” A mãe responde: “Não é a minha 

lei. Existe o hábito de anexar a uma lei o nome do autor da proposta” 

(TAUBIRA, 2015, p.73, grifo nosso)128. Há indicação clara da presença da 

 
128 Mais grâce à ta loi, la traite et l’esclavage seront enfim reconnus crime contre l’humanité ! 
Ce n’est pas ma loi. Il y a une habitude qui consiste à accoler à une loi le nom de l’auteur de la 
proposition (TAUBIRA, 2015, p.73). 



 

121 
 

escritora-narradora por meio do pronome possessivo “tua”, referindo-se à 

segunda pessoa do singular, e “minha”, referindo-se à primeira pessoa do 

singular. Quem escreveu a proposta da lei e a defendeu na Assembleia 

legislativa francesa foi Christiane Taubira. 

Podemos perceber o fusionamento entre autora e narradora neste 

romance. Vejamos outra passagem sobre a redação da proposta da lei, em 

que a narradora-personagem declara: “O artigo primeiro da proposta de lei era 

diferente. Eis aqui como eu o havia redigido:” (TAUBIRA, 2015, p.74)129. A 

semelhança entre a narradora-personagem e a escritora pode ser claramente 

efetuada. Todo o romance é construído com o uso do estilo direto livre, em 

forma de diálogo. Para diferenciar as falas da mãe e da filha, foi usado o 

recurso de grafar as falas desta última em itálico. A narradora reproduz suas 

palavras com o uso de pronomes e verbos em primeira pessoa. Ao reproduzir 

as palavras de outra pessoa, separa-as das suas, utilizando, para isso, dois 

pontos, aspas, travessão ou citações diretas ou indiretas, ajudando, por meio 

destas marcas, a identificar quem está falando. 

No romance A escravidão contada à minha filha, a conversa se dá entre 

duas personagens femininas, cujas características físicas não são 

apresentadas. A narradora mãe assume o papel de sujeito que age e fala, 

preconizando, dessa forma, a mudança de gênero, a existência e a 

transformação da mulher na sociedade atual, onde a mulher tem de assumir 

o sustento e a educação dos filhos, pois, em grande número, são obrigadas a 

fazê-lo sozinhas.   

Aliás, aproveitemos a ocasião para abordar o tema das mulheres em A 

escravidão contada à minha filha. Concordamos com a premissa de Spivak, 

na qual declara, ao se referir às mulheres no contexto colonialista de 

dominação masculina: “Se, no contexto da produção colonial, o sujeito 

subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino 

está ainda mais profundamente na obscuridade.” (SPIVAK, 2014, p. 85). A 

escravidão contada à minha filha é um testemunho da chegada do momento 

em que a subalterna fala por si. Christiane Taubira, uma mulher negra, 

 
129  “L’article premier de la proposition de loi était différent. Voici comment je l’avais rédigé :” 
(TAUBIRA, 2015, p.74). 
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socióloga, etnóloga, nascida numa ex-colônia, exerceu funções políticas na 

sociedade patriarcalista francesa e conquistou seu espaço. 

De acordo com Bonnici (2012, p.25), o objetivo dos discursos pós-

coloniais e do feminismo é a integração da mulher marginalizada à sociedade. 

Não se pode negar que havia efetivamente dupla dominação da figura 

feminina pelo colonialismo e pela hierarquia patriarcal em sociedades 

africanas e outras, porém sempre existiu resistência. Taubira compartilha 

essa opinião ao reescrever a história da escravidão do ponto de vista da 

mulher, tornando-se sua escrita um ato politicamente consciente contra o 

poder dominante. Portanto, evidenciar a luta das mulheres contra o 

imperialismo, desde a Antiguidade até a época atual, é um meio de tirá-las do 

silenciamento e da invisibilidade.  

Exemplificaremos com algumas passagens, no decorrer deste capítulo, 

no início do romance, a filha interrogando a mãe:  

 
Você sempre fala de homens. E as mulheres eram passivas? 
 
Oh, não! Elas sempre fizeram parte das lutas. E 
admiravelmente. Eu vou te falar sobre mulheres "verticais" 
magistrais. Quando digo "homens", quero dizer a espécie 
humana, o gênero humano. Eu os incluo homens, mulheres e 
crianças no que eles têm irredutível, invencível, indomável, sua 
humanidade comum (TAUBIRA, 2015, p.24)130.  

 

Em outro momento, sobre a luta e a resistência de mulheres dos 

séculos XVII ao XIX, que deram a vida por uma causa (a defesa de seus reinos 

contra os invasores), a narradora adverte que algumas tiveram destinos 

trágicos.  

 

Do século XVII ao XIX, essas rainhas, essas mulheres 
irradiaram e trovejaram, exigentes e exemplares. Às vezes, 
elas têm destinos trágicos, notáveis sempre. Dona Beatrice foi 
queimada viva, seu bebê em seus braços, por ter confrontado 
as autoridades congolesas que haviam feito pactos com os 
portugueses e causado pobreza e miséria na população. 
Mmanthatisi, do Sotho, interrompeu a marcha dos Boers do 
Cabo para o norte; ela salvou seu reino em tempos de grande 

 
130 Tu parles toujours d’hommes. Et les femmes, eles étaient passives? 
Oh, que non! Eles ont toujours pris part aux luttes. Et admirablement. Je te parlerai de femmes 
« verticales » et magistrales. Lorsque je dis l »es hommes », j’entends espèce humaine, le genre 
humain. J’y confonds, hommes, femmes, enfants en ce qu’ils ont d’irréductible, d’invincible, 
d’indomptable, leur commune humanité (TAUBIRA, 2015, p.24). 
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turbulência na África do Sul, no início do esplendor de Chaka, 
o imperador zulu. Ranavalona 1ª repeliu a colonização 
europeia de Madagascar e conseguiu derrotá-la até sua morte 
em 1861. Muganzirwazza liderou a resistência do reino de 
Uganda até o esmagamento de suas tropas, presas entre os 
negreiros árabes e seu rival Mutesa, armado e corrompido 
pelos invasores. Yaa Asantewa tornou invencível o reino 
ashanti de Gana diante das tentativas britânicas de penetrar na 
África Oriental. Nebanda impulsionou e liderou a primeira 
guerra de resistência e independência do Zimbábue; ela foi 
considerada um dos eminentes espíritos do Leão de Shona, tão 
radiante era seu esplendor; foi enforcada após a vitória dos 
britânicos que não hesitaram em usar dinamite para derrotar a 
rebelião do povo Shona (TAUBIRA, 2015, p.31)131. 

 

Logo no início deste trecho, a narradora ressalta as qualidades dessas 

mulheres “exigentes e exemplares”, e, por meio das formas verbais 

“irradiaram e trovejaram”, estabelece uma relação metafórica para destacar o 

brilho e a força dessas rainhas africanas pouco ou totalmente desconhecidas. 

Passagens como esta mostram o cuidado da autora na construção do seu 

texto, um trabalho consciente, aliando a linguagem e a imagem que será 

repassada.   

Adiantando que, na terceira seção deste capítulo, teremos a 

oportunidade de abordar a resistência masculina, para finalizar sobre a 

presença das mulheres combatentes em A escravidão contada à minha filha, 

a narradora pede sem cessar aos historiadores para seguirem os traços que 

elas certamente deixaram. Ela faz referência a Solitude, companheira de 

Louis Delgrès, que lutou, juntamente com outras mulheres, contra o 

restabelecimento da escravidão na Guadalupe: ela estava grávida e foi 

enforcada depois de dar à luz. Em seguida, a narradora lembra à filha que os 

 
131 Du XVIIᵉ au XIXᵉ, ces reines, ces femmes rayonnent et tonnent, exigentes et exemplaires. 
Elles ont des destins tragiques parfois, remarquables toujours. Dona Béatrice fut brûlée vive, 
son bébé dans les bras, pour avoir affronté les autorités congolaises qui avaient pactisé avec 
les Portugais et provoqué pauvreté et misère dans la population. Mmanthatisi, du Sotho, 
endigua la marche des Boers du Cap vers le nord ; elle sauva son royaume en temps des 
grandes turbulences en Afrique du Sud, au début de la splendeur de Chaka, l’empereur zoulou. 
Ranavalona Iᵉ repoussa la colonisation européenne de Madagascar et réussit à y faire échec 
jusqu’à sa mort en 1861. Muganzirwazza conduisit la résistance du royaume d’Ouganda jusqu’à 
l’écrasement de ses troupes, prises en étau entre les négriers arabes et son rival Mutesa, armé 
et corrompu par les envahisseurs. Yaa Asantewa rendit invencible le royaume ashanti du Ghana 
face aux tentatives britanniques de pénétration de l’Afrique de l’Est. Nebanda impulsa et mena 
la première guerre de résistance et d’indépendance du Zimbabwe ; elle fut considérée comme 
l’un des éminents esprits du Lion des Shona, tant son rayonnement était grand ; elle fut pendue 
après la victoire des britanniques qui n’hésitèrent pas à utiliser de la dynamite pour vaincre la 
rébellion du peuple shona (TAUBIRA, 2015, p.31). 
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homens não se rebelaram sozinhos, havia muitas mulheres ao lado deles, nos 

campos de batalha ou participando das decisões cotidianas, como Dandara, 

do Brasil, Lumina Sophie, na Martinica, Solitude, na Guadalupe e Romaine, 

na Guiana (TAUBIRA, 2015, p.89), ou, ainda, Madeleine Clem, Rosannie 

Soleil, Marie-Thérèse Toto, Adélaide Tablon e Harriet Tubman, Isabella 

Baumfree (conhecida como Sojourner Truth) e tantas outras (TAUBIRA, 2015, 

p.87). 

Outros pontos estruturais da obra são ainda passíveis de análise. O 

tempo e o espaço onde se situam os acontecimentos narrados são numerosos 

e podem ser localizados histórica e geograficamente. Na escrita do romance, 

há preocupação com a linearidade dos fatos narrados. A narradora segue uma 

sequência temporal que depende das circunstâncias e do direcionamento da 

conversa com a filha. No romance, há uma preponderância do tempo histórico 

real. O mesmo cuidado se dá com a localização espacial.  

Assim, no primeiro capítulo, cujo título é “O tráfico e a escravidão em 

suas verdades”, a narradora começa o diálogo explicando à filha o processo 

da escravidão desde os séculos XV (A.C.) até o século XIX (D.C.), situando 

os fatos históricos com expressões precisas de tempo e lugar. No exemplo 

abaixo, o espaço é destacado pelos adjetivos pátrios.  

 

Todos aprendemos que a escravidão existe desde a 
antiguidade. Sabe-se que foi praticada entre os sumérios, 
assírios, babilônios, egípcios, hebreus e muitos outros 
povos antigos. Foram dois mil anos antes da era cristã 
(TAUBIRA, 2015, p.27, grifo nosso)132. 
 
 

No decorrer da narrativa, a mãe militante relata e analisa diversos fatos 

históricos, como o Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494 

entre portugueses e espanhóis (TAUBIRA, 2015, p.42); o comércio triangular, 

com a participação da administração das autoridades francesas, espanholas, 

portuguesas e inglesas, no século XVII (TAUBIRA, 2015, p.50); a publicação 

do Código negro em 1685 (TAUBIRA, 2015, p.54);  a prosperidade do 

 
132 Nous avons effectivement tous appris que l’esclavage existe depuis l’Antiquité. On sait qi’il a 
été pratiqué chez les Sumériens, les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, les Hébreux  et 
de nombreux autres peuples anciens. C’était deux mille ans avant l’ère chrétienne (TAUBIRA, 
2015, p.27). 
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comércio de escravos durante a Revolução francesa, entre os anos 1788 até 

1793 (TAUBIRA, 2015, p.60); a Revolução do Haiti, de 1791 a 1804 

(TAUBIRA, 2015, p.61), e o movimento abolicionista dos Quakers, na 

Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1688 (TAUBIRA, 2015, p.65).  

