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RESUMO 

Este estudo ocupa-se da busca do conhecimento acerca das relações, entre diferentes 
culturas no Caribe do século XIX. Seu objeto de prescrutação é a ilha deTrinidad no 
período de 1845 a 1870. Especialmente a relação entre as populações indiana e afro-
descendente envolvidas nas lavouras de cana-de-açúcar. Nesse tempo, Trinidad vivia 
sob o domínio Inglês e experimentava uma convulcionada situação de encontros entre 
uma grande variedade de populações de imigrantes que lá chegavam, influenciadas 
pelas possibilidades abertas ao trabalho na Plantation. Na busca por sobrevivência e 
reconhecimento social, cada uma das diferentes populações buscou formas de 
relacionamento, tanto dentro de sua estrutura cultural quanto fora dela, dando origem a 
uma complexa realidade na qual elementos da cultura de um e de outro iam sendo 
inconclusivamente combinados por meio da coexistência de forças de dominação e 
resistência, afastamento e osmose, dominação consensual da língua e resistência a 
ela, algo não definido e infinitamente mutável. Essa intricada realidade atraiu a atenção 
de pesquisadores que, no exercício de suas investigações, ampliaram ainda mais sua 
complexidade. 

Desta feita, nosso estudo realiza uma crítica historiográfica cujo esforço vai na direção 
de algumas obras que tentaram compreender tal realidade. 

O estudo está dividido em seis partes: Na introdução, foi delimitado o assunto tratado, 
os objetivos da pesquisa, as razões que levaram à escolha do tema, a problematização, 
e sua hipótese de trabalho. No primeiro capítulo, foram discutidos os aportes teórico-
metodológicos à guisa de sua correspondência ao campo empírico. Aqui, a ênfase 
recaiu sobre alguns pensadores do próprio Caribe. No segundo capítulo, tentamos 
contextualizar Trinidad, nos quadros do sistema colonial, a fim de alcançar uma melhor 
compreensão da realidade histórica a qual Trinidad se encontrava submetido. Já no 
terceiro capítulo, voltamos nosso olhar para o período anterior à chegada dos 
imigrantes indianos, com o objetivo de perceber a estrutura sócio-histórica-cultural que 
se formara naquela época. Tal procedimento nos proporcionou ampliar a compreensão 
acerca das relações entre os indianos e a população local de Trinidad, como também 
conhecer algumas imagens que se cristalizaram na sua memória histórica. O quarto e o 
quinto capítulos foram dedicados à análise historiográfica, mediante a confrontação de 
fontes, e teve, como eixo condutor, as percepções que os autores selecionados 
laçaram sobre as relações, entre as diferentes culturas, durante o período estudado. 

Palavras-chave: Trinidad, Caribe, Relações Culturais.  
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ABSTRACT 
 
This study goes in search of the knowledge of the different cultures of Caribbean in the 

19th century and its relations. Its object of concern is the 

prospecting of the Trinidad Island between 1845 and 1870.Specially the Indian and Afro 

descended population who were involved in the sugar cane agriculture. At that time 

Trinidad was living under the control of the English and was experimenting a disturbing 

situation caused by the encounter with a great variety of immigrant population, which 

arrived there influenced by the possibilities of working in the Plantation. In the search for 

survival and social recognition each one of the different populations searched forms of 

relationships, either in or out of its cultural structure, originating a complex reality in 

which cultural elements of one and another would be gradually combined in an endless 

way by means of the coexistence of powers of 

domination and resistance, seclusion and osmoses, consensual domination of the 

language and the resistance to it, something not defined and endless mutable. This 

intricate reality has attracted the attention of many researchers that, in the exercise of 

their investigation, have enlarged this complexity even more.  

Therefore, our study, realizes a historiographical criticism whose effort 

goes in the direction of some literary work, which tried to understand such reality.  

This study is divided in three parts: In the first chapter, it was discussed the theorical 

aspects chosen for this investigation, just as its correspondence to the empirical field, 

whose emphasis was given to some of the local philosophers of Caribbean. In the 

second chapter it has been tried to put Trinidad, in the terms of the colonial system, into 

context; with the purpose of reaching a better comprehension of the historical reality to 

which Trinidad had been submitted. Now, in the third chapter, the focus has been given 

to the period that precedes the arrival of the Indian immigrants with the intention of 

realizing the social cultural historical structure that had been formed at that time. Such 

procedure has provided an enlarged comprehension of the relations between the 

Indians and the local population of Trinidad as well as allowed the knowledge of some 

images that were crystallized in its historical memories. The fourth and the fifth chapter 

were dedicated to a historiographical analyses, by means of confronting the so far used 

sources, which had as its leading axle, the perceptions, those of which, the selected 

authors have registered about the relations among the different cultures during the 

studied period. 

