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E

ste texto é parte de um projeto que busca fazer uma descrição da relação entre romance e
história. As narrativas a serem analisadas foram escritas e publicadas por autores negros caribenhos dentro do momento histórico que se convencionou chamar descolonização. Por ele
se compreende o movimento histórico das independências políticas das ex-colônias europeias que
se iniciou por volta de 1975, grosso modo (HOBSBAWM, 1995). Desta maneira, está-se pensando os
romances desses autores como parte de uma grande narrativa, que era escrita ao mesmo tempo em
que havia lutas política contra o colonialismo no Caribe. São obras produzidas em línguas europeias,
o francês, o inglês e o espanhol e que lançam mão do gênero romance, um gênero ocidental, como
modo de se posicionar contra o colonialismo europeu. Dentro dela estão inscritos autores como Georg
Lamming, Wilson Harris, Manuel Zapata Olivella, Miguel Barnet, Jean Rhys, Patrick Chamoiseau,
Antonio Benitez Rojo e Edouard Glissant. Nesse texto, apresentamos resultados prévios da análise
dos dois primeiros romances de Edouard Glissant, O lagarto e o Quarto século.
Consideramos o narrar um ato social dos mais elementares; todos os indivíduos e todas as
sociedades narraram suas histórias de alguma forma. As narrativas são práticas ligadas à produção
de sentido. E, por mais que sejam frutos da boca ou da pena de um indivíduo, elas sempre são sociais,
para uma sociedade e sobre ela; quer optassem ou não por serem verossímeis. É possível pensar que
elas ajudaram a cimentar visões, instituir identidades e estereótipos sobre nós e sobre o outro; forneceram e ainda fornecem orientações e diretrizes para a ação política e social. Um ato tão fundamental
da vida humana não poderia ser pensado apartado do poder e das relações sociais.
Nas sociedades ocidentais se desenvolveram formas específicas de narrativa. Uma delas, o
romance, surgiu na Europa moderna e é por excelência um gênero literário burguês como mostra
seu florescimento no período vitoriano. Por não estar alheio ao poder, o romance europeu do século
XIX esteve vinculado a fatos políticos como o imperialismo e a colonização, como mostra o crítico
palestino Edward Said (2011), em Cultura e imperialismo. Said afirma que o narrar e o impedir que se
narre são fundamentais para a relação entre os campos da cultura e do poder. Para ele, os romances
do século XIX fizeram parte do que se convencionou chamar de Narrativas Imperiais Modernas1.
Como o nome deixa intuir, elas foram fundamentais para legitimar, no espaço público europeu, as
ações de conquistas e ocupação da África, Ásia, América Latina e Caribe.
No final do século XIX, as principais potências europeias haviam repartido o mundo entre si
como extrema facilidade, segundo Eric Hobsbawm (1995). No caso da região caribenha, contudo, esse
processo foi mais no sentido de reforçar uma presença, que remonta aos séculos XVI e XVII. Apesar de
outras partes da América terem alcançado a independência no final do século XVIII e início do XIX,
a região do Caribe foi a última a se tornar independente do ponto de vista político. Mesmo que o Haiti
tenha se libertado em 1803 – o segundo país americano a conquistar a independência – pouco surtiu de
reflexos às possibilidades de independências nacionais nessa região. Atualmente ainda existem “colônias”
europeias no Caribe, como é o caso da Ilha de Curaçao, que é parte da Holanda; das ilhas de Martinica
e Guadalupe e da região da Guiana Francesa, departamentos franceses do ultramar; Porto Rico, por
outro lado, permanece como “colônia” política dos EUA depois de ser “tomado” da Espanha em 1902.
A ilha de Cuba se tornou independente em 1902, mas esteve sob a influência dos EUA até a
Revolução Cubana, em 1959. Os demais países caribenhos conquistaram a independência depois
da Segunda Guerra Mundial, dentro do processo de insurgências das colônias europeias na Ásia e a
África, e que ficou conhecido como processo de Descolonização (HOBSBAWN,1995). Esse movimento,
pode-se dizer, começou com a independência da Índia em 1948 e foi encerrado com a independência
das colônias africanas portugueses, em 1975. Entre esses dois marcos temporais, a maioria dos países
caribenhos alcançou a independência política. Jamaica, Trinidad y Tobago, Guiana Inglesa e Barbados,
na década de 1960; Granada e Suriname, em meados da década de 1970.
Dentro desse processo, de um ponto de vista político, ocupou um espaço simbólico importante
a Revolução de 1959, em Cuba. Ela simbolizou, para algumas das lideranças políticas da região, a
primeira vitória, desde a Revolução Haitiana, da luta anti-imperial no Caribe, tanto que um de seus
maiores entusiastas, o político dominicano Juan Bosch (1985, p. 390), afirmou que:
La batalla de Cuba había terminado, y con su final comenzaba en el Caribe una nueva época
histórica. La vieja frontera imperial, que había quedado rota para los imperios europeos en el
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siglo XIX y había sido reconstruida por los Estados Unidos en el siglo XX, quedaba deshecha
definitivamente en Cuba el 19 de abril de 1961.