Em A escravidão contada à minha filha, tanto as menções relativas ao 

tempo quanto as referências geográficas são vastas. No desenrolar da 

narrativa, a mãe militante percorre os espaços onde existiu tráfico e 

escravidão, dentre eles, além dos já citados, são evocados Brasil, Cuba, 

Guiana, Guadalupe, entre outros. Tais lugares exercem um fascínio sobre a 

narradora pelas lutas e resistência dos personagens históricos. O penúltimo 

capítulo é destinado à colonização da Argélia, tema que suscitou muitos 

debates entre os franceses. Transcrevemos a intervenção da filha e um trecho 

da resposta da mãe.  

 
Fala-se mais sobre o que aconteceu na Argélia do que sobre o 
comércio de escravos. Parece ser mais importante para os 
franceses. Não acha que isso é injusto?  

 
Sim, mas a colonização da qual a Argélia foi vítima é uma 
consequência direta do tráfico e da escravatura (TAUBIRA, 
2015, p.143)133.  

 

O tempo da ação de “contar a escravidão” tem menor importância, esse 

tempo cronológico é raramente transcrito: “[...] Procure a palavra "exegese" 

no dicionário. Eu espero...”. No meio da conversa, a mãe pede à filha para 

procurar o sentido da palavra “exegese” no dicionário, e o tempo de espera é 

marcado pelo uso de reticências, denotando um certo tempo transcorrido. A 

conversa entre mãe e filha é transcrita nos oito capítulos que se sucedem num 

ritmo de longa conversa, marcados por uma pausa entre os capítulos.  

Outro aspecto estrutural é o hibridismo de gêneros, um dos traços 

fundamentais na composição da narrativa de Taubira. Sua obra mostra sua 

capacidade em operar com elementos de procedência variada, 

reaproveitando dados da tradição (dos seus ancestrais). Podemos encontrar 

exemplos de práticas orais, como: provérbio, lenda, referência a livros, filmes, 

 
133 On parle davantage de ce qui s’est passé en Algérie que de la traite de l’esclavage. On dirait 
que c’est plus important pour les Français. Tu ne trouves pas cela injuste ?  Si, mais la 
colonisation dont l’Algérie a été victime est une conséquence directe de la traite et de l’esclavage 
(TAUBIRA, 2015, p.143). 



 

126 
 

músicas, poesias, autores de diversas nacionalidades (africanos, franceses e 

americanos) e textos jurídicos, como artigos de leis134.  

Para ilustrar esses exemplos, citaremos um provérbio guianense que 

ensina: “o que você ignora te ultrapassa” (TAUBIRA, 2015, p. 23) 135 . O 

segundo exemplo é um ditado africano que diz: “se as histórias de caça 

fossem contadas pelos leões, elas seriam diferentes das que contam os 

caçadores” (TAUBIRA, 2015, p. 144)136. O terceiro ditado diz o seguinte: “as 

pessoas usam esta expressão quando uma situação está perdida ou um 

problema é insolúvel: ‘é preciso enviar a Legião de Saint- George!’” 

(TAUBIRA, 2015, p. 93)137. E, na sequência, a narradora explica a origem 

desse ditado, ao esclarecer a contribuição dos negros, para o enriquecimento 

cultural mundial por meio das novas línguas que surgiram, da culinária, da 

religião, da música, entre outros aspectos. Nesse momento da conversa, a 

filha se diz encantada, e a mãe acrescenta que o cavaleiro de Saint-George 

era da Guadalupe; tinha vários talentos, esgrimista, dançarino e músico – 

maestro, estava entre os melhores da Europa, considerado o Mozart negro 

(TAUBIRA, 2015, p. 92-93). E explica: 

 

[...] Ele lutou para defender os ideais da revolução como coronel 
da pouco conhecida, mas notável Legião franca de cavalaria, 
chamada Legião de Saint-George. Imagine que, na Guiana e nas 
outras ex-colônias, por desconhecimento de sua verdadeira 
história, as pessoas usam esta expressão quando uma situação 
está perdida ou um problema é insolúvel: "é preciso enviar a 
Legião de Saint- George”! (TAUBIRA, 2015, p. 92-93)138. 

 

A inclusão de poema em um texto narrativo é igualmente exemplo de 

hibridismo de gênero. O poema em inglês “The sea is History”, extraído de 

The Star-Apple Kingdom (1979), de Derek Walcott, um escritor da ilha de 

 
134 Exemplos de textos jurídicos foram apresentados no primeiro capítulo. 
135 [...] ce que tu ignores te dépasse (TAUBIRA, 2015, p. 23). 
136 [...] si les histoires de chasse étaient racontées par les lions , elles ne ressembleraient pas à 
celles que racontent les chasseurs (TAUBIRA, 2015, p. 144). 
137 les gens utilisent cette expression lorsqu’une situation est perdue ou qu’un problème est 
insoluble : “il faut envoyer la légion de Saint-George!” (TAUBIRA, 2015, p .93). 
138 Il combattit pour défendre les idéaux de la Révolution en tant que colonel de la trop peu 
connue mais remarquable Légion franche de cavalerie, appelée légion de Saint-George. Figure-
toi que, en Guyane et dans d’autres anciennes colonies, par ignorance de son histoire véritable, 
les gens utilisent cette expression lorsqu’une situation est perdue ou qu’un problème est 
insoluble : “il faut envoyer la légion de Saint-George!” (TAUBIRA, 2015, p. 92-93). 
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Santa Lúcia no Caribe, Prêmio Nobel de Literatura de 1992, representa mais 

um exemplo. A tradução em francês é colocada em nota de rodapé no livro. 

 

Where are your monuments, your battles, martyrs?  
Where is your tribal memory? Sirs, 
in that gray vault. The sea. The sea  
has locke them up. The sea is History (TAUBIRA, 2015, p. 32)139. 

 

Ou, ainda, o poema do poeta norte-americano Countee Cullen foi uma 

grande figura de liderança no Renascimento do Harlem. Desta vez, na 

narrativa, o poema é apresentado em francês: 

 

Nous ne planterons pas toujours 
Pour que d’autres récoltent 
Le suc doré des fruits mûrs 
Nous ne tolérerons pas toujours 
En esclaves muets 
Que des êtres inférieurs 
Maltraitent nos frères 
Nous ne jouerons pas toujours 
De la flûte douce 
Tandis que d’autres se réposent 
Nous ne resterons pas toujours courbés 
Devant les brutes plus astucieuses que nous 
Car  
Nous n’avons ps éte crées 
Pour pleurer 
Éternellement (TAUBIRA, 2015, p. 132)140 

 

Outra passagem merece ser mencionada, na qual a autora retrata a 

lenda da rainha negra N'zinga, do reino de Ndongo, atual Angola. A rainha 

africana combateu os portugueses traficantes de escravos e reinou durante 

quarenta anos sobre Ndongo (1623 a 1663). A história desta rainha africana 

é contada em um filme angolano, dirigido por Sérgio Gracian, Njinga, rainha 

de Angola, de 2012, dando destaque à imagem dela, com estreia no Brasil em 

 
139 Onde estão os seus monumentos, suas batalhas, mártires? /Onde está a sua memória tribal? 
Senhores, /nessa sepultura cinza. O mar. O mar /os aprisionou. O mar é História (TAUBIRA, 
2015, p. 32, tradução nossa). 
140 Nem sempre vamos plantar/Para outros colherem/O suco de frutas maduras/Nem sempre 

toleraremos/Como escravos mudos/Que seres inferiores/Abusem de nossos irmãos/Nem 
sempre vamos tocar/Flauta doce/Enquanto outros estão descansando/Nós não vamos ficar 
sempre curvados/Diante dos brutos mais inteligente que nós/Pois/Nós não fomos criadas/Para 
chorar/Eternamente (TAUBIRA, 2015, p. 132, tradução nossa) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola


 

128 
 

2014)141. No papel principal da heroína africana, Lesliana Pereira, miss Angola 

de 2008.  

 

A rainha N'zinga de Ndongo, país que os portugueses 
nomearam de Angola, era tão orgulhosa, valente e poderosa que 
uma lenda conta que o oco que marca a rocha pré-histórica da 
fortaleza de Pundu Andango é seu pé. Ela lutou ferozmente para 
impedir a penetração portuguesa e a instauração da escravidão 
no seu reino. Foi no final do século XVII (TAUBIRA, 2015, p. 30-
31)142. 
 
 

Finalmente, após essas considerações, podemos constatar que A 

escravidão contada à minha filha, por meio dos recursos estruturais, cumpre 

sua função social de romper com o discurso colonialista. A tradição de contar 

a história dos vencedores já é bastante difundida. Existem outras tradições, 

como a literatura oral africana, que resiste à passagem do tempo, preservada 

na tradição da pluriétnica sociedade guianense. Esses outros povos têm o 

direito de conhecer e divulgar seus mitos, suas lendas, suas lutas, suas 

resistências e seus personagens históricos. Daremos continuidade à leitura 

crítica de A escravidão contada à minha filha, buscando aprofundar o ponto 

de vista estético integrado ao histórico. 

 

 

4.2. “ESCOVAR A HISTÓRIA A CONTRAPELO” 

 

A História é um tecido de contradições! 
(TAUBIRA, 2015, p.93) 

 
    “quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado 

 deve agir como um homem que escava” 
(BENJAMIN, 2000, p.239)  

 

 

 
141  Disponível em : <https://www.geledes.org.br/nzinga-a-rainha-negra-que-combateu-os-
traficantes-portugueses/>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
142  La reine N’zinga de Ndongo, pays que les Portugais ont nommé Angola, était si fière, 

courageuse et puissante qu’une légende raconte que le creux qui marque la roche préhistorique 

de la forteresse de Pundu Andango est son pied. Elle a farouchement combattu pour empêcher 

la pénétration portugaise et l’instauration de l’esclavage dans son royaume. C’était à la fin du 

XVIIᵉ siècle (TAUBIRA, 2015, p. 31). 

https://www.geledes.org.br/nzinga-a-rainha-negra-que-combateu-os-traficantes-portugueses/
https://www.geledes.org.br/nzinga-a-rainha-negra-que-combateu-os-traficantes-portugueses/
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Walter Benjamin (1892-1940) foi um filósofo, ensaísta, tradutor e crítico 

literário alemão. É considerado um dos maiores pensadores do século XX, 

refletiu sobre a literatura, a arte, as tecnologias e estruturas sociais, entre 

outros temas. Inovou sobre a concepção dialética e não evolucionista 

(darwinista, determinismo científico) da História, cujas ideias são 

desenvolvidas no ensaio Teses Sobre o Conceito de História (1940).  

Na sua segunda tese “Sobre o conceito da história”, Benjamin 

questiona: “Não existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que 

emudeceram?”. Parece-nos interessante associar esse pensamento ao 

estudo de A escravidão contada à minha filha, de Christiane Taubira. Ao 

contar a história da escravidão, a autora evoca a proposta do “materialista 

histórico” benjaminiano, cuja tarefa é tirar os oprimidos do esquecimento, 

quebrar o silêncio da história oficial francesa sobre a colonização.  

Num certo momento, em A escravidão contada à minha filha, a mãe e 

narradora aborda a colonização da Argélia e aconselha a filha: “É sempre 

edificante mudar o ângulo de visão para um mesmo evento, especialmente 

desta envergadura e complexidade” (TAUBIRA, 2015, p.145)143, reforçando, 

assim, o fato de ver a história contada sob a ótica dos vencidos. Taubira repete 

inúmeras vezes tratar-se de uma história de extrema violência, difícil de 

digerir. Foi com a intenção de evitar o mesmo choque nas gerações mais 

jovens que este livro foi escrito. Pressupondo que o texto literário, utilizando-

se de elementos históricos, possa produzir efeitos políticos na vida prática da 

sociedade, seria possível que a literatura – a exemplo de A escravidão 

contada à minha filha (2002) – contribuísse para revisitar a memória dos 

esquecidos, tarefa delegada aos historiadores?  

Na tentativa de responder ou de, pelo menos, refletir sobre a pergunta 

proposta, aproximamos a obra mencionada ao materialismo histórico 

benjaminiano, com o intuito de averiguar a possibilidade de a literatura revelar 

“a história rasurada”, como afirmava Glissant (1997, p.224), pois o capítulo 

sobre a colonização francesa foi omitido da história da França por muito 

tempo. “Escovar a história a contrapelo”, como defende Benjamin, é restituir 

a memória, é trazer para o presente as vozes que se encontram submersas, 

 
143 Il est toujours édifiant de changer d’angle de vue pour un même événement, surtout de cette 
evergure et de cette complexité (TAUBIRA, 2015, p.145). 