 

Keywords: Trinidad, Caribbean Cultural Relations. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Este estudo ocupou-se do complexo fenômeno das relações entre culturas de 

migração. O ambiente escolhido para sua perscrutação é o Caribe do século XIX, 

exatamente a ilha de Trinidad, que no período, já se achava sob domínio Britânico. A 

tônica da pesquisa se passa no centro de um turbulento processo histórico marcado pôr 

três grandes acontecimentos. Primeiro, a difícil passagem do sistema de trabalho 

escravo para a forma assalariada; segundo, a abrupta introdução de imigrantes vindos 

de outros continentes, como parte de uma política de ampliação e fortalecimento da 

exploração agrícola. Por último, a irrupção de uma acelerada transformação nas 

relações econômicas e sociais motivada pela afetação das dinâmicas operadas pelos 

mercados interno e externo.  

Cada um desses três acontecimentos históricos gerou um tipo de desafio para a 

população afro-descendente de Trinidad, quais sejam: 1), a redefinição de suas 

posições sociais face às Elites no período pós-escravidão. 2) a inserção profissional 

dentro da nova ordem econômica que se fazia visível sob a forma da diversificação das 

atividades comerciais e industriais. 3) Compartilhar o espaço social e do trabalho com 

uma população de imigrantes indianos, recém-chegada, cuja cultura, de um modo 

geral, lhes pareceu bem estranha.  

O fio que conduziu à investigação originou-se da situação gerada por este último 

desafio – o encontro entre a população negra e os imigrantes indianos contratados para 

o trabalho nas plantações de Cana-de-açúcar. Não obstante, os  dois primeiros 

desafios impostos aos negros, não serão negligenciados na pesquisa, eles perpassarão 

toda investigação, pois são indissociáveis do último; a separação aqui se dá meramente 

para efeitos didáticos. 

Os acontecimentos históricos, acima descritos, tiveram como motor o processo 

de desestruturação da Plantation, cujas duas causas mais conhecidas foram a 

“irresponsabilidade técnica”, e a “fragmentação”. A primeira alude a uma certa 

resistência por parte dos proprietários em modernizarem suas produções. Já a 

segunda, liga-se à diversificação de atividades e produtos que se instalou em Trinidad, 

motivada pelas mudanças operadas nos mercados interno e externo.1 
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O objeto de nossa investigação se prende a primeira causa da desestruturação 

da Plantation, pois, quando os fazendeiros de Trinidad finalmente se dobraram a 

necessidade de modernização das técnicas de produção, no sentido de poderem 

concorrer, em níveis competitivos, com a produção estrangeira, já era tarde demais, a 

realidade social e econômica da ilha inclinava-se para outras tendências para as quais 

o modelo da Plantation não era suficientemente capaz de acompanhá-las. Assim, numa 

tentativa desesperada para suplantar os problemas, uma política de imigração foi 

requerida na tentativa de atenuar o descontrole que se instalara. 

No caso de Trinidad, após os plantadores terem fracassado no uso da mão-de-

obra vinda de outras partes do Caribe, dos Estados Unidos e, até mesmo, da África, 

viram-se obrigados a recorrerem a trabalhadores indianos – nessa mesma época, a 

Índia se achava sob o domínio Inglês, o que facilitou a instalação de uma política de 

migração mais eficiente. Em linhas gerais, os trabalhadores indianos foram requisitados 

para abaixar os custos da produção, adiando, temporariamente, a inelutável 

necessidade da mecanização, pois o problema crucial dos plantadores não era a 

ausência de braços para o trabalho, o que realmente os incomodavam, eram os altos 

salários solicitados pelos ex-escravos – agora já inseridos numa certa consciência de 

classe motivada pelos novos rumos sociais que se amalgamavam na ilha. Portanto, o 

grande esforço dos plantadores junto à coroa para obterem apoio no recrutamento de 

imigrantes indianos, se daria, única e exclusivamente, ao motivo de conseguir uma 

mão-de-obra controlável e a baixo custo. Desta maneira, os imigrantes indianos foram 

atraídos a Trinidad e a outras localidades do Caribe por meio de um sofisticado 

processo de recrutamento, contratação e transporte denominado Indenture system2.  

Nessa perspectiva, o objetivo geral deste estudo é analisar as relações culturais 

entre Negros, Indianos e Elite local nas primeiras décadas da chegada dos imigrantes 

indianos contratados para as lavouras de cana-de-açúcar em Trinidad, precisamente 

nos anos de 1845 a 1870. Dado ao fato de Tobago, até ao final do século dezenove, 

ainda não ter seu território explorado pelo uso da mão-de-obra indiana, não fez parte de 

nossas análises. Contudo, é referenciado no capítulo II, onde se fez necessária uma 

descrição Geo-histórica.  
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A primeira fase do recorte temporal alude ao estabelecimento da população 

indiana na ilha – período em que esses trabalhadores, comumente denominados de 

Coolies, experimentaram um rígido regime de controle dentro das fazendas, no qual 

foram obrigados a romper com inúmeros aspectos de seus padrões culturais para 

poderem sobreviver a tal regime. O ano de 1870 – já decorridos vinte e cinco anos do 

início do Indenture System, é marcado por uma série de mudanças, tanto no interior 

das plantations quanto fora delas. Além de representar o início da formação de algumas 

vilas, unicamente para moradores de origem indiana, cujo tempo de contrato já havia 

expirado, também significou uma série de mudanças para o sistema Plantation, no 

sentido de se verem obrigados a alterar várias de suas normas como, por exemplo, a 

jornadas de trabalho, remuneração salarial, e até condutas de tratamento em relação 

aos Coolies. Isto, devido à imposição de forças vindas, tanto do mercado interno quanto 

do externo. O que assinalou a passagem para uma produção semimecanizada. 3 

A historiografia de Trinidad tem apontado um baixo nível de relacionamento entre 

esses dois grupos nas décadas iniciais do Indenture System Os estudos que se 

ocuparam do tema mostraram que na pré-história da questão está a conhecida “política 

de dispersão” praticada pela Elite agrária em todos os cantos onde ocorreu o sistema 