Esses movimentos foram organizados objetivando a libertação nacional e levaram os impérios
europeus e os EUA a sofrerem forte revés na região. O fato de a ilha de Porto Rico continuar como
“colônia” dos Estados Unidos não retirou o impacto da Revolução cubana, tanto que Eric Hobsbawm
(1995, p. 426) afirma que
A vitória do exército rebelde (cubano) foi genuinamente sentida pela maioria dos cubanos [e caribenhos] como um momento de libertação e infinita promessa [...] uma vez na vida, a revolução
foi sentida como uma lua-de-mel coletiva. Aonde iria levar? Tinha que ser a um lugar melhor.

Ainda segundo Hobsbawn, a Revolução Cubana foi celebrada, na América, África e Ásia, como
uma vitória decisiva contra a opressão colonialista. Grande parte dos povos colonizados sentiu como
promessa de nascimento de um mundo novo e, por isso, tanta gente se lançou à revolução e à independência, nas duas décadas posteriores. Era uma espécie de sinal dos tempos, o canto que conclamava
a luta, enfim.

O GRITO DE CALIBAN
O escritor Ngugi Wa Thiongo criou a categoria descolonização mental para pensar a relação
entre a literatura africana e a língua inglesa. Para ele, era preciso retorno, mesmos os escritores, às
línguas tradicionais africanas, o que ele fez quando escreveu O grão de trigo, em Kikuyo2 . Será fácil
entender a negação da cultura do colonizador dentro do processo de descolonização. Contudo, no
caso caribenho isso não ocorreu. O processo de luta política se insere no romance local a partir de
outros parâmetros. Nesse sentido, a releitura da personagem Caliban foi fundamental.
Das personagens das narrativas modernas sobre a colonização do novo mundo se destacam
Sexta-feira, personagem do romance Robinson Cruzoé de 1719, escrita por Daniel Defoe, e o complexo
Caliban, da peça A tempestade, de Shakespeare, de cem anos antes, 1612. Caliban – jogo com a palavra
canibal – é um escravo de uma ilha conquistada por Próspero. Entretanto, ele é um colonizado que
dá problemas, alguém que se insurge, que diz querer repovoar sua ilha com calibazinhos. Pelo seu
nome Caliban marca esse lugar, tanto que devora a língua de Próspero, que o chama de ingrato, pois
teria lhe dado tudo inclusive a possibilidade de falar:
CALIBAN — A falar me ensinastes, em verdade. Minha vantagem nisso, é ter ficado sabendo
como amaldiçoar. Que a peste vermelha vos carregue, por me terdes ensinado a falar vossa linguagem (SHAKESPEARE, p.29).