 

130 
 

silenciadas, para corroborar a história e a construção da identidade. Esse 

silêncio começa a ser quebrado no século XX, pelos movimentos culturais e 

políticos que propiciaram mudanças profundas na arte em geral e na 

sociedade mundial.  

Na França, o movimento da Negritude marcou o início da luta pela 

consciência e resgate do passado dos colonizados, influenciando a busca da 

identidade do negro. Para Munanga (2012), esta última funciona como uma 

terapia de grupo, uma condição prévia para fazer parte e sentir-se membro de 

um grupo, uma coletividade. Ele continua:  

 

O negro poderá despojar-se do seu complexo de inferioridade 
e colocar-se em pé de igualdade com os outros oprimidos, o 
que é uma condição preliminar para uma luta coletiva. A 
recuperação dessa identidade começa pela aceitação dos 
atributos físicos de sua negritude antes de atingir os atributos 
culturais, mentais, intelectuais, morais e psicológicos, pois o 
corpo constitui a rede material de todos os aspectos da 
identidade (MUNANGA, 2012, p. 18-19. Grifo do autor). 

 

Consideramos válida a reflexão de Munanga, pois, uma vez os 

problemas pessoais resolvidos, as pessoas integram e se fortalecem na luta 

comunitária de corpo e mente sãos. O autor enumera três fatores essenciais 

que compõem a construção de uma identidade ou de uma personalidade 

coletiva: o fator histórico, o fator linguístico e o fator psicológico. O fator 

histórico é considerado, por ele, o mais importante, na medida em que 

“constitui o cimento cultural que une os elementos diversos de um povo” 

(MUNANGA, 2012, p. 53-54). O povo que tem uma história comum poderá ter 

mais coesão e estabelecer uma relação de segurança coletiva, razão pela 

qual os colonizadores destruíram a memória coletiva dos escravizados e 

colonizados.  

Viart (2012, p. 87) traz um questionamento que corrobora a abordagem 

do fator histórico em uma obra literária contemporânea: “[...] qual é a 

autoconsciência da comunidade literária ativa hoje? Que consciência de 

nosso tempo, de suas preocupações, de suas tensões ou de seus impulsos 
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os escritores manifestam em suas obras?”144. Ao escrever sobre a história da 

escravidão, Taubira revisita a sua própria história e da comunidade à qual 

pertence. Ao compartilhar a sua história, toca nos conflitos do presente 

causados por questões do passado. Expor e dividir as suas preocupações 

com o racismo, a escravidão moderna, a indenização do povo outrora 

escravizado, a desumanização do humano em nossa sociedade atual, são 

alguns dos temas abordados em A escravidão contada à minha filha (2002). 

Voltemos ao materialismo histórico de Benjamin. Em primeiro lugar, 

gostaríamos de precisar que não abordaremos o aspecto messiânico da 

filosofia da história apresentada por Benjamin. Consideraremos, sobretudo, o 

efeito político de sua concepção.  Isto é, de que o historiador materialista não 

deve relegar os oprimidos ao esquecimento. A expressão “escovar a história 

a contrapelo” norteará alguns tópicos da nossa análise. 

 Na tese VII, Sobre o Conceito de História (1987), Walter Benjamin 

inicia sua reflexão, fazendo uma alusão ao historiador francês Fustel de 

Coulanges (1830-1899), positivista, gênio do século XIX que tratou a 

historiografia francesa de uma forma científica. Michael Löwy (2005, p.71) o 

descreve como adversário declarado da democracia e da república, defensor 

da família, da religião e da propriedade. Era positivista, considerava que “a 

história é ciência pura, uma ciência como a física ou como a geologia” (LÖWY, 

2005, p.71).  

O materialismo histórico rompe com esta forma de abordar os fatos 

históricos; a proposta é de se afastar da suposição de que as transformações 

históricas ocorrem de acordo com leis, semelhantes em rigor às leis físicas ou 

naturais, de tal modo que o curso da história pode ser predito, mas não 

alterado pela vontade humana. Walter Benjamin denuncia a identificação do 

historicismo com a história dos vencedores, por estar sempre ao lado dos mais 

fortes, dos dominadores, da classe dirigente. O historicista estabelece uma 

relação de empatia com o vencedor, sempre beneficiando os dominadores em 

detrimento dos oprimidos.  

 
144 quelle est, aujourd’hui, la conscience de soi de la communauté littéraire active ? Quelle 
conscience de notre temps, de ses préoccupations, de ses tensions ou de ses élans, les 
écrivains manifestent-ils dans leurs oeuvres ? (VIART, 2012, p. 87). 
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Christiane Taubira torna visível essa empatia ao citar um ditado 

africano no qual indaga sobre o ponto de vista de quem conta a história: “se 

as histórias de caça fossem contadas pelos leões, elas seriam diferentes das 

que contam os caçadores” (TAUBIRA, 2015, p. 144) 145 . Este ditado 

exemplifica a proposta do materialismo histórico de se afastar do historicismo, 

ou seja, ver e ouvir o outro lado da história, a fim de interrogá-lo. Por 

conseguinte, configura-se o discurso do oprimido contra a hegemonia da 

classe dominante, do qual Taubira é representante por intermédio de sua obra 

A escravidão contada à minha filha. Vejamos alguns exemplos: a narradora 

descreve Solitude e Delgrès como heróis da história dos oprimidos que devem 

ser conhecidos e rememorados.  

 

Enquanto isso, fabrico meu mel da vida de Solitude, 
companheira de Delgrès, enforcada no dia seguinte depois de 
seu parto por ter lutado até o fim contra a restauração da 
escravidão por Richepance em Guadalupe, sob as ordens de 
Napoleão Bonaparte. E venero Delgrès, guadalupense, coronel 
do exército francês, que decidiu perecer com seus homens, 
explodindo o Forte Matouba, onde tiveram sua última batalha 
contra as tropas de Richepance. Em 10 de maio de 1802 
(TAUBIRA, 2015, p.87-88)146. 

 

Na sua leitura sobre as teses de Benjamin, Löwy (2005, p.73) considera 

a expressão “Escovar a história a contrapelo” de um formidável alcance 

historiográfico e político. Concordamos inteiramente com a sua opinião. 

Relembramos que, nas Antilhas, a questão de se colocar no lado oposto para 

interrogar a história emergiu com Aimé Césaire (1913-2008), considerado o 

mais importante poeta surrealista; e, na Guiana, surgiu com o poeta Léon-

Gontran Damas (1912-1978), ambos fundadores da Negritude. Não podemos 

 
145 [...] si les histoires de chasse étaient racontées par les lions , elles ne ressembleraient pas à 
celles que racontent les chasseurs (TAUBIRA, 2015, p.144). 
146 En attendant, je fais mon miel de la vie de Solitude, compagne de Delgrès, pendue le 
lendemain de son accouchement pour avoir lutté jusqu’au bout contre le rétablissement de 
l’esclavage par Richepance en Guadaloupe, sous les ordres de Napoléon Bonaparte. Et je 
vénère Delgrès, Guadeloupéen, colonel de l’armée française, qui a décidé de périr avec ses 
hommes en faisant exploser le fort Matouba où ils ont livré leur dernière bataille contre les 
troupes de Richepance. Le 10 mai 1802 – souviens-toi que la loi fut définitivement adoptée le 
10 mai 2001 – , Louis Delgrès écrit un texte sublime qu’il intitule À l’univers entier, le dernier cri 
de l’innocence et du désespoir, dont les premiers mots sont : « C’est dans les plus beaux jours 
d’un sècle à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie qu’une classe 
d’infortunés qu’on veut anéantir se voit obligée d’élever sa voix vers la postérité, pour lui faire 
connaître, lorsqu’elle aura disparu, son innocence et ses malheurs » (TAUBIRA, 2015, p.87-88). 
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deixar de citar o médico psiquiatra marxista e revolucionário Frantz Fanon 

(1925-1961) e Édouard Glissant (1928-2011), escritor, poeta e ensaísta. 

Glissant (1997, p.224) considera que a história foi rasurada, o escritor 

deve escavar a memória como um arqueólogo, seguir os rastros como um 

caçador ou um detetive em busca de vestígios, de traços, de pegadas 

deixadas, ideia que converge com a teoria do rastro e do materialismo 

histórico de Walter Benjamin. É preciso recontar a história da escravidão, quer 

seja ficcional ou não. O texto literário, quando ficcional, não deixa de ser uma 

representação da realidade. De fato, a história como consciência atuante e a 

história como fato vivido não são assuntos só para historiadores (GLISSANT, 

1997, p.228).  

Nessa perspectiva, o seu pensamento sobre as narrações ficcionais e 

as narrações históricas se articula com o de Ginzburg. Há um elemento 

comum a ambas: a representação da realidade (GINZBURG, 2007, p.9). Ele 

conclui com esta formulação: “os historiadores falam do que foi (do 

verdadeiro), os poetas, daquilo que poderia ter sido, (do possível)” 

(GINZBURG, 2007, p.14).  

Podemos também empregar o termo de Dominique Viart, que 

considera a ficção de testemunho como "uma forma literária, 

independentemente da realidade atestada ou não dos fatos" (2005, p.203). 

Viart denominou a busca da memória de “ética da restituição”, praticada pelos 

autores com o recurso da interrogação e da procura, acrescentando que há, 

“Por um lado, o ‘dever de recordação’, por outro um ‘trabalho de memória’”, 

de acordo com a fórmula avançada por Paul Ricoeur em Memória, história, 

Esquecimento (VIART, 2012, p.92, grifos do autor).  

Paul Ricoeur sugere, por sua vez, que “unamos a noção de dever de 

memória, que é uma noção moral, às de trabalho de memória e trabalho de 

luto, que são noções puramente psicológicas” (2003, p.7). O autor entende, 

por dever de memória, o dever de não esquecer, sendo, muitas vezes, uma 

reivindicação feita pelas vítimas de uma história criminosa; é o 

reconhecimento de que se deve justiça às vítimas. O esquecimento, de acordo 

com o autor é, certamente, um tema em si mesmo; diz respeito à noção de 

rasto, na sua multiplicidade de formas: “rastos cerebrais, impressões 

psíquicas, documentos escritos em arquivos. O que a noção de rasto e a de 
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esquecimento têm em comum é, antes de tudo, a noção de apagamento, de 

destruição” (RICOEUR, 2003, p.7). Em sua conclusão, ele salienta que o 

processo de rememoração se dá por meio do trabalho de memória aliado ao 

trabalho de luto.  

Para Bergson, há dois tipos de memória: a memória hábito, que requer 

repetição, como na aprendizagem decorada, e a memória lembrança. 

“Coextensiva à consciência, ela retém e alinha uns após outros todos os 

nossos estados à medida que eles produzem, dando a cada fato seu lugar” 

(BERGSON, 2006, p.177).  De acordo com o autor, desde Platão e Aristóteles, 

fala-se da memória não só em termos de presença/ausência, mas também 

em termos de lembrança, de rememoração, chamada anamnesis. Para 

Bergson, quando essa busca termina, falamos de reconhecimento e, para 

Ricoeur, foi graças a Bergson que o reconhecimento foi colocado no centro 

de toda a problemática da memória (RICOEUR, 2003, p.7).  

Em A escravidão contada à minha filha, as questões relativas à 

memória lembrança são trazidas pela narradora, como exemplifica esse 

trecho: 

 

Sempre existiram homens para protestar contra as injustiças, as 
desigualdades, os abusos, as crueldades, todos os atos 
desumanos. E mesmo que eu não tenha a prova para cada 
situação, cada momento, em cada lugar, eu tenho na memória 
muitos exemplos de homens que preferiram incorrer o risco 
supremo em vez de capitular ou simplesmente ser cúmplice. Isso 
é o suficiente para me convencer que eles sempre existiram 
(TAUBIRA, 2015, p. 23-24, grifo nosso)147. 