Plantation. Em Trinidad não foi diferente. Os plantadores pré-sentiram que o simples 

estabelecimento dos indianos nas lavouras não bastaria, também se fazia necessária 

uma ampla política de controle; caso contrário todo o processo de imigração seria em 

vão. Eles sabiam que, ao introduzir um novo grupo de trabalhadores dentro de uma 

atmosfera social, como era a de Trinidad na época, tornar-se-ia mister criar um 

mecanismo de dispersão ideológica entre os recém- chegados e a massa de 

trabalhadores negros locais. Pois era previsível que as relações entre os indianos e a 

camada de trabalhadores negros da ilha fossem inevitáveis; por mais que seus traços 

culturais parecessem exóticos uns para o outro, alguém, chegando em um lugar 

totalmente desconhecido, deixando para trás tudo que lhe é familiar, vindo 

estrategicamente desorganizado, em termos sociais, separado de qualquer pessoa da 

família e distanciado por meio de diferenças religiosas e de castas, indubitavelmente, 

buscaria algum tipo de laço de solidariedade no ambiente do trabalho. Qualquer relação 

nesses termos seria perigosa, no sentido de os trabalhadores Indianos serem 
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contaminados com as idéias e costumes dos trabalhadores negros. Por esse motivo, a 

elite açucareira, temendo as influências negativas dessa população sobre os recém-

imigrantes contratados, estabeleceria uma sofisticada trama de relações que 

funcionaria como uma espécie de vacina contra tal possibilidade, pois sabia que o 

simples isolamento não seria bastante para evitar tal influência, ainda mais agravada 

pela pequena dimensão da ilha que, de uma forma ou de outra, facilitaria o contato.  

Fica evidenciado que uma política de dispersão e produção de diferenças já 

esperavam os imigrantes indianos tão logo desembarcassem em solo Caribenho. Dito 

de outra forma, o império britânico, por essa época, já havia estruturado um conjunto de 

medidas adequadas à sua política colonialista, tanto para as Américas quanto para 

outros continentes onde era possível lançar seus tentáculos. Dessa feita, com Trinidad 

não seria diferente. Lá o modelo implantado foi caracterizado pelas formas de 

contratação e controle dos imigrantes trazidos àquela ilha. Pode-se dizer que sua 

natureza era pedagógica, pois, objetivava a Anglicização de qualquer imigrante 

residente na colônia, independentemente de sua origem – uma espécie de 

“miscigenação mental“ que previa um tempo estimado, normalmente longo, para que as 

populações submetidas tomassem plena consciência dos valores culturais Britânicos 

(principalmente língua, religião e costumes). Esse modelo, entretanto, nascera por volta 

de 1823 com a instalação de uma comissão de instrução pública em Bengala, e que 

mais tarde, em 1834, se perfilou com as idéias de Thomas Babington Macaulay, 

presidente da comissão e considerado, posteriormente, mentor do que se chamaria 

plano Macaulay ou Macaulayismo4.  

Importante ressaltar que tal política colonialista já era bastante conhecida pelos 

imigrantes indianos, haja vista que começara justamente na Índia há vinte e dois anos 

antes de sua partida para Trinidad.   

A historiografia de Trinidad procurou mostrar, que nas primeiras décadas, após a 

chegada dos indianos, se consolidou um baixo nível de relacionamento entre estes 

últimos e a população local. Este tema tem sido estudado por meio de diferentes 

abordagens, métodos e disciplinas. Os resultados alcançados demonstram causas 

variadas, como por exemplo, competição salarial, incompatibilidade étnica e cultural, 

processos diferenciados de socialização, arranjo familiar, religiosidade, ódio racial etc. 
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Todas, entretanto, sob um olhar individualizado, o que impede de observar outros 

fatores que, embora relacionados a essas mesmas causas, não pertencem, 

necessariamente, a nenhuma delas em particular. Esses outros fatores atravessam 

todas ao mesmo tempo, mas pertencem a um território da relação inteiramente 

autóctone, pois se constroem e se reconstroem exatamente, na imprevisibilidade da 

dinâmica da relação. E são exatamente esses fatores, que escapam aos consabidos 

esquemas de resposta natural, que permitem descortinar a grande riqueza das 

autóctones expressões culturais do Caribe. 

Assim, julgamos que tais estudos têm construído uma espécie de 

essencialização das causas, para demonstrar o baixo nível relacional entre as duas 

populações.   