Esse trecho da peça foi selecionado e muitas vezes interpretado por intelectuais caribenhos na
década de 1960 como Kamau Brathwaite e Goerge Lamming, ambos de Barbados, e Roberto Fernandez
Retamar, de Cuba, que marcaram, na figura de Caliban, a passagem da luta anti-imperial ao campo
cultural. Como se vê pela afirmativa de Retamar (2005, p. 25-6):
Esto es algo que vemos con particular nitidez los mestizos que habitamos estas mismas islas
donde vivió Caliban: Próspero invadió las islas, mató a nuestros ancestros, esclavizó a Caliban
y le enseñó su idioma para entenderse con él: ¿Qué otra cosa puede hacer Caliban sino utilizar
ese mismo idioma para maldecir, para desear que caiga sobre él la “roja plaga”? No conozco otra
metáfora más acertada de nuestra situación cultural, de nuestra realidad.

A imagem de Caliban – ao empregar o aparato cultural do colonizador em um processo de
resistência e luta – se tornou uma metáfora organizadora de uma atitude intelectual e política frente
à colonização. Esse gesto simbólico significa também construir uma política por outros meios,

como, por exemplo, pela arte; o que foi fundamental para o esforço de descolonização efetuado
no Caribe na segunda metade do século XX.
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Não se trata de negar a cultura do colonizado, mas utilizá-la como arma de luta. Nesse sentido,
o romance, “produto” cultural ocidental que ajudou a legitimar, segundo Edward Said, o imperialismo
no século XIX, foi uma das ferramentas utilizadas por muitos intelectuais caribenhos no projeto de
descolonização política e cultural regional.
Como alguns autores afirmam o colonialismo, para além de questões políticas e econômicas, possui
em torno de si um sistema simbólico e narrativo. Nesse sentido, a descolonização também passou por todos
esses campos. De maneira que as narrativas a serem analisadas serão tratadas como prática política e cultural descolonizante. A sua escrita, do mesmo modo, é um ato político, uma posição política. Assim tratamos
descolonização não apenas como um momento histórico; ela é efetivamente um posicionamento. Tal
estratégia narrativa, que evidencia a descolonização como posicionamento, pode ser percebida quando
os autores caribenhos optam por eleger a escrita como ato descolonizador, tal escrita canibaliza tanto
o gênero romance, como a língua do colonizador. É possível dizer que suas narrativas reduplicariam a
mesma ação devoradora e ecoariam o mesmo grito de Caliban.

LUTA POLÍTICA, INTELECUTAIS E NARRATIVA EM EDOUARD GLISSANT
A postura de enfrentamento contra o colonizador fez surgir várias estratégias retóricas e literárias. Delas trabalharemos a reescrita e a encenação da voz do outro, seguiremos esse processo na
obra de escritores negros caribenhos que se identificam como colonizados e afrocaribenhos, como é
o caso de Edouard Glissant.
A apropriação de romances ocidentais canônicos e a sua reescrita a partir do ponto de vista do
colonizado ou do afrocaribenho foram estratégias recorrentes no processo da descolonização. A autora
eurocaribenha Jean Rhys publicou, para exemplo, O vasto mar dos sargaços, em 1966, em que reescreve o clássico Jane Eyre, de Charlote Bronté, a partir da voz da “louca do sótão”, Bertha, a esposa
jamaicana de Edward Rochester. Para tanto, dá o poder da palavra a uma personagem marginal na
narrativa vitoriana, que reconduz a história de seu ponto de vista, melhor dito: por outro ponto de vista.
Como postura política, a reescrita se constrói como proposta, como se pode ver pela publicação
do romance, Eu, tituba, feiticeira... negra de Salém, de 1986, da escritora afrocaribenha de Martinica,
Marisé Condé. Nele há um diálogo intertextual com As Bruxas de salém (1953), peça de teatro de Arthur
Miller, de maneira que apresenta não apenas uma possibilidade para preencher espaços da história
através da construção de outro olhar, mas sobretudo por ser uma narrativa que se projeta de uma
perspectiva pós-colonial. A partir do ponto de vista da escrava Tituba, uma personagem secundária
na obra de Miller, mas que foi eleita por Condé como condutora da narrativa e, por isso, produtora de
sentidos. Os eventos ocorridos em Salém são narrados pelo olhar da escrava barbadiana e inseridos
em uma história de perseguição à cultura afrocaribenha. Ela se recusava a se deixar enquadrar pelo
olhar cristão e imperial dos colonizadores ingleses, como se pode ver quando não aceita ser nominada
de feiticeira. Como Tituba cresceu no bosque, longe dos brancos não compreende sua relação com as
forças invisíveis do mesmo modo que os cristãos:
O que é uma feiticeira?
Percebei que, em sua boca, a palavra estava manchada de desonra. Como isso? Como? A faculdade de se comunicar com os invisíveis, manter uma ligação constante com os desaparecidos,
de curar, não é uma graça superior da natureza, que inspira respeito, admiração e gratidão? Em
consequência, a feiticeira, se se quer dar esse nome à aquela que possui essa graça, não deveria
ser tratada como desvelo e reverência em lugar de ser temida? (CONDÉ, 1987, p. 28-9).