 

A narradora de Taubira busca fatos do passado de seu povo, para 

reescrever a história de resistência dos quilombolas “Posso te falar pelo 

menos sobre o que nos chegou. Do que deixou vestígios” (TAUBIRA, 2015, 

 
147 L’histoire des sociétés humaines est une histoire de rapports de force, de représentations, 
de croyances. Elle est décrite et restituée par des personnes qui non seulement ne sont pas 
neutres, mais en plus n’échappent pas totalement à l’influence de leur propre culture, de leurs 
expériences, de leur conception du monde. Il s’est toujours trouvé des hommes pour s’insurger 
contre les injustices, les inégalités, les abus, les cruautés, tous les actes inhumains. Et même 
si je n’en ai pas la preuve pour chaque situation, à chaque moment, en chaque lieu, j’ai en 
mémoire trop d’exemples d’hommes ayant préféré encourir le risque suprême plutôt que de 
capituler ou d’être simplement complices. Cela suffit pour me convaincre qu’il y en eut toujours 
(TAUBIRA, 2015, p.23-24). 
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p.24)148. Nesta passagem, fica claro se tratar de uma narrativa de memória, 

história de rastreamento do passado. A memória é, portanto, constituída por 

pessoas, caracterizando-se como um fenômeno construído social e 

coletivamente, podendo tornar-se instrumento de manipulação nas lutas de 

classe.  

Nos termos de Benjamin, “quem pretende se aproximar do próprio 

passado soterrado deve agir como um homem que escava” (BENJAMIN, 2000, 

p.239), associando o trabalho do arqueólogo ao do escritor. Viart (2012, p. 92) 

chama de “a ética da restituição”, que interroga e procura. Taubira faz apelo 

aos historiadores, para pesquisarem sobre os quilombolas e as mulheres 

lutadoras em defesa da liberdade, restituindo, dessa forma, a memória étnica 

do povo guianense.  

 

Primeiro, estou à procura das mulheres. E eu não paro de pedir 
aos historiadores para encontrá-las. Elas necessariamente 
deixaram rastros, mesmo que fossem ainda mais enterrados do 
que os dos homens, todos parias (TAUBIRA, 2015, p.87).149 

 

Christiane Taubira, nas escavações da sua memória ou da história, 

encontrou os rastros dos elementos do passado para tecer o romance A 

escravidão contada à minha filha, como aconselha Benjamin: “O cronista que 

narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva 

em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser 

considerado perdido para a história” (BENJAMIN, 2000, p.223).  

Em outra passagem do livro, a narradora relata sobre o tráfico árabe 

muçulmano praticado em países árabes no continente africano, sempre 

datados com expressões precisas de tempo e lugar. Enumerando rainhas 

africanas que lutaram contra a escravização dos vencidos, a narradora as 

descreve rapidamente. Vale salientar que uma lista é fornecida, com, pelo 

menos, doze nomes de heroínas, mais ou menos conhecidas. Traremos um 

fragmento como exemplo: 

 

 
148 Je peux te parler au moins de ce qui nous est parvenu. De ce qui a laissé des traces 
(TAUBIRA, 2015, p.24). 
149 D’abord,  je cheche les femmes. Et je ne cesse de demander aux historiens de les retrouver. 
Elles ont forcément laissé des traces, même si celles-ci sont encore plus enfouies que celles 
des hommes, tous parias (TAUBIRA, 2015, p.24). 
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[...] Eu sei que você leu romances sobre Hatshepsout, rainha 
do Egito, que trouxe esta primeira grande civilização africana 
de volta ao norte do Oriente Médio até o sul da Núbia. Foi no 
século XV (A.C). Você pode ter ouvido falar das Candaces, as 
rainhas de Meroé, que reinaram por sete séculos a partir do 
século III (A.C.) sobre esta segunda grande civilização africana.  
Você provavelmente sabe um pouco menos sobre a rainha 
Amina que fundou o famoso exército de cavaleiros do Reino 
Hausa que ela liderou. Isso foi no século XVI (D.C.). As 
Imperatriz Helena e Sabla Wangel, no século XVI, salvaram a 
Etiópia de uma crise que poderia ter sido fatal. A rainha N' Zinga 
de Ndongo, um país que os portugueses nomearam Angola, 
era tão orgulhosa, corajosa e poderosa [...] (TAUBIRA, 2015, 
p.30)150.  

 

Dentre os nomes citados, pesquisamos sobre a história da guerreira 

Amina, que se tornou a primeira rainha da Nigéria. As informações 

encontradas podem ser confirmadas no site do Instituto da mulher negra151. 

Amina nasceu em 1533 na província de Zazzau, no território hoje ocupado 

pela Nigéria. Filha do rei local, era descendente de uma família de ricos 

comerciantes que negociavam cavalos, metais importados, tecidos, noz de 

cola e sal. Após a morte do pai, um irmão de Amina assumiu o trono. Ela, por 

sua vez, passou a se dedicar ao treinamento militar e conquistou o respeito 

dos combatentes. Quando o irmão também morreu, Amina tornou-se rainha e, 

pouco tempo depois, comandou sua primeira campanha militar. Conta a 

história que, após cada batalha, ela escolhia um novo “marido”. Ele passaria 

uma noite com ela e, no dia seguinte, seria condenado à morte.  

Quais experiências ficaram no imaginário coletivo do povo guianense? 

Desde o início da colonização, passando pelo genocídio dos autóctones, o 

fracasso da mão de obra europeia, os ditos “engajados”, a escravidão dos 

africanos e seus descendentes, como também o trabalho escravo dos 

 
150 [...] Je sais que tu as lu des romans sur Hatchepsout, reine d’Égypte, qui a rendu cette 
prémière grande civilisation africaine jusqu’au Moyen-Orient vers le nord et jusqu’en Nubie vers 
le sud.C’était au XVᵉ siècle avant J.C. Tu as peut-être entendu parler des Candaces, ces reines 
de Méroé, qui régnèrent durant sept siècles à partir du IIIᵉ siècle avant J.-C. sur cette dernière 
grande civilisation africaine. Tu en sais sûrement un peu moins sur la reine Amina qui a fondé 
la fameuse armée de cavaliers du royaume Haoussa qu’elle dirigeait. C’était au XVIᵉ siècle 
après J.-C. Les impératrices Helena et Sabla Wangel, au XVIᵉ siècle, ont sauvé l »Éthiopie d’une 
crise qui aurait pu lui être fatale. La reine N’zinga de Ndongo, pays que les Portugais ont nommé 
Angola, était si fière, courageuse et puissante [...] (TAUBIRA, 2015, p.30). 
151 A história da guerreira que se tornou a primeira rainha da Nigéria. Disponível em: 
<https://www.geledes.org.br/historia-da-guerreira-que-se-tornou-primeira-rainha-da-nigeria/>. 
Acesso em: 27 ago. 2018. 

https://www.geledes.org.br/historia-da-guerreira-que-se-tornou-primeira-rainha-da-nigeria/
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presidiários. A Guiana herdou um passado lúgubre e ficou marcada com a 

reputação de “inferno verde”, por ser uma floresta impenetrável ou “celeiro da 

França”, para onde eram jogados os dejetos sociais. 

Para compreender o estado atual da sociedade guianense, em 

particular a crioula, nós nos referimos às reflexões de Serge Man Lam Fouck 

(1998), professor da Universidade das Antilhas e da Guiana, especialista 

nesta área. Em consonância com os pressupostos teóricos de Le Goff, para o 

professor guianense, é essencial compreender a razão pela qual a questão 

da escravidão foi tratada pelo esquecimento ou pela manipulação dos fatos. 

Jacques Le Goff teoriza o conceito de amnésia também no nível coletivo: 

 

A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta 
das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da 
memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações 
das classes, dos grupos; dos indivíduos que dominaram e 
dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e o 
silêncio da história são reveladores desses mecanismos de 
manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 1996, p. 422). 

 

Em seu estudo sobre o período pós-escravagista (1848-1946), o 

historiador guianense trata o denso passado de seu povo sob diferentes 

ângulos: econômico, social e político. Ele explicita os diversos fatores dessa 

amnésia coletiva na qual esteve mergulhada a sociedade guianense, 

particularmente a crioula. 

 
O sistema escravagista é o lugar onde nasceu a sociedade 
crioula da Guiana Francesa. [...]. Tal fato social, no entanto, 
deixou poucos rastros na memória e no imaginário guianense. 
Pode se dizer que a sociedade guianense fez praticamente um 
black-out sobre a escravidão por mais de um século e só 
recuperou a memória de suas origens recentemente (a partir 
de 1950) (MAM LAM FOUCK, 1998, p. 7)152. 
 

Que imagens do negro foram produzidas pelo olhar dos dominadores? 

Mam Lam Fouck nos revela algumas dessas imagens, com abordagens 

 
152 Le système esclavagiste est le lieu où est née la société créole de Guyane. (...) Un tel fait 
social n’a pourtant laissé que peu de traces dans la mémoire et dans l’imaginaire guyanais. On 
peut dire que la société guyanaise a fait pratiquement le blak-out sur l’esclavage pendant plus 
d’un siècle et qu’elle n’a recouvré la mémoire de ses origines que récemment (à partir des 
années 1950) (MAM LAM FOUCK, 1998, p.7). 
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antropológicas e históricas sobre a questão. Após essa etapa, veremos como 

Christiane Taubira retrata a representação do negro em sua obra. 

Para tratar dessas imagens, vamos trazer reflexões sobre como 

pensava a classe dominante no momento da revolução francesa153. Tomamos 

como ponto de referência a afirmação de Alfredo Bosi (2002, p.195) sobre o 

pensamento da classe política na França. O autor afirma que, durante a 

revolução francesa, por um lado, existia a burguesia querendo mudanças e, 

por outro lado, os conservadores de uma prática escravista com normas 

jurídicas e políticas que garantiam a propriedade fundiária e escrava. Taubira 

tratou dessa questão.  

Para o país que revolucionou os Direitos Humanos154, há contradição 

entre discurso político e realidade escravista. Na revolução de 1789, o lema 

“Liberdade, Igualdade e Fraternidade” não se aplicava às colônias. Devemos 

relembrar que a Assembleia Constituinte votou o texto da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão que afirmava, em seu Artigo 1°: “Todos os 

homens nascem livres e iguais em direitos. As distinções só podem ser 

fundadas sobre a utilidade comum”155. Este enunciado expressa e legaliza 

claramente a distinção entre colonizados e colonizadores. Ou seja, os 

escravos das colônias ainda não atingiram a condição de humano, diferente 

dos franceses, que enriqueciam com a exploração servil.  

As normas jurídicas, citadas por Bosi, foram editadas no Código Negro 

(1685), desde o início da colonização. Logo, podemos deduzir que os negros 

não pertenciam à classe dos seres humanos, eles tinham um valor de 

mercadoria, estavam reduzidos à mobília ou ao rebanho. Era a carne humana 

comercializada em todos os continentes pelos europeus em função da idade, 

do sexo, da capacidade física e intelectual.  

 
Os proprietários das plantações e os missionários faziam 
distinção entre os escravos crioulos e os recém-chegados da 
África sob sua sensibilidade ao "progresso". O negro parecia-

 
153 Taubira tratou dessa questão, reportada no primeiro capítulo desta dissertação. 
154 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (em francês: Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen) é um documento culminante da Revolução Francesa, no qual define os 
direitos individuais e coletivos dos homens (tomada a palavra na acepção de "seres humanos") 
como universais. 
155  Constituição francesa (1789). Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-
francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>. Acesso em: 
14 jul. 2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
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lhes geralmente com uma criança, propensa à preguiça e à 
busca do prazer sexual, incapaz de satisfazer suas próprias 
necessidades vitais (MAM LAM FOUCK, 1998, p.15)156. 

 

Essas representações foram interiorizadas pelo negro, mulato, escravo 

ou negro livre. E assim se desenvolveu a escala de valores brancos superiores 

e não brancos inferiores, pensamento que se reproduz no racismo, até a 

atualidade. O complexo de inferioridade racial (física e intelectual) persiste no 

período pós-escravagista até meados do século XIX, segundo o historiador 

guianense (MAM LAM FOUCK, 1998, p.15).  