Diante de tal percepção, sentimos a necessidade de ampliar esse campo de 

estudo, tentando escapar, ao máximo, da inclinação à especulação de causas. Mesmo 

sabendo que possa existir, entre elas, uma central ou, até mesmo, uma outra 

desconhecida da historiografia de Trinidad. 

Essa necessidade nos levou ao magma da questão: é possível visualizar, entre 

as várias obras selecionadas, para esta investigação, os tais fatores autônomos e 

imprevisíveis de uma relação cultural?  

Sublinhamos que, esses fatores, justamente por escaparem ao controle dos 

indivíduos envolvidos na relação, são determinantes na produção dos significados que 

ajudam a definir a posição social, ainda que sempre mutante, que cada um dos 

indivíduos ocupa durante a relação. 

Assim, nossa hipótese é de que tais fatores se acham contidos nessas obras, e 

podem ser percebidos, ainda que seus autores os tenham resignificado, ou mesmo 

omitido-os no momento da escrita.  

A investigação se apoiou nos recursos desenvolvidos pela metodologia da 

História Cultural.  

Por ser eminentemente uma análise historiográfica, a pesquisa re-visitou 

algumas importantes obras selecionadas, que tratam do tema em questão, com o 

objetivo de atingir sua proposta.  
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Foi utilizada, também, uma série de documentação, na maioria artigos de jornais, 

do século XIX, tornando possível as confrontações necessárias à estruturação da crítica 

historiográfica. Quase a totalidade dessa documentação foi adquirida junto ao Minstry of 

Public Administration and Information National Archives of Trinidad and Tobago, 

(Ministério da Administração Pública e Arquivo Nacional de Informação de Trinidad e 

Tobago), devido a este órgão ser o responsável pela guarda, catalogação e divulgação 

de informações provenientes de documentos históricos do país.  E a  aquisição das 

cópias de tais documentos deu-se graças à cooperação de alguns de seus funcionários 

que,  gentilmente, nos prestigiou. 

Ainda com relação ao uso da documentação adquirida, junto ao Ministério 

Público de Trinidad, optamos por não incorporar no texto a sua tradução pelos 

seguintes motivos: a princípio, julgamos ser arriscado apresentar uma versão por nós 

traduzida e incorrer em distorções, tanto da forma quanto do teor desses documentos. 

Segundo, pensamos que a incorporação das traduções pode comprometer a estética 

do trabalho, tornando-o demasiado e repetitivo, já que cada documento citado no corpo 

do texto é acompanhado de uma análise crítica escrita em português. 

Esperamos, como contribuição da pesquisa, a ampliação das discussões a 

respeito das relações culturais no Caribe do século XIX, e a ampliação da compreensão 

acerca da história de Trinidad.   

Ressaltamos, ainda, que as pesquisas históricas, desenvolvidas na área das 

relações culturais estão numa fase bastante incipiente. São muitos os teóricos que 

apontam determinadas relações e propõem uma filosofia que as oriente, mas o que 

fazem são especulações que, embora podemos utilizá-las, ainda carecem de estudos 

empíricos que possam comprová-las. Nesse sentido, este breve estudo, poderá 

também contribuir para o aprofundamento desse território rico, instigante e desafiador. 

Principalmente, em se tratando de um trabalho cujo investigador pesquisa uma 

realidade caribenha falando a partir do seu lugar no Brasil. 
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2 - CAPÍTULO I: O OBJETO A LUZ DAS TEORIAS 

 

O foco desta pesquisa vai à direção da interpretação de uma realidade histórica 

marcada por processos relacionais, envolvendo grupos subalternos oriundos de 

diferentes localidades, e que se interagiram no espaço da produção. O cerne da 

investigação, portanto, é justamente visualizar, no âmbito desses processos, as formas 

encontradas por essas culturas para coexistirem e, ao mesmo tempo, recriarem suas 

práticas culturais face às imposições de diversas ordens orquestradas pela 

administração colonial e suas elites. 

Tal esforço, entretanto, amplia a possibilidade de discussão acerca da categoria 

cultura no âmbito dos estudos históricos voltados para o horizonte de interconexões 

entre grupos humanos procedentes de diversas localidades, e que foram inseridos na 

cultura de trabalho da cana-de-açúcar. 

Neste capítulo, tentaremos justificar o uso que faremos de diversos conceitos à 

luz de suas correspondências ao campo empírico e de nossas próprias posições 

assumidas diante deles; bem como fazer algumas considerações acerca de como se 

encontra o tema na bibliografia. 

Existe um considerável número de trabalhos escritos sobre a história de Trinidad. 

Entretanto, provavelmente, em conseqüência das graves crises políticas e sociais que 

convulsionaram o país pós-emancipação e, sobretudo, por orientações teóricas cuja 

matriz filosófica se achava presa a valores prescritos pela cultura ocidental, suas 

ênfases recaíram, preferencialmente, sobre o econômico e o político. Dessa maneira, 

os resultados desses estudos eram sempre tributários de esforços cujas metodologias, 

na maioria das vezes, só conseguiam espelhar uma leitura da dimensão quantificada da 

realidade histórica. 