A reescritura, se assim puder ser definida o tratamento literário dado ao texto de Condé, é
parte do esforço por encenar a “voz do outro”: o escravo e o colonizado. Tal tratamento literário faz
com que a voz de Tituba (a escrava coadjuvante na obra de Miller) assuma a condução da narrativa
e dê sua versão aos fatos.
Essa atitude calibanesca também está representada no primeiro romance de Edouard Glissant,
O lagarto, publicado em 1956, no qual Glissant encena a luta política de um grupo de jovens negros
de uma ilha caribenha, que se unem para matar chefe da polícia colonial de nome Garin. O grupo deRevista Mosaico, v. 6, n. 1, p. 17-23, jan./jul. 2013.

20

cide que Thäel, o irmão menor Mathieu, líder do grupo, irá executar a ação. A morte de Garin ocorre
quando ele consegue virar a canoa em que viajavam, é possível dizer que ao assassinar o chefe da polícia, o jovem parece alcançar a maioridade. O seu apelido desaparece temporariamente na narrativa:
“¿y cuál es su nombre? Raphael Targin. Raphael Targin , y ya no Thaël” (GLISSANT, 2001, p. 115) [o
narrador parece se assustar com a resposta]. Esse trecho evoca as teses de Frantz Fanon (1979), em
Os condenados da terra, sobre a violência como ato de descolonização psicológica e como forma do
colonizado alcançar a maioridade política. Fanon, psiquiatra que esteve na Guerra da Argélia, quando essa colônia se sublevou contra a França, escreveu sobre a necessidade do colonizado se impor ao
colonizador; para ele o colonizado precisava se impor ao colonizador que o mantinha em um estado
de infantilidade. A revolta contra o colonizador era assim uma forma de alcançar a maioridade.
Executado o plano, os leitores descobrem que o grupo se espalhou pelo mundo e que o narrador
foi enviado à França para escrever e publicar a história da rebelião anticolonial.
Mathieu se volvió hacia mí.
– Te marchas con Michel. Te vas a Francia. No construirás puentes. Pero tendrás que decir todo
esto.
– Te confiamos La escritura. Eso Es.
– Escribe una historia – dijo Mathieu –. Eres el más joven, te acordarás. No nuestra historia,
no tiene interés. No los detalles, Thäel tiene razón, nosotros los conocemos. Haz un libro con
el calor, todo el calor. El que te embriaga, el que te vuelve nostálgico. (GLISSANT, 2001, p.243)

Esse final emblemático está ligado à percepção por parte de Mathieu, que vinha se dedicando
a pesquisar a História da região, de que a ação política deveria estar associada a uma atitude ‘epistemológica’. Seria preciso não apenas executar a ação no plano político; necessário também seria
‘controlar’ o modo como ela fosse narrativizada. Por isso, o narrador de O largarto, um dos membros
do grupo, foi enviado a Paris com o fito de escrever a ‘versão’ que os colonizados ofereciam de sua
ação política. É possível dizer que – para se usar uma imagem desenvolvida aqui – há uma versão da
história da violência e seu processo legitimação feitos pelo colonizado no ato de escrever e nomear.
Dar sentidos seria alcançar a maioridade e com ela a possibilidade de descolonizar. E mais: ao ir para
Paris, o narrador colonizado, potencialmente, desloca e se apropria dos espaços, da voz e da cultura
do outro para anunciar sua história.