Após a abolição, os escravos livres formavam a maior parte da 

população guianense. Nesse momento, dá-se início ao processo de 

assimilação cultural e político, que visava a proteger interesses dos colonos. 

“A assimilação visa dar aos guianenses o sentimento de pertencimento à 

nação francesa” (MAM LAM FOUCK, 1998, p.32). Isso foi feito por meio do 

discurso político e do ensino nas escolas.  

Walter Benjamin, na tese VI (1997), alerta para o perigo do 

conformismo dos oprimidos. A história dos guianenses mostrou que, uma vez 

no poder, os crioulos tornaram-se instrumento da classe dominante. O 

discurso político e o ensino foram os recursos usados para excluir da memória 

coletiva a história da formação do povo guianense e integrar no imaginário 

coletivo a história da França:  

 

O período da escravidão é, portanto, tratado pelo esquecimento 
ou pela manipulação do fato escravagista, dos quais se excluirá 
os elementos que ferem a identidade francesa procurada pelos 
guianeses. A representação da escravidão elaborada pelos 
guianenses desta época obedece a essa lógica (MAM LAM 
FOUCK, 1998, p.32-33)157. 

 

 
156 Les administrateurs et les missionnaires font entre les esclaves créoles et les nouveaux 
venus d’Afrique indiquent leur sensibilité au « progrès » des Noirs. Le nègre lui apparaît en 
général sous les traits d’un enfant, enclin à la paresse et à la recherche du plaisir sexuel, 
incapable de satisfaire par lui-même ses besoins vitaux (MAM LAM FOUCK, 1998, p.15). 
157 La France est, en effet, à la fois le maître d’oeuvre d’un système servile mis au ban de 
l’humanité et la dispensatrice d’une liberté accompagnée d’une citoyenneté présentée et perçue 
comme un bienfait inestimable. Dans ce système de valeurs, le rappel de la réalité esclavagiste 
est alors mal vécu. La période de l’esclavage est donc traitée soit par l’oubli soit par la 
manipulation du fait esclavagiste dont on exclura les éléments qui blessent l’identité française 
recherchée par les Guyanais. La représentation de l’esclavage élaborée par les Guyanais de 
cette époque obéit à cette logique (MAM LAM FOUCK, 1998, p.32-33). 
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O resultado desse processo de assimilação, como bem disse Mam Lam 

Fouck, é o fato de a escravidão ser encarada pelos guianeses como um 

momento sombrio de sua história que eles relutam em evocar. Em A 

escravidão contada à minha filha, encontramos exemplos dessa busca pela 

memória silenciada de diversas formas.  

 

É o que martelam aqueles que querem, com o reverso da mão, 
afastar qualquer debate sobre o assunto. Isso sempre existiu, 
então o que poderia ser mais natural? Saiba que algo mais 
sempre existiu: a recusa da escravidão, a rejeição da injustiça. 
Em todos os momentos e em qualquer lugar, houve homens 
para colocar a liberdade, a igualdade e a fraternidade acima de 
considerações econômicas (TAUBIRA, 2015, p.23)158.    

 

Essa história de sofrimento, de opressão, de violência foi silenciada e 

ocultada por muitos historiadores. Assim, a narradora tem como dever contar 

essas histórias trazidas do passado, pela oralidade, raiz da tradição africana: 

 
A história das sociedades humanas é uma história de relatos de 
força, de representações, de crenças. Ela é descrita e devolvida 
por pessoas que não somente não são neutras, mas, além disso, 
não escapam completamente da influência de sua própria 
cultura, suas experiências, sua concepção do mundo. Sempre 
existiram homens para protestar contra as injustiças, as 
desigualdades, os abusos, as crueldades, todos os atos 
desumanos. E mesmo que eu não tenha a prova para cada 
situação, cada momento, em cada lugar, eu tenho na memória 
muitos exemplos de homens que preferiram incorrer o risco 
supremo em vez de capitular ou simplesmente ser cúmplice. Isso 
é o suficiente para me convencer que eles sempre existiram 
(TAUBIRA, 2015, p.23-24, grifo nosso)159. 

 

 
158 C’est que martèlent ceux qui veulent, d’un revers de main, évacuer tout débat sur la question. 
Cela a toujours existé, donc quoi de  plus naturel ? Sache qu’autre chose a toujours existé : le 
refus de l’esclavage, le rejet de l’injustice. De tout temps et en tout lieu, il y eut des hommes 
pour placer la liberté, l’égalité et la fraternité au-dessus des considérations économiques 
(TAUBIRA, 2015,p.23).    
159 L’histoire des sociétés humaines est une histoire de rapports de force, de représentations, 
de croyances. Elle est décrite et restituée par des personnes qui non seulement ne sont pas 
neutres, mais en plus n’échappent pas totalement à l’influence de leur propre culture, de leurs 
expériences, de leur conception du monde. Il s’est toujours trouvé des hommes pour s’insurger 
contre les injustices, les inégalités, les abus, les cruautés, tous les actes inhumains. Et même 
si je n’en ai pas la preuve pour chaque situation, à chaque moment, en chaque lieu, j’ai en 
mémoire trop d’exemples d’hommes ayant préféré encourir le risque suprême plutôt que de 
capituler ou d’être simplement complices. Cela suffit pour me convaincre qu’il y en eut toujours 
(TAUBIRA, 2015, p.23-24).  
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Em A escravidão contada à minha filha, o ponto de vista da autora 

militante, seu horizonte expressivo está refratado na narração e se integra na 

voz da narradora. É um contradiscurso (do colonizado) com relação ao 

discurso do outro (o colonizador). É a dialética do ponto de vista defendida por 

Bakhtin (2015, p.80). O diálogo entre o Eu e o Outro põe em confronto 

sistemas de valores, tomadas de posições, visões de mundo variadas, e tudo 

isso refratado na visão do falante/ouvinte em alternância de posição. 

Gostaríamos de concluir trazendo uma reflexão sobre a (re)construção 

do passado, no presente, que se constitui, muitas vezes, em um processo de 

conscientização, com uma frase plena de sabedoria que devemos a Eliot em 

seu ensaio, “A tradição e o seu talento individual”, no qual o mesmo afirma: 

“(...) a diferença entre o presente e o passado é que o presente consciente 

constitui de certo modo uma consciência do passado” (1989, p.41). O povo 

que não conhece sua história está fadado ao esquecimento. O povo que não 

recorda suas lutas tende a desanimar e se acomodar. O povo que não lembra 

seus heróis não festeja suas vitórias, está sujeito às lembranças de heróis e 

vitórias do poder dominante.   

O romance A escravidão contada à minha filha, de Taubira, oferece 

uma contribuição relevante e atual, visto que busca restituir a história e a 

memória coletiva dos vencidos da história, como diria Walter Benjamin. 

Entendemos que a releitura da história da escravidão no nosso corpus se 

alinha com a função social da literatura definida por Candido (1995), quando 

afirma que a literatura tem uma força humanizadora e atua como instrumento 

na formação do homem.  

A obra em estudo se orienta para o presente, em busca de soluções 

para os problemas atuais da comunidade negra. A autora busca dialogar com 

a história, a economia, a sociologia, a etnologia, a antropologia, com a arte 

em suas diversas formas. Assim, entendemos a literatura, abertura ao diálogo. 

O romance A escravidão contada à minha filha traça um caminho que se 

enlaça com outras questões e não se restringe ao gênero literário, mas busca 

o homem e suas problemáticas cotidianas.  

 

4.3. Glissant e Taubira: diálogo sobre a Poética da Relação 
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Édouard Glissant (1928-2011) refletiu sobre a complexa realidade das 

Antilhas. Dentre as noções elaboradas e apresentadas no capítulo anterior, 

interessar-nos-á aqui verificar as ressonâncias entre a escrita de Taubira em 

A escravidão contada à minha filha e o pensamento de Glissant, tendo como 

principal foco a construção identitária e a relação de alteridade no contexto 

contemporâneo.  

É necessário, portanto, de imediato, estabelecer nossa compreensão 

sobre o termo Poética utilizado por Glissant. Nós o entendemos como a sua 

prática, referindo-se às suas posturas e à sua criação estética pessoal, sem a 

pretensão de tornarem-se normas. Glissant partiu da investigação da 

paisagem e da realidade antilhana, no entanto, suas noções tomaram 

amplitude, extrapolaram o contexto local e passaram a referenciar as relações 

humanas de modo geral. Christiane Taubira é uma grande leitora de Édouard 

Glissant, cujo pensamento está intercalado em A escravidão contada à minha 

filha, com referências a obras, em nota de rodapé ou citações diretas.  

Iniciaremos nossa leitura analítica pela noção de crioulização, termo 

baseado no fenômeno das línguas crioulas, cujo principal aspecto é a 

imprevisibilidade do resultado. Quando os diversos elementos culturais são 

colocados em relação, há intervalorização, ou seja, não há degradação ou 

diminuição nesse contato. Ao verificar a diferença entre crioulização e 

miscigenação, a ideia de dominação do mais forte pelo mais fraco se 

sobressai. A miscigenação ocorrida na época da escravidão traz a noção de 

identidade raiz única e identidade rizoma. As identidades individuais dos 

africanos, “os migrantes nus”, colocados em relação originaram a língua 

crioula, os mitos religiosos, a dança, a música, enfim, reconstituíram a sua 

cultura, a partir da identidade individual para a identidade coletiva, sem 

dominação de uma pela outra, sem justaposição de valores. A identidade 

rizoma permitiu a criação das línguas crioulas com a participação da 

coletividade. 

 

[...] Veja, uma das consequências duradouras da mistura de 
grupos étnicos organizados pelo tráfico de escravos para limitar 
as revoltas, aliás em vão, um dos efeitos da promiscuidade 
induzida por condições de vida infames, pelos estupros 
perpetrados por marinheiros e mestres, e simplesmente 
também impulsos naturais de sedução e atração, é este 
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turbilhão mestiço, onde o próprio Deus teria dificuldade em 
reconhecer as metamorfoses de sua obra (TAUBIRA, 2015, 
p.83)160. 

 

Nesta passagem de A escravidão contada à minha filha, a ideia de 

imprevisibilidade da crioulização, defendida por Glissant, é reforçada pelo 

período “este turbilhão mestiço, onde o próprio Deus teria dificuldade em 

reconhecer as metamorfoses de sua obra”. Glissant alertava para a 

imprevisibilidade do encontro de culturas diferentes, e os resíduos culturais 

são abundantes. Inclusive, pode-se compreender a recusa pelo termo 

miscigenação, considerado depreciativo pelo ensaísta, tendo em vista a 

maneira repugnante como a mistura de etnias se deu, no ventre de navios 

negreiros ou nas plantações, na prática da escravidão. O termo está envolto 

na violência dos estupros praticados pelos transportadores e senhores de 

escravos.  

Um pouco mais adiante, a narradora evoca suas origens genealógicas 

cruzadas: “Eu sou da África e das Américas, da Ásia e da Europa. Eu assumo 

minhas múltiplas ascendências como muitas raízes irrigando minha 

identidade e meu sentido de alteridade” (TAUBIRA, 2015, p. 84) 161 . Em 

Introdução a uma poética da diversidade, Glissant (2013, p.23) discorre sobre 

a oposição entre identidade baseada em raiz única e identidade rizoma. No 

primeiro caso, trata-se de uma concepção difundida pelos povos europeus de 

descender dos mesmos ancestrais, de terem o mesmo sangue, sem mistura. 

Enquanto a identidade rizoma desfaz a noção de único, de fechar-se, 

de preservar-se, de hierarquia bem estabelecida para ir ao encontro de outras 

raízes, ou seja, o movimento inverso, ir ao encontro do outro. A imagem criada 

pelas raízes que se espalham e se desenvolvem implica uma conexão 

profunda consigo e com os outros. Alimentam sua identidade. Ao mesmo 

 
160 Tu vois, l’une des conséquences durables du mélange des ethnies organisé par les négriers 
pour limiter les révoltes, en vain d’ailleurs, l’un des effets de la promiscuité induite par des 
conditions de vie infâmes, des viols perpétrés par les marins et par les maîtres, et tout 
simplement aussi des élans naturels de séduction et d’attirance, c’est ce maelström métis, où 
Dieu lui-même aurait du mal à reconnaître les métamorphoses de son œuvre (TAUBIRA, 2015, 
p.83). 
161 Je suis d’Afrique et des Amériques, d’Asie et d’Europe. J’assume mes multiples ascendances 
comme autant de racines irriguant mon identité et mes dispositions à l’alterité.  
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tempo, pode definir a aparência exterior de cada um. As raízes simbolizam as 

diversas heranças genéticas e culturais. 