A exemplo disso, verificamos em nossas leituras preliminares que boa parte de 

historiadores e outros pesquisadores, que se aventuraram pela história de Trinidad, 

eram unânimes quanto à escassez de fontes que pudessem demonstrar o quotidiano 

dos primeiros anos da chegada dos imigrantes indianos contratados para o trabalho nos 

engenhos. Pensamos, entretanto, que em grande medida, essa afirmação também 

poderia servir de pretexto para justificar a ausência de pesquisas mais audaciosas, ou 
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seja, em outros campos da investigação histórica. Num segundo exemplo, quando o 

assunto era a paisagem social de Trinidad, à época da Plantation, invariavelmente a 

explicação era buscada no recurso de reproduzir uma pirâmide social cuja estrutura, 

hierarquicamente constituída, era demonstrada sob um corte estratigráfico de quatro 

camadas: 1) White upper class; 2) Black and coloured middle class; 3) Creole working 

class (principalmente de descendência africana); 4) Indians (vistos como uma cultura e 

religião divergente das demais)5. 

Todavia, um quadro social assim demonstrado pode até definir os diversos 

grupos humanos envolvidos em tal sociedade, porém, jamais poderia explicar as 

diferenças que as definiram, muito menos, os processos históricos que as 

engendraram.  

Sabemos, entretanto, que um mergulho nesses processos que a história 

comporta requer um amplo diálogo com a antropologia no sentido de compreender as 

condições culturais da história. Quanto a isso, o antropólogo Marshall Sahlins em sua 

conhecida obra Ilhas de História (1987), nos mostra que o diálogo entre história e 

antropologia requer a destituição da proclamada oposição de noção entre “estrutura” e 

“história”. Conforme ele atesta, a história é ordenada culturalmente de diferentes modos 

nas diversas sociedades, e de acordo com os esquemas de significação das coisas. O 

contrário também é verdadeiro, ou seja, as estruturas culturais são ordenadas 

historicamente porque, em maior ou menor grau, os significados são reavaliados 

quando realizados na prática.  

Contudo, a quebra da fixidez, presente nas obras dos primeiros pesquisadores, 

só viria mais tarde por meio de novas perspectivas teórico-metodológicas a partir da 

segunda metade do século XX, principalmente, entre pensadores do próprio Caribe, 

cuja principal constatação foi que, para se compreender o intrincado processo histórico 

produtor do espaço caribenho, tornar-se-ia mister uma avaliação aprofundada das 

relações entre os diferentes grupos sociais coexistentes, o que envolveria um amplo 

diálogo entre ciências afins, como demonstramos acima entre a História e Antropologia.     

E graças a essas mudanças que operaram no interior da prática da investigação 

histórica, podemos hoje, por exemplo, além de ampliar sobremaneira a capacidade de 
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observação empírica, produzir também excelentes trabalhos por meio de releituras de 

estudos anteriores a tal virada epistemológica.  

Dito de outra forma, embora tais relatos históricos, extraídos por meio de 

métodos quantitativos e buscados a todo custo em fontes oficiais, darem sempre 

respostas às perguntas tendenciosas, ou seja, presas aos significados de grupos 

dominantes, e que conseguiam, em termos de resultado, somente representar algumas 

das muitas dimensões que a realidade comporta, não constitui para nós uma fonte 

menos importante, ao contrário, pois ao homogeneizarem realidades e eclipsarem 

outras tantas, acabam oferecendo perspectivas de investigação que abrem caminhos a 

novas possibilidades teóricas e metodológicas. Mesmo longe de podermos ouvir nesses 

estudos as vozes daqueles cujos braços se ocupavam com a lavoura, eles estão 

sempre prenhes de possibilidades de releituras e novas interpretações pela própria 

riqueza do conteúdo informacional que trazem.  

Nesta perspectiva, reafirmamos nossa intenção de ampliar os estudos históricos 

a respeito de Trinidad, no sentido de ir além de tais “quadros” explicativos, buscando 

outras diferentes formas de compreensão, e propondo uma discussão que considere 

seu espaço materializado como sendo parte de um processo histórico em permanente 

transformação. Transformações que devem se perceber quando se analisa, também, o 

peso da alteridade entre as diferentes populações que há muito tempo coabitam o 

mesmo território.    

Inicialmente, percebemos quão complexa era a paisagem cultural entre as 

populações envolvidas em tal realidade: De um lado, populações negras e imigrantes 

indianos recém-chegados, donos de um complexo sistema de castas e religiões. De 

outro, imigrantes europeus e creoles, também apresentando uma grande diversidade 

cultural. Dentro do primeiro grupo, os últimos, já estavam naquelas ilhas desde o final 

do século XVII – inicialmente como escravos, e a partir da primeira metade do século 