É possível pensar que essa obra faz parte de uma única “narrativa” não apenas por ser
“completada” alguns anos depois em seu segundo romance, O quarto século de 1964, no qual Glissant
retoma alguns personagens de O lagarto, mas sobretudo por fazer parte de narrativas que respondem,
como Caliban a Próspero, as mazelas da colonização. Nesse texto o encontro entre Mathieu e Papai

Longoué se dá nos seguintes termos:

– Larga vida, papá Longoué. ¿Que hace usted por aqui, tan lejos de casa?
– Larga vida, señor Mathieu. He ido del norte al oeste, y era para deternerlos. Pero nada puede
deternerlos.
– Pero ¿a quiénes?
– Al joven. Había avisado a la muchachita, ¡hay peligro al final!
– ¡Ni siquiera sé de qué está hablando, papá Longoué!
– Lo sabes, señor Mathieu, lo sabes (GLISSANT, 1964, p.148).

Em O quarto século, Glissant narra o périplo de Mathieu em busca da ‘outra’ história da região; história que ele não encontrara nos livros e arquivos do colonizador. Se em O lagarto a relação
dos dois homens está permeada pela tensão; se ali Mathieu nega a Longoué um posição dentro do
grupo daqueles que sabem o que está a acontecer, dos que têm posição privilegiada na luta contra
o colonizador, em O quarto século, Glissant escreverá a partir de outro encontro entre essas duas
personagens. Mathieu apareceu primeiro, em O lagarto, procurando nos arquivos históricos e nas
narrativas do colonizador a história da região. Na segunda narrativa, contudo, Mathieu foi buscar
no quimboiseur – o conhecedor da tradição oral, o mago [um quimboiseur como Tituba] –, Papai
Longoué, o saber sobre o passado, o “outro olhar” sobre a história da região. Por isso seu encontro se
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dá de modo diferente. Mathieu, de modo humilde, pede: “Conte-me o passado, papai Longoué!
O que é o passado?” (GLISSANT, 1986, p. 20).
O livro, assim, é escrito como diálogo entre o “historiador” Mathieu [Ele havia charfundado nos
arquivos coloniais em busca da história da região em, O lagarto] e o tradicionalista, Papai Longoué, o
velho curandeiro, o conhecedor da memória oral, que lhe relata a história da presença de africanos na
ilha; em sua narrativa esse grupo é os sujeitos da história da ilha. Pois ele conhece a história da ilha do
ponto de vista dos afrodescendentes, o que Mathieu não encontrou nas narrativas e nos inventários
do colonizador.
Mathieu é um intelectual engajado, formado na tradição ocidental, que luta pelas independências.
No primeiro romance, sua trajetória o define como líder do grupo, além de estudioso da história da
colônia. Nessa luta, procura se inserir nesse conhecimento histórico, que lhe é interditado, pelo fato de
não encontrar em seus estudos referências que possam dar espessura e legitimidade ao Movimento;
o que se tem é um silenciamento sobre a História da colônia pelos veículos oficiais.
Em O lagarto, ele não vê em papai Longué um aliado, alguém que ocupe um lugar como o
dele [o do intelectual que lidera a Revolução?]. Mas oito anos depois, em O quarto século, as posições
mudam. Por que? Edouard Glissant ao escrever essa obra se reposiciona, revê o lutar do intelectual
devido, em grande parte, aos movimentos históricos pelos quais o Caribe francês passou. As ilhas de
Martinica, Guadalupe e a Guiana Francesa não alcançaram a independência política como as ilhas
vizinhas de Trinidad y Tobago, Jamaica. A luta pela descolonização não saiu vitoriosa.
Com Paul Niger ele fundou, em 1959, o Front antilho-guiano independentista, movimento que
lhe valeu o exílio entre 1959 e 1965. O pouco apoio recebido pela população, o que levou a seu fracasso
e ao exilio dos seus líderes. A experiência desse exílio foi o contexto de escrita de O quarto século,
quando ele desenvolve e reescreve muitas de ideias que estavam presentes em O lagarto.
Pode-se dizer que a maioridade necessária ao colonizado é encenada no momento em que Thäel
consegue abater Garin – o chefe da polícia colonial – no final de O lagarto. Para além de uma atitude