Essa nova forma das identidades individuais e coletivas se articula com 

o pensamento de conectividade e heterogeneidade. O Diverso configura-se 

na relação rizomática, enquanto o Mesmo baseia-se no uno, na raiz única, no 

pensamento universalizante e na ação centralizadora. O princípio da poética 

da Relação é buscar compreender e respeitar o Diverso. Para Glissant, o 

termo crioulização se aplica à situação atual do mundo na sua “totalidade 

terra” (2013, p.24), consciente da imprevisibilidade da relação mundial no 

processo de crioulização, condição essencial para as relações de contraste, 

de alteridade. Nesta passagem, Taubira emprega o conceito de crioulização, 

no qual os elementos culturais variados colocados em relação “se 

intervalorizam”, ou seja, não há degradação ou diminuição do ser nesse 

contato e nessa mistura. 

 
A condição de alteridade é a relação, no sentido que a entendia 
Édouard Glissant, um mundo onde os universos justapostos 
deixam de se enfrentar, acampados em seus atavismos e 
certezas, mas ligados por línguas e linguagens que se domam 
e se fertilizam. (TAUBIRA, 2015, p.19)162. 

 

Lembramos que Christiane Taubira escreveu A escravidão contada à 

minha filha (2002) com a intenção declarada de interrogar a História “rasurada” 

para colaborar com a educação das jovens gerações163, a compreensão do 

racismo, o exercício da cidadania e da alteridade. A história do tráfico negreiro 

e da escravidão é a história de um crime contra a humanidade que deixou 

traços, até hoje, nas sociedades europeias que foram metrópoles coloniais e 

nas sociedades africanas que foram depósitos de mão de obra cativa, nas 

Américas, nas ilhas do Caribe e no Oceano Indico.  

 
Mas concretamente, para nós na escola, o que mudaria? 
 
Isso pressupõe que a educação nacional compreenda que esta 
história é a história da França. Que os francesinhos devem 

 
162 La condition de l’altérité est la relation, au sens l’entendait Édouard Glissant, soit un monde 
où cessent de s’affronter des univers juxtaposés, campés dans leurs atavismes et leurs 
certitudes, mais reliés par des langues et des langages qui s’apprivoisent et se fécondent. La 
mondialité (TAUBIRA, 2015, p.19). 
163 A passagem escrita pela autora na introdução, da edição de 2002, não aparece mais, na 
edição de 2015.  
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aprendê-la, aliás como todas as crianças do mundo, uma vez 
que esta é a história da primeira globalização (TAUBIRA, 2015, 
p.117)164. 

 

Édouard Glissant também participou da reflexão sobre as relações de 

força herdadas do período colonial e escreveu, inclusive, Mémoires des 

esclavages (Memória das escravidões, 2007), por ocasião do projeto de 

fundação do centro nacional para a memória da escravidão e suas Abolições, 

hoje em funcionamento. Em seu ensaio Histoire, histoires (1997), temos a 

História com “H” maiúsculo e no singular e histórias com “h” minúsculo e no 

plural. Glissant (1997, p.227) explica que a História com “H” maiúsculo é um 

fantasma operatório do Ocidente, contemporâneo precisamente do tempo em 

que era o único a fazer história do mundo. Os “migrantes nus” fazem parte 

desses povos em que a memória histórica foi com muita frequência rasurada, 

por isso, as várias histórias, no plural, precisam ser contadas. 

Christiane Taubira tem autoridade – concernida diretamente – para 

questionar a História e vem de um território outrora colonizado, de uma 

sociedade que foi escravizada, sofreu muitas vezes com o racismo por ser 

mulher e negra. Ela sempre participou ativamente dos debates e ações contra 

todo tipo de opressão, exploração, discriminação, além do tráfico de seres 

humanos no passado e na atualidade “Eu amo os Nègres marrons, mas 

também todos os insurgentes, rebeldes, amotinados, combatentes da 

resistência e abolicionistas de todos os tempos e de todas as causas” 

(TAUBIRA, 2015, p.86). As palavras da narradora, nesta passagem, podem 

ser atribuídas à autora pela sua postura na vida e no cotidiano dessa mulher 

rebelde e militante que fala pelos oprimidos. 

O seu livro A escravidão contada à minha filha apresenta uma versão 

da história escravagista “rasurada”, portanto, desconhecida de grande parte 

da sociedade francesa que, no seu âmago, foi impregnada pela versão da 

história contada pelos colonizadores. Entretanto, segundo Taubira, “não é 

uma questão para se deprimir ou se humilhar, mas para aprender a respeitar 

 
164 Mais concrètement, pour nous à l’école, ça changerait quoi ? 
Cela suppose que l’Éducation nationale comprenne que cette histoire est l’histoire de la France. 
Que les petits français doivent l’apprendre, comme tous les enfants du monde d’ailleurs, puisque 
c’est l’histoire de la première mondialisation (TAUBIRA, 2015, p.117). 
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as histórias dos povos forjados no sofrimento” (2002, p.8)165. Conhecer e 

ensinar as histórias sob outros ângulos é saber que sempre houve, desde o 

início da escravatura, resistência e solidariedade.  

No capítulo As indenizações, Taubira desenvolve seu ponto de vista 

sobre esse tema. Para ela, o crime contra a humanidade é “ir-re-pa-rá-vel” 

(TAUBIRA, 2015, p.96) 166 , imprescritível, de acordo com o código penal 

francês e a ONU (TAUBIRA, 2015, p.98).  Não se trata de uma questão técnica 

jurídica ou financeira, mas de uma tomada de consciência da dimensão dessa 

tragédia humana perpetrada impunemente durante séculos. A autora propõe 

uma correção das injustiças praticadas depois da escravidão. Na Guiana, 

após a abolição, os escravos livres foram para a floresta, viver do cultivo da 

terra por conta própria (TAUBIRA, 2015, p.106). O atual problema é que os 

povos tradicionais estão assentados em cima de jazidas de minérios 

preciosos, não podendo, assim, ser exploradas como há quinhentos anos. 

A autora explica que as políticas públicas devem ser orientadas para o 

objetivo geral de corrigir os efeitos das desigualdades ainda existentes e 

enraizadas na história. A política educacional é a prioridade, pois:  

 
[...] ela [a política educacional] se daria por objetivo de restituir 
às crianças, e antes de tudo aos professores, aqueles séculos 
de história enterrados sob um manto de silêncio. Visaria 
permitir que esta história fizesse o seu trabalho de informação, 
de educação cívica, de mobilização de consciências para uma 
cultura da diversidade, da fraternidade, da paz e da resistência 
a todas formas de opressão (TAUBIRA, 2015, p.116)167. 
 
 

A proposta é de motivar a pesquisa em todas as disciplinas, com ajuda 

financeira por meio de bolsas de estudo, disposição prevista no 2º artigo da 

Lei Taubira e encorajar as publicações de obras que alcancem o maior 

número de leitores, além dos livros didáticos a serem utilizados diretamente 

nas salas de aula. Estas são, de acordo com a autora, as ferramentas para a 

 
165 Il ne s’agit pas de se morfondre ni de se mortifier, mais d’apprendre à respecter l’histoire de 
peuples forgée dans la souffrance (TAUBIRA, 2002, p.8) 
166 ir-ré-pa-ra-ble (TAUBIRA, 2015, p.96). 
167 [...] elle se donnerait pour finalité de restituer aux enfants, et d’abord aux enseignants, ces 
siècles d’histoire ensevelis sous une chape de silence. Elle se donnerait pour objectif de 
permettre que cette histoire fasse son œuvre d’information, d’éducation civique, de mobilisation 
des consciences pour une culture de la diversité, de la fraternité, de la paix et de la résistance 
à toutes formes d’oppression  (TAUBIRA, 2015, p.116) 
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formação da cidadania. Assim, os jovens estudantes estariam se preparando 

para a diversidade e a alteridade.  

Em seguida, ela traduz o pensamento glissantiano sobre a Poética da 

Relação, colocando-o em prática e ao alcance do público ao qual a obra se 

destina. Numa sociedade pluriétnica, os alunos convivem com pessoas de 

horizontes diversos, e as diferenças podem ser físicas ou de comportamento, 

por exemplo.  

 
[...] eles estarão melhor preparados para a alteridade, ou seja, 
ao encontro com aqueles que são diferentes em aparência, 
língua, cultura, crenças, experiência, hábitos alimentares, 
roupas, festejos, afetos, o que eu sei? (TAUBIRA, 2015, 
p.120)168. 
 
 

E ela continua. Depois da educação, Taubira defende a política cultural. 

A consciência de um povo se expressa primeiramente nas vozes dos artistas, 

eles enriquecem nossa memória, conhecimento, mitos, lendas, glórias, medos 

e mistérios (TAUBIRA,2015, p.120).  A política cultural deve favorecer ao 

artista o pleno exercício de sua profissão e talento, para que ele não a 

abandone por mera questão de sobrevivência; deve, igualmente, revisitar os 

lugares, os monumentos e as áreas comuns da vida cotidiana, a fim de tornar 

visíveis os espaços de memória. Acerca desses espaços de memória, 

gostaria de reportar aqui a discussão que durou dez anos, sobre a mudança 

de nome do aeroporto de Caiena. Em um artigo publicado no jornal Le Monde, 

o jornalista Laurent Marot escreveu: 

 
Maio de 2001. O salão do livro de Caiena acolhe escritores 
haitianos. Quando eles pousam no aeroporto de Caiena 
Rochambeau, o mal-estar. "Eles ficaram chocados com o 
nome", recorda Tchisséka Lobelt, presidente do salão. “Para 
eles, Rochambeau, é o general francês que deu negros para 
comer aos cães durante a guerra de independência do Haiti", 
resume ela (MAROT, Le Monde, 2012)169. 

 
168 [...] ils seront mieux préparés à l’altérité, c’est-à-dire à la rencontre avec ceux qui sont 
différents par l’apparence, la langue, la culture, les croyances, l’expérience, les habitudes 
alimentaires, vestimentaires, festives, affectives, que sais-je ? (TAUBIRA, 2015, p.120). 
169 MAROT, Laurent. La Guyane retrouve la mémoire en changeant le nom de l'aéroport. 
Disponível em: <https://www.lemonde.fr/politique/article/2012/01/21/la-guyane-retrouve-la-
memoire-en-changeant-le-nom-de-l-aeroport_1632863_823448.html>. Acesso em: 01 jul. 
2019. 
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Enquanto deputada, Christiane Taubira solicitou, em 1999, a mudança 

de nome do aeroporto. O pedido foi renovado em 2002, e, finalmente, a 

mudança ocorreu em 2012: escolheram o nome de Félix Eboué, guianense, 

neto de um escravo, o primeiro governador negro das colônias francesas. 

Esse fato é bastante expressivo sobre a importância de fatos históricos 

marcados no cotidiano, por nomes de rua, praças, colégios, monumentos, 

museus, enfim, são espaços físicos portadores de significados. Desta forma, 

a memória dos guianenses se materializa. Outro exemplo é a cidade de 

Nantes, no oeste da França, que, na época da escravidão, assegurava 40% 

do tráfico negreiro e hoje foi uma das primeiras cidades portuárias na França 

“a olhar seu passado de frente” (TAUBIRA, 2015, p.52). A cidade tem 

associações, intelectuais e estudantes que fazem avançar, juntamente com a 

prefeitura, os projetos de restituição da memória da escravidão.  