XIX como trabalhadores livres. O segundo grupo era composto de colonos, 

administrativos da coroa, comerciantes etc., portanto, já integradas tanto às condições 

ambientais dali, quanto ao modelo sócio-econômico e cultural imposto pela coroa 

inglesa. 
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Dessa forma, além de culturas diversas no espaço da produção de açúcar, 

também havia diferentes temporalidades e status social, pois, indianos e ex-escravos, 

embora trabalhando num mesmo espaço de produção (plantação e engenho), não 

desfrutavam de uma mesma realidade social. Imigrantes indianos contratados 

(Indenture Indians Immigrants), chegavam presos a um rígido contrato que os obrigava 

a permanecerem cinco anos nas fazendas; conviviam com trabalhadores negros, ex-

escravos, que já estavam naquelas ilhas desde meados do século XVIII, que, embora 

vivendo sob difíceis condições socioeconômicas provocadas pelo modelo colonial ali 

implantado, desfrutavam, em certa medida, da liberdade de escolherem suas formas de 

subsistência entre atividades no campo e ou nas vilas e cidades. Pois, após o fim do 

sistema escravista, a maior parte deles optaram por não permanecerem nas fazendas 

de engenho, devido à continuidade de muitos aspectos daquele sistema. O que 

provocou, entre outras coisas, a própria chegada dos imigrantes indianos como opção 

de equilibrar o custo e permanência daquela produção6. 

Fica fácil, então, imaginar que tal circunstância não teria o mesmo significado 

para ambos os grupos, visto que, para os negros integrados ao modelo colonial inglês 

durante, pelo menos, quatro gerações, seu horizonte estaria preso à ascensão social 

dentro, claro, da estrutura social constituída em Trinidad. E para os recém- chegados 

indianos, a natureza do contrato significava, entre outras coisas, um processo transitório 

de superação de uma difícil situação econômica em seu país de origem. 

O uso do conceito de “subalternos”, quando nos referimos aos trabalhadores nas 

Plantations, de um modo geral, nos permitirá compreender melhor as relações entre os 

diferentes grupos humanos procedentes de diversas localidades à época do regime 

colonial em Trinidad. Entretanto, para que seu uso não cause a impressão de estarmos 

homogeneizando a população trabalhadora nos engenhos, faz-se necessário, aqui, 

justificá-lo por meio de uma breve discussão a seu respeito. 

Ranajit Guha (2000), nos esclarece os conceitos de Subalternos, Elite e Povo. A 

noção de Elite, por exemplo, se refere aos setores dominantes, tanto estrangeiros 

quanto “nacionais” inseridos no contexto de um país. Já as categorias de Povo e 

Subalternos, são usadas como sinônimos, eles geralmente se localizam entre os grupos 

de trabalhadores rurais e urbanos considerados “inferiores”. 
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Entretanto, de acordo com Guha, para que uma definição como esta não venha a 

ser considerada como frágil e até inadequada, deve-se ir além considerando o seguinte: 

primeiro, que a legitimidade, sobretudo da elite nativa, pode variar de local para local 

devido ao seu caráter heterogêneo, ou seja, dependendo das posições que lhes são 

atribuídas. Segundo, deve-se considerar, também, as afetações mútuas de um setor da 

sociedade sobre o outro, motivadas pelos ininterruptos contatos pertinentes a tal 

processo.  

Pois bem, o projeto de “estudos subalternos” se lançou para além dos limites 

territoriais da Índia, e dos limites disciplinares também. Inicialmente, a idéia em torno da 

qual se reuniu um grupo para tais estudos, foi a da insatisfação causada por uma 

escrita da história da libertação da Índia em que aparecia apenas a contribuição da 

elite, mascarando, assim, a participação da camada trabalhadora. A inoperância dessa 

história se dava ao fato de, justamente, não dar conta de esclarecer as dinâmicas de 

improviso das ações políticas operadas pelos camponeses. Quer dizer, não incorporava 

à história outro domínio político que se fez presente em todas as regiões da Índia e 

durante todo o período colonial. Tal domínio político originava-se autônoma e 

independentemente tanto da elite colonialista quanto da elite nativa indiana. Ele já havia 

surgido entre as massas trabalhadoras mesmo antes do período colonial7. 

Somado a isso, também se incorpora a percepção de que embora antagônicos, 

os dois domínios não se encontravam isolados um do outro, pois os contatos e trocas 

avançaram por todo o período, resultando em experiências políticas inéditas, e 

mudanças inesperadas.8 

Assim, o interesse central para esses teóricos, (damos aqui uma atenção 

especial às idéias de Ranajit Guha), caminhou em duas direções: primeiramente, 

retificando o verdadeiro papel da elite no processo histórico. E, segundo, elaborando a 

própria crítica às tradicionais interpretações elitistas. 

Para Guha, uma descrição densa das insurreições pode revelar, entre outras 

coisas, uma consciência política camponesa, bem como um tipo de ideologia 

espontânea que se vislumbram nas iniciativas autônomas dos camponeses.  

Ele vê as raízes do debate da crítica subalterna já no século XIX com os 

intelectuais indianos. Inicialmente, essa visão era como uma promessa de fuga ao 
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marxismo ortodoxo, e também uma tentativa de escrever uma história “de baixo”, cujo 

sujeito seria o produtor de sua própria história. 

As bases teóricas dos estudos subalternos se acham nas concepções de 

Gramsci, embora, paradoxalmente, o ponto de partida fosse a necessidade de superar 

suas ambíguas noções de Classe e Estado.9 

Curiosamente, mesmo antes de boa parte dos marxistas ocidentais se 

familiarizarem com as teorias de Gramsci (1950), seus estudos já eram utilizados na 

Índia por Sarkar e Guha. Seja como for, o pensamento de Gramsci atravessou os 

limites italianos e nutriu a maior parte daqueles intelectuais preocupados com uma certa 

Historie from below – cada um ao seu modo combinando suas idéias com as do 

pensador italiano.10 

Nos Estados Unidos, por exemplo, os estudos subalternos passam a sofrer 

influência da crítica literária e da teoria pós-colonial, movendo-se, cada vez mais, em 

direção à cultura e ao modelo interpretativo.11 

O que então, inicialmente, nasce para identificar a ação e consciência 

subalterna, num segundo momento torna-se uma teoria crítica do discurso cujo 

fundamento é rever o pensamento iluminista.  

Atualmente, os estudos subalternos tendem a estender-se a novas demandas da 

diversidade humana surgidas no contexto da economia capitalista mundializada. Sua 

validade atual, como referência teórica, dá-se, entre outras coisas, graças a sua grande 

capacidade de abrangência e reformulação face às variações históricas12.  

Com base nisso, reafirmamos nosso interesse em fazer uso do referido conceito, 

para ajudar a compreender as ações dos diversos grupos humanos, no contexto da 

cultura de migração, à época das Plantations América em Trinidad. 

E é justamente sobre um tema tão conhecido como o da Plantation, que Edward 

Glissant (1997), nos brinda com uma proposta de investigação que abre novas 

possibilidades de se compreender os processos relacionais entre diferentes culturas 

coexistentes no Caribe. 

Segundo ele, as diferentes populações inseridas no contexto do século XIX, 

direta ou indiretamente estiveram envolvidas no sistema econômico denominado de 

Plantation América que representava, naquela época, a lógica econômica colonialista. 
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Ela se estabeleceu desde o sul dos Estados Unidos, passando pelas ilhas do Caribe, a 

costa caribenha da América Latina, chegando até a porção norte e nordeste do Brasil. 

Seu modelo de organização interna, mesmo em face de realidades socioespaciais tão 

divergentes entre si, criaria uma padronização tanto em relação ao sistema de 

produção quanto nas bases que sustentariam um estilo de vida. Ou seja, tal 

padronização ocorreu em lugares predominantemente marcados por enormes 

diferenças do tipo língua, política, religião etc. Ele demonstra também sua pirâmide 

social como aparentemente autárquica enclausurada dentro de seus próprios limites 

territoriais, dependente e, acima de tudo, impedida de produzir uma revolução estrutural 

devido à sua base escravista. 

As causas da estagnação técnica das Plantations, do seu conseqüente colapso, 

bem como do resultado disso sob a forma do desenvolvimento de pequenos núcleos de 

produção por todo o Caribe, já é um tema bastante visitado pela historiografia. O que de 

fato o autor nos propõe, vai muito além disso, trata-se da necessidade de encontrar, 

entre os frágeis, dispersos e tendenciosos textos acerca das Plantations, as formas de 

resistência e relação pelas quais as culturas de um e de outro encontraram, no sentido 

de suportar e enfrentar a desumanização imposta pelos seus proprietários. 

Um dos métodos adotados por Glissant para conseguir auscultar a respiração 

lenta das culturas migrantes soterradas sob a avalanche de imposição foi o de 

encontrar contradições no sistema e, por meio de sua análise, observar a dinâmica de 

relação que ia sendo instituída no seio de tal população. 

O que inicialmente o intrigou foi a extinção do modelo da Plantation por todo o 

Caribe, a ponto de nenhum de seus traços fundamentais terem se recriado num outro 

sistema socioeconômico posterior a ele e, paradoxalmente, poder perceber em seus 

limites nuanças da modernidade. 

Ao percepcionar as complexas ambigüidades que emanavam de sua arquitetura 

aparentemente hermética, o autor colocou face a face dois lados da Plantation: um 

totalmente dependente economicamente do mundo externo, e outro exclusivamente 

voltado para dentro de si, mesmo apresentando todas as possibilidades de se 

externalizar. O que o levou a pensar ser a sua natureza menos um produto de uma 

arquitetura política, e mais um resultado de uma fantasia. 
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Com o mesmo afã investigativo, Glissant aponta um outro caminho para se 

compreender as relações culturais por trás do movimento de asfixia promovido pela 

estrutura da Plantation. Trata-se das formas literárias – expressões orais, inicialmente, 

e depois também escritas, que se amalgamaram em tal realidade histórica, cujo autor 

distingue três momentos.  

O primeiro, que ele chama de An Act of Survival, corresponde a uma literatura 

oral sob a forma de contos, provérbios, ditados, sons etc. – a única maneira possível de 

quebrar uma continuidade planejada pelo sistema e criar elementos de descontinuidade 

simbolicamente construídos e performaticamente dissimulados, como meio de transmitir 

e retransmitir os próprios sentidos daquela existência coletiva. 

A experiência creole, colocada dessa forma como um ato de sobrevivência, 

participa da integração a partir do momento em que consegue preencher os vazios de 

sentido causados pela exposição a um ambiente hostil.  O ato de re-significar as 

experiências coletivamente vividas, materializa a presença do outro no âmbito de um 

espaço dialógico. 