narrativa, ela é política, bem como epistemológica. Assim dando continuidade a ela ao longo de O
quarto século, o diálogo entre o intelectual ocidentalizado, Mathieu, e o intelectual da oralidade, papai
Longoué, restabelece “a ‘recuperação’ da memória no processo de estabelecer um saber epistémico
[como] algo mais do que a simples recuperação arquival de dados. É um fazer, sentir, cheirar e ver que
estabelece a continuidade entre o passado e o presente” (WATER, 2008, p. 4). Percebido dessa forma
esse contato entre o intelectual ocidentalizado e o conhecedor tradicional parece encaminhar para
aquilo que Wa Thiongo (1981) chama de descolonização da mente.
O diálogo entre eles está encenado em outros romances como, por exemplo, Texaco, de Patrick
Chamoiseau, de 1985. O próprio Glissant cunhou a noção oralitura para se referir a este tipo de engajamento da literatura com a oralidade. Nesse tipo de narrativa, o intelectual ocidental seria apena
um escriturador (CHAMOISEAU, 1993) no sentido que o termo tem nos meio cartoriais – aquele
que registra e dá fé.
Mas Mathieu está longe de ser apenas um escriturador. O que ele procura na narrativa de Papai
Longué é uma genealogia para a descolonização na experiência da luta quilombola, como momento
fundamental de resistência à escravidão. O quimboiseur é um descendente de uma família quilombola
e Mathieu, descende de um escravo de plantação que desconhece a luta quilombola e que se insurgiu
contra a colonização e que deve buscar na herança quilombola o substrato, a filiação, para luta que
ele deve encaminhar. A “voz do outro” assim deve fecundar a ação no presente.
A história da resistência dos africanos e dos afrodescendentes escravizados não está presente
nos livros didáticos, nem nos arquivos do colonizador, onde Mathieu primeiro fora procurar, primeiramente. Ele precisou buscá-la na memória dos velhos, no patrimônio oral negro, que funciona, na
obra, como o lugar onde as experiências silenciadas pela história escrita do colonizador podem ser
encontradas, conhecidas e dadas a conhecer.
É nesse sentido também que o livro é retoricamente escrito como se fosse uma conversa entre
os dois: o velho, que conhece a tradição e o jovem, que precisa reatualizá-la em ação e em narrativa,
na luta contra o colonizador. O mesmo colonizador que desmonta o grupo político a que pertencia
Glissant, que exila a ele e aos outros líderes do Movimento pela independência do Caribe Francês.
Nesse sentido, O quarto século busca dar novo fôlego ao movimento de descolonização na região,
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reorientando o papel do intelectual, as sua fontes e sua estirpe para o que Gramsci (1982) chama de
intelectuais populares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse texto apresenta uma análise da relação entre romance e história dentro do momento
histórico que se convencionou chamar descolonização. Os romances de Edouard Glissant foram
pensados como parte de uma grande narrativa, que foi sendo escrita ao mesmo tempo em que havia
lutas política contra o colonialismo no Caribe. Pelo foi possível perceber pela leitura de O lagarto e o
Quarto século, à luz do contexto histórico, essas narrativas legitimam os projetos descolonizadores que
estavam sendo implementados em várias regiões do Caribe no momento em que eles foram escritos.
Eles são parte do esforço político e cultural que significou a lura pela descolonização.
Notas
1 Como mostra Said (2011), foi sendo construído, no final do século XIX, uma série de narrativas que legitimaram a conquista de territórios periféricos pelas metrópoles europeias. De um ponto de vista amplo,
pode-se dizer que elas instituem um sentido histórico para a colonização, ao articular passado, presente e
futuro.
2 Kikuyo é o nome do grupo étnico – e de sua língua – a qual Wa Thiongo pertence. Esse grupo jogou importante papel na independência do Quênia, sendo muitos indivíduos desse grupo participantes do movimento
armado conhecido como Mau mau.
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