Para Glissant (1997, p.228), a literatura não se divide em gêneros, 

romance, poesia, conto..., mas está subjacente em todas as abordagens das 

ciências humanas. “É esta implicação ‘literária’ que orienta a explosão da 

reflexão histórica”. Por isso, interrogar a história é curar-se da neurose, ou 

seja, da falta de história própria, é integrar o mundo com suas lendas, cânticos, 

danças e heróis, ele acrescenta “não mais os heróis do poder dominante”. A 

escrita de Taubira, em A escravidão contada à minha filha, contempla esta 

reformulação dos personagens históricos, os heróis marrons, e articula-se 

com o pensamento de vestígio, tema abordado na seção anterior. Traremos 

novos questionamentos da autora acerca da participação das ciências sobre 

o tráfico e a escravidão.   

Acerca da participação dos estudos científicos e das ciências humanas, 

de acordo com a narradora, não somente compartilharam com a escravidão, 

mas muitos de seus estudos alicerçaram essa prática. Foram parte integrante, 

usados como os mecanismos Para convencer a todos sobre as benesses da 

colonização, as ciências trataram de disponibilizar o saber científico em 

função de sua ideologia e fundamentação científica, intencional e explícita. Na 

introdução de A escravidão contada à minha filha, Taubira cita todas as 

ciências e suas ações, em forma de versos livres. 
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Todas as disciplinas tomaram parte. 
Técnicas de navegação, é claro. 
A geografia se expandiu.  
A história enriqueceu. 
A arqueologia se excitou. 
A antropologia se extraviou. 
A etnologia se acanalhou em considerações exóticas e 
hierárquicas. 
A sociologia gaguejou. 
A teologia se persuadiu e persuadiu de uma falsa maldição de 
Caim pronunciada por um Noé humilhado e injusto. 
As ciências derraparam em medições e teses fumistas. 
As teorias econômicas decolaram. 
A lei foi contaminada pelo código negro (TAUBIRA, 2015, p. 
15)170. 

 
 

Ou ainda:  

 

[...] infelizmente, quase todas as disciplinas têm algo a censurar 
sobre esse assunto [a abolição da escravidão]. A antropologia, 
uma ciência humana supostamente para estudar o que é 
comum a todos os homens, não conseguiu ver que as teses do 
Conde Arthur de Gobineau sobre "a desigualdade das raças 
humanas" eram contrárias à sua própria essência. A etnologia, 
uma ciência humana devendo compreender as razões que 
ditam os comportamentos diferentes dos homens de acordo 
com sua cultura, não quis ver os desvios nas propostas de 
Bartolomé de Las Casas, bispo andaluz da ordem dominicana. 
Para proteger os Índios aos quais ele se ligou, ele assegurou 
que, apesar de suas práticas animistas, eles tinham uma alma 
e que finalmente adoravam o mesmo Deus que os cristãos, o 
que devia dispensá-los da escravidão. Mas com o mesmo 
fervor afirmou que os africanos, que também tinham práticas 
animistas, não tinham alma e que, sendo mais robustos, dariam 
uma excelente mão de obra gratuita, escravizada e brutalizada 
para cultivar as plantações e trabalhar em minas de ouro e 
prata (TAUBIRA, 2015, p.47)171. 

 
170 Toutes les disciplines y ont pris part./Les techniques de navigation, bien sûr./La géographie 

s’en élargit./L’histoire s’en enrichit./L’archéologie s’y excita./L’anthropologie s’y 
égara./L’ethnologie s’encanailla dans d’éxotiques et hiérarchiques considérations./La sociologie 
en bégaya./La théologie se persuada et persuada d’une fumeuse malédiction de Cham 
prononcée par un Noé humilié et injuste./Les sciences dérapèrent en mensurations et thèses 
fumistes./Les théories économiques prirent du large./Le droit en fut souillé par le Code noir 
(TAUBIRA, 2015, p. 15).  
171 [...] presque toutes les disciplines ont malheureusement quelque chose à se reprocher à ce 
sujet [l’abolition de l’esclavage]. L’anthropologie, science humaine supposée étudier ce qui est 
commun à tous les hommes n’a pas su voir que les thèses du comte Arthur de Gobineau sur 
« l’inégalité des races humaines » étaient contraires à son essence même. L’ethnologie, science 
humaine censée saisir les raisons qui dictent les différents comportements des hommes selon 
leur culture, n’a pas voulu voir les dévoiements dans les propositions de Bartolomé de Las 
Casas, évèque andalou de l’ordre des Dominicains. Pour protéger les Indiens auxquels il s’était 
attaché, il assurait que malgrè leurs pratiques animistes ils avaient une ãme et qu’ils vénéraient 
finalement le même Dieu que les chrétiens, ce qui devait les dispenser de l’esclavage. Mais 
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Na introdução de A escravidão contada à minha filha, a autora diz 

claramente o seu propósito: “É preciso desconstruir para compreender, 

desfazer para viver juntos” (TAUBIRA, 2015, p.16)172. Desconstruir o discurso 

do dominador é um caminho para compreender as origens do racismo e 

combatê-lo. O texto literário pode desmontar as engrenagens de um sistema: 

no passado, foi o sistema escravagista e, atualmente, o sistema capitalista. 

Em suma, a exploração entre os homens continua em função das razões 

econômicas.  

Em outra ocasião, a narradora explica como a igreja foi cúmplice do 

tráfico e da escravidão, aliás, ela não só autorizou como também a abençoou:  

“[...] desde 1454, o Papa Nicolau V legitimou o comércio desses seres 

humanos chamados ‘madeira de ébano’, em sua bolha Romanus Pontifex 

pela qual ele dá sua autorização para o rei de Portugal, Afonso V” (TAUBIRA, 

2015, p.35)173. Em outra passagem, relata-se que Raoul Allier, um professor 

protestante, de acordo com especulações rabínicas datando do século III ao 

século V, esclarece que Caim teria desobedecido a Noé na arca e, como 

castigo, ele foi transformado em Negro (TAUBIRA, 2015, p.39). Em outro 

momento, veremos que a escravidão foi condenada pelo papa Paulo III, em 

1537, entretanto, isso seria válido para os povos que viessem a ser 

descobertos, sem jamais nomear os negros.  

 

Esses "outros povos", portanto, designariam apenas outros 
ameríndios. Este comentário é credível, porque naquela época 
Bartolomé de Las Casas, que tinha ido para as Américas fazer 
fortuna, tinha se convertido e tornou-se um sacerdote 
dominicano e tinha se comprometido com a defesa dos 
ameríndios. Todavia ele defendia que "os índios fossem 
libertados da escravidão" e substituídos por africanos "mais 
robustos" (TAUBIRA, 2015, p.43)174. 

 
avec la même ferveur il affirmait que les Africains qui pourtant avaient également des pratiques 
animistes, n’avaient pas d’âme et que, étant plus robustes , ils feraient une excellente main 
d’œuvre gratuite, asservie et brutalisée pour cultiver les plantations et travailler dans les mines 
d’or et d’argent (TAUBIRA, 2015, p.47).   
172 Il faut déconstruire pour comprendre, défaire pour vivre ensemble” (TAUBIRA, 2015, p.16) 
173 [...] dès 1454, le pape Nicolas V légitime le commerce de ces êtres humains qualifiés de “bois 
d’ébène”, dans as bulle Romanus Pontifex par laquelle il acorde son autorisation au roi du 
Portugal, Alfonso V (TAUBIRA, 2015, p.35). 
174 Ces « autres peuples » ne désigneraient donc que  d’autres Amérindiens. Ce commentaire 
est crédible, car à cette période Bartolomé de Las Casas, parti faire fortune aux Amériques, 
s’était converti et devenant prêtre dominicain et s’était engagé dans la défense des Amérindiens. 
Seulement, il plaidait pour que les « Indiens soient libérés de l’esclavage » et remplacés par des 
Africains « plus robustes » (TAUBIRA, 2015,p.43). 
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  Nas décadas seguintes, a igreja católica se posicionou contra o tráfico 

de seres humanos, mas aceitava a escravidão. No entanto, essa prática 

comercial só chegou oficialmente ao fim em 1815. Os ameríndios foram 

poupados da escravidão pela convenção de Valladolid (1550), debate moral 

e teológico sobre a colonização das Américas. A narradora nos fornece dados 

sobre a população ameríndia vítima de um genocídio. Em 1519, eles 

passaram de onze milhões a dois milhões e meio, no final do século 

(TAUBIRA, 2015, p.46). 

Ainda merecem atenção, em A escravidão contada à minha filha, as 

numerosas referências a romances, poesias, filmes, álbuns de música, enfim, 

a arte em geral, como também textos jurídicos ou artigos de lei, caracterizando 

a mistura de gêneros desde a sua composição. A autora estabelece diálogo 

com outras obras, escritores e personagens históricos. Observamos a 

preeminência de referências a autores da Martinica, como Aimé Césaire 

(1913-2008); Frantz Fanon (1925-1961); Édouard Glissant (1928-2011), 

seguido por Cheikh Anta Diop (1923- 1986), historiador, antropólogo, físico e 

político senegalês; Derek Walcott (1930-2017), escritor santa-lucense, que 

recebeu o Nobel de Literatura de 1992. Registra-se a forte presença de 

autores da “totalidade-mundo”, como Friedrich Hegel (1770-1831),  filósofo 

alemão; Ralph Ellison (1914-1994), novelista, crítico literário americano; 

Harriet Beecker Stowe (1811-1896), abolicionista e escritora estadunidense; 

Alexander Pushkin (1799-1837), considerado o maior poeta russo na época 

romântica; Mao Tsé-Tung (1893-1976), político, teórico, líder comunista e 

revolucionário chinês.  

Esta seleção bibliográfica, caracterizada pelo seu ecletismo, coabita 

com os franceses Arthur de Gobineau (1816-1882), diplomata, escritor e 

filósofo, um dos mais importantes teóricos do racialismo no século XIX; 

Condorcet (1743-1794), filósofo e matemático; Mirabeau (1749-1791), 

jornalista, escritor, político e grande orador parlamentar; Voltaire (1694-1778), 

escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista; Victor Hugo (1802-1885), 

romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos 
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direitos humanos, de grande atuação política em seu país; Alexandre Dumas 

– pai (1802-1870), romancista e dramaturgo popular...   

Podemos entender esta circulação pela literatura mundial como uma 

abertura à literatura do outro, inscrita na visão da Totalidade-Terra de 

Christiane Taubira, em consonância com a de Édouard Glissant. A forma de 

ver o mundo em sua totalidade também está expressa na estrutura do 

romance, por exemplo, no hibridismo de gêneros literários ou nas unidades 

de tempo e lugar quase indissociáveis. São amplos e diversificados, como se 

a narradora percorresse a totalidade do mundo, proposta por Glissant.  

Antes de concluirmos este estudo, pesquisamos a respeito da recepção 

da obra na França e na Guiana, mas as notícias são poucas. Na contracapa 

do livro reeditado, temos duas indicações sobre a obra A escravidão contada 

à minha filha. A primeira, “Christiane Taubira desenvolve magistralmente, com 

paixão, uma história desconhecida”, é do jornal social comunista L' Humanité, 

fundado em 1904, por Jean Jaurès.  O artigo foi publicado em 08 de junho de 

2015, escrito por Aliocha Wald Lasowski175. O segundo comentário, “Um texto 

exigente, muito literário, esclarecedor.”, é da revista humanista La Vie, filial do 

grupo Le Monde, mas não conseguimos acessá-lo, apesar das várias 

tentativas. 

Por sua vez, o conservador Le Point, semanário e revista, publica, em seu 

site, um artigo cujo título é “A ministra publica um livro sobre a história da 

escravidão. Em uma entrevista à "Paris Match", ela discute o racismo do qual 

ela é o alvo.” (Le Point.fr, 2015)176. A manchete faz menção ao livro, mas o artigo 

reproduz parcialmente trechos da citada entrevista e acrescenta o episódio da 

foto de Taubira comparada ao macaco que circulou no Facebook. 