A segunda forma que ele chama de Delusion, igualmente descontínua, porém, 

proveniente daqueles que defendiam a legitimidade do sistema. Eram eles os Colonists, 

Planters, entre outros que, por meio da produção de textos sob a forma de novelas, 

panfletos etc., mascaravam a penosa realidade nas Plantations, apresentando um 

cenário de esplendor e bondade sob o inabalável desígnio civilizatório.  Essa mesma 

literatura de ilusão assumiu uma outra roupagem, ainda mais centrada em fundamentos 

raciais, propalando os desvios morais dos homens e mulheres negros e mestiços – 

seus costumes lascivos e demoníacos, criando estigmas que os acompanharam por 

toda a sua existência. 

O terceiro momento literário, já à época em que o sistema havia entrado em 

colapso, tem sua base de sustentação e fluição na memória – literaturas caribenhas 

que tomam seus rumos ocupando-se, principalmente, com os dramas de seus destinos 

comuns. Mais do que isso, elas se independeram, em certa medida, do modelo 

ocidental de literatura que buscava anexar as histórias das diversas localidades do 

Caribe ao corpo das histórias de seus próprios países de origem. 
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Os autores caribenhos viram na literatura uma força de expressão que 

possibilitava a produção de uma escrita própria; fruto de suas experiências adquiridas 

nas múltiplas relações culturais, acontecidas nas várias localidades do Caribe.  As 

variadas expressões musicais são um bom exemplo disso, elas surgiam como vozes 

fantasmagóricas que gritavam de dentro dos penosos espaços de produção.13 

Dessa forma, as Plantations se nos apresentam como um ponto de partida para 

se discutir, entre outras coisas, a natureza multifacetada das sociedades do Caribe, 

bem como de uma Caribenhidade. É somente a partir desses complexos processos que 

se pode pensar a noção de Criolization posta em cena por Glissant. Pois, para ele, 

Creolização é uma maneira de se produzir uma complexa relação, e não simplesmente 

uma mistura lingüística. Segundo seu pensamento, a inspiração é menos pela busca de 

uma identidade, e mais por uma relação a tudo possível. Quer dizer, variações 

recíprocas geradas pelas interações nas relações. Creolização, portanto, conduz na 

direção da relação e não da generalização. 

O princípio de Creoleness, por exemplo, inocentemente vai rumo a um tipo de 

generalização semelhante ao princípio de negritude onde, na tentativa de se criar uma 

unidade no interior da dispersão, alguns intelectuais caribenhos começaram  a atribuir 

uma noção de “origem comum” a um sentimento de negritude. 

Assim, para Glissant, a natureza plural dessas sociedades deve ser buscada, 

ontologicamente, desde o processo de remoção das populações africanas para o 

Caribe, onde a troca de experiências desencadeou a construção de uma nova 

existência no âmbito de um processo que conjugou recriações culturais, elaborações 

espontâneas e trocas sistemáticas.   

Entendemos que uma aproximação como esta afasta qualquer possibilidade de 

se recair num erro grotesco de um tipo de etnografia que persegue uma “certa” 

natureza essencial nas culturas que estudam – um pensamento que faz eclipsar os 

entrelaçamentos culturais que vem se constituindo, há muito, em todo o Caribe.  

Nesta perspectiva, afirma Glissant, Antillanité ou Caribbeanness é um discurso 

caribenho, afirmação de um lugar (Caribe), interatividade entre culturas que cruzam 

barreiras lingüísticas. O hibridismo do qual são parte não os tornam menos puros ou 

menos legítimos, mas antes, caribenhos mesmo. 
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E o Caribe, é o lugar onde homens e mulheres se certificam de si mesmo, e se 

juntam sempre a uma outra parte. “Para nós, Antillanité é um método e não um estado 

de ser, nunca pode ser concluído, nem nós podemos ir além dele”.  

Ao aceitarmos as posições de Glissant, para quem as representações literárias, 

que iam sendo construídas nas Plantations, eram como uma maneira tanto de 

sobrevivência quanto de renovação cultural para os grupos humanos submetidos a tal 

processo, somos tentados a questionar que tipo de sujeito estava sendo produzido a 

partir dessas experiências, de que forma eles (homens e mulheres de todos os tipos) 

estavam sendo representados e, como tais representações afetavam as maneiras de 

eles representarem a si próprios? Essas questões, entretanto, aludem à construção das 

identidades no Caribe. Porém, embora seja um tema bastante pertinente ao universo de 

nossa investigação, não será esse o seu foco, pois o interesse central dessa pesquisa é 

tentar compreender as variações culturais recíprocas geradas pelas interações nas 

relações.  

Contudo, cabe aqui mencionar que o conceito de identidade nunca esteve tão 

presente e em tantas áreas disciplinares. Como bem definiu Stuart Hall (2000), todas 

elas, de um modo geral, se posicionando criticamente em relação à “idéia de 

identidades integrais, originárias e unificadas”.  

A concepção de Glissant, a esse respeito, remete a construção das identidades 

no Caribe. Segundo ele, duas variedades de identidades se constituíam 

simultaneamente no Caribe