No jornal diário France Guyane, encontramos um artigo sobre a recepção 

da obra, intitulado “Escravidão, negritude, fraternidade, poesia...” (France-

Guyane, 2017) 177 . Imaginamos que ter seus livros lidos seja o maior 

reconhecimento para um escritor, e o encontro com o leitor é enriquecedor para 

 
175 Disponível em: <https://www.humanite.fr/des-bateaux-negriers-la-resistance-culturelle-et-
jusquau-tout-monde-577285>. Acesso em: 04 jun. 2017. 
176  Disponível em: <http://www.lepoint.fr/politique/christiane-taubira-que-les-racistes-le-
sachent-je-vis-et-je-vivrai-07-05-2015-1927068_20.php>. Acesso em: 04 jun. 2017. 
177 Disponível em: <https://www.franceguyane.fr/actualite/education-sante-

environnement/esclavage-negritude-fraternite-poesie-328903.php?EspaceConso=Valider>. 
Acesso em: 19 jun.2019. 

https://www.humanite.fr/des-bateaux-negriers-la-resistance-culturelle-et-jusquau-tout-monde-577285
https://www.humanite.fr/des-bateaux-negriers-la-resistance-culturelle-et-jusquau-tout-monde-577285
http://www.lepoint.fr/politique/christiane-taubira-que-les-racistes-le-sachent-je-vis-et-je-vivrai-07-05-2015-1927068_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/christiane-taubira-que-les-racistes-le-sachent-je-vis-et-je-vivrai-07-05-2015-1927068_20.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/education-sante-environnement/esclavage-negritude-fraternite-poesie-328903.php?EspaceConso=Valider
https://www.franceguyane.fr/actualite/education-sante-environnement/esclavage-negritude-fraternite-poesie-328903.php?EspaceConso=Valider
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ambos. Taubira é convidada para conversar com alunos de segundo e terceiro 

anos, em um liceu em Caiena, "Ela se expressa de uma forma muito erudita em 

seus livros, então eu não pensei que ela fosse tão acessível", lança um 

adolescente. Por sua vez, Taubira se mantém aliada da erudição, do saber sem 

jamais perder o elo com o público. As fotos da reportagem nos mostram 

adolescentes atentos ouvindo a escritora, que sempre soube, como todo bom 

griot, encantar a sua plateia. A íntegra desta reportagem poderá ser lida logo a 

seguir. 

 

 

 

• Actualité  
• Éducation / Santé / Environnement 

EN IMAGES 

Esclavage, négritude, fraternité, poésie... 

Samedi 07 janvier 2017 
 
 

 
(TF) 
« Je suis très touchée que, sur la terre où j'ai grandi, les jeunes s'intéressent à ce que j'ai 
écrit. » Ce n'est pas sans plaisir que Christiane Taubira s'est prêtée à l'exercice des 
questions-réponses. « J'ai le sentiment que vous faites preuve de nomadisme identitaire » , 
remarque Carmen, une élève de terminale. L'auteure sourit. « Non, je ne fais pas de 
nomadisme identitaire, mais c'est une très jolie expression qui peut me ressembler » , lance-

https://www.franceguyane.fr/
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t-elle.Au gré des interrogations des lycéens, elle va aborder les thèmes de l'esclavage, de la 
colonisation, de la négritude, de la résistance sous toutes ses formes, de l'éducation, de la 
poésie, de la laïcité... « Quand quelqu'un est en face de moi, je vois un territoire inconnu, des 
mystères » , glisse-t-elle. Une rencontre que les élèves de Melchior-Garré n'oublieront pas 
de sitôt.178 
 

Taubira face à ses jeunes lecteurs 

 
Hier après-midi, Christiane Taubira est allée à la rencontre d'élèves de seconde et de 
terminale du lycée Melchior-Garré, à Cayenne. Pendant deux heures, l'ancienne garde des 
Sceaux a répondu à des questions portant sur quatre de ses ouvrages : Mes météores, 
Murmures à la jeunesse, Paroles de liberté et L'esclavage raconté à ma fille. Les lycéens 
avaient préalablement étudié des extraits de ces livres dans leur classe respective. Plus de 
80 élèves ont pris place dans une grande salle du lycée afin d'écouter l'ex-députée de 
Guyane qui, comme a son habitude, a répondu sans détour aux questions de ses jeunes 
lecteurs. À la grande surprise de certains. « Elle s'exprime de manière très érudite dans ses 
livres, alors je ne pensais pas qu'elle était aussi accessible » , a ainsi murmuré un adolescent 
pendant la rencontre179. 

 
178 "Eu estou muito tocada que, na terra onde eu cresci, os jovens se interessem pelo que eu 
escrevi." Não é sem prazer que Christiane Taubira se prestou ao exercício de perguntas e 
respostas. "Eu sinto que você está mostrando nomadismo identitário", diz Carmen, uma aluna 
do 3º ano. A autora sorri. "Não, eu não faço nomadismo identitário, mas é uma expressão muito 
bonita que pode se parecer comigo", diz ela. Dependendo das questões dos alunos do ensino 
médio, abordará os temas da escravidão, da colonização, da negritude, da resistência em todas 
as suas formas, da educação, da poesia, da laicidade... "Quando alguém está na minha frente, 
eu vejo territórios desconhecidos, mistérios", diz ela. Uma reunião que os alunos de Melchior-
Garré não esquecerão tão cedo (tradução nossa). 
179 Taubira face a seus jovens leitores 
Ontem à tarde, Christiane Taubira foi ao liceu Melchior et Garré para conhecer estudantes do 
ensino médio, em Caiena. Durante duas horas, a ex ministra da justiça respondeu a perguntas 
sobre quatro de seus livros: Mes météores, Murmures à la jeunesse, Paroles de 
liberté et L'esclavage raconté à ma fille. Os alunos do ensino médio já haviam estudado trechos 
desses livros em suas respectivas classes. Mais de 80 estudantes tomaram seus assentos em 
um auditório do liceu para ouvir a antiga deputada do Parlamento pela Guiana, que, como de 
costume, respondeu a perguntas de seus jovens leitores. Para a surpresa de alguns. "Ela se 
expressa de uma forma muito erudita em seus livros, então eu não pensei que ela fosse tão 
acessível", um adolescente sussurrou durante a reunião (tradução nossa). 
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(TF) 
Disponível em: <https://www.franceguyane.fr/actualite/education-sante-environnement/esclavage-
negritude-fraternite-poesie-328903.php?EspaceConso=Valider>. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O romance A escravidão contada à minha filha faz parte dos estudos 

sobre a responsabilidade do Ocidente, levando a uma tomada de consciência 

de uma coletividade que se instaura no nosso século. A representação dos 

Negros, no discurso colonialista, desconstrói-se no desenrolar da narrativa. O 

início do século XX, na América e na França, foi marcado pela tradição e pela 

renovação dos movimentos culturais, artísticos e depois políticos, desde o 

Harlem, passando pelas Antilhas e Guiana, para, enfim, chegar ao Quartier 

Latin. Estes movimentos culturais alicerçaram as reflexões de autores 

antilhanos que precederam a autora em questão.  

Em uma linguagem simples, clara e atraente, Taubira retoma a história 

das Antilhas e da Guiana que está estreitamente ligada à história econômica 

da cana-de-açúcar e da escravidão. Christiane Taubira continuará a alimentar 

a discussão sobre temas sensíveis no mundo moderno e se posiciona em 

busca da alteridade e da equidade social. Por meio da literatura, com suas 

reflexões pertinentes, ela consegue pôr em prática estes questionamentos 

contemporâneos na construção de A escravidão contada à minha filha. A 

escolha do tema insere a obra no contexto pós-colonial. 

A leitura crítica da obra A escravidão contada à minha filha, sob a ótica 

dos estudos pós-coloniais envolvendo uma reflexão epistemológica e teórica, 

em nível histórico e crítico, favorecendo o diálogo interdisciplinar, meta dos 

estudos em literatura comparada, pareceu-nos a metodologia mais adequada 

para realizar nossa pesquisa em articulação com a citada obra. 

O trabalho da autora rompe com as normas tradicionais, se levarmos 

em consideração a estrutura da narrativa tradicional, observando as unidades 

de tempo, espaço, enredo, personagens. Podemos verificar também uma 

ruptura no que concerne à linguagem acadêmica e à busca por grandes temas 

da tradição europeia ocidental. Ao se aproximar das injustiças sociais, 

políticas e econômicas, no mundo atual e em sua totalidade, ela quebra 

também o silêncio dos subalternos, dos oprimidos. 

Christiane Taubira revisitou a história ocultada, e a contou do seu ponto 

de vista, enquanto sujeito de sua história, em A escravidão contada à minha 

filha. A percepção da realidade da autora é refratada na voz da narradora. A 
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realidade é mostrada a partir do ponto de vista dela, da subjetividade dela, da 

ideologia dela, da classe à qual ela pertence. Taubira deu voz a uma mãe para 

esclarecer às novas gerações os preconceitos sofridos em razão da sua etnia 

ou da sua classe social. Toda a narrativa é articulada com as vozes da 

narradora-personagem, da filha, a segunda personagem feminina, e de outras 

vozes de autores ou personagens históricos.   

Contou a história da escravidão desde a Antiguidade até a era 

contemporânea, revisitou vários locais e épocas, questionou a objetividade 

dos estudos científicos e das ciências humanas. Consideramos que a 

intenção de fazer da obra literária A escravidão contada à minha filha uma 

ferramenta para desconstruir o discurso hegemônico foi uma tarefa bem-

sucedida: do ponto de vista estético, a autora construiu liricamente a história 

dos Noirs marrons.   

A representação do Negro recebeu um tratamento diferente, 

mesclando-a a algumas imagens que romperam com a da tradição colonialista, 

exaltando a criação de novas línguas, as invenções culinárias, o ajustamento 

das crenças, o ritmo do jazz, alguns dos elementos que marcaram a 

aproximação entre as pessoas. Nas palavras de Glissant, o mundo se 

crioulizou.  

As imagens criadas, além de libertadora, são inovadoras, abandonando 

a representação colonialista pela auto representação. Somos conduzidos a 

contemplar sob outro prisma a trágica história da escravidão, contada do 

ponto de vista de uma mulher negra que viveu na pele o racismo e os 

preconceitos sociais desde sua infância.   

O hibridismo de gêneros literários também chama nossa atenção no 

processo de criação de Christiane Taubira. Os elementos da prática oral são 

associados à narrativa – expressões do cotidiano e provérbios, de alcance 

real, com o falante da língua se identificando com a linguagem utilizada pela 

narradora. As lendas, fatos e personagens históricos valorizam o ser humano, 

suas lutas e resistências.  

Por conseguinte, a força da obra reside na beleza com a qual a referida 

escritora emprega as palavras escolhidas para representar aqueles que são 

inferiorizados pela história colonialista. Para evitar o esquecimento, 

precisamos nos reunir, recordar, registrar, trocar os testemunhos, para que as 
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tragédias da história não se repitam. A nosso ver, trata-se de uma luta ampla, 

coletiva e universal. Termos responsabilidade por nossas ações na vida – 

individual e coletiva – deverão ser nosso principal compromisso. 

O discurso literário é, sem dúvida, o espaço privilegiado para expressar 

a consciência social necessária para a descolonização de uma coletividade. 

A autora nos incita a lutar pelo humanismo que está em via de extinção, desde 

a colonização, pela superação do ódio, da aversão, do ressentimento entre as 

pessoas “[...] Eu faço o que posso para transformar o meu ressentimento em 

entusiasmo e combatividade. Eu sei, por temperamento e experiência, que os 

sentimentos fortes são o combustível da ação” (TAUBIRA, 2015, p.100)180.  

Acreditamos que a busca de construção e de consolidação da 

identidade deve ser entendida como um processo dinâmico. O respeito pelo 

ser humano é primordial, quer seja pela identidade individual ou pelas 

identidades coletivas. O respeito às diversidades culturais e históricas, por 

meio de relações de contraste, distinção, diferença entre os diferentes povos, 

como propõe a Poética da Relação glissantiana, sem sobreposição ou 

inferiorização entre as culturas. A nosso ver, nisto consiste o principal aspecto 

da alteridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 [...] Je fais ce que je peux pour transformer mon ressentimento en enthousiasme et en 
combativité. Je sais, par tempérament et par expérience que les sentiments forts sont le 
carburant de l’action (TAUBIRA, 2015, p.100). 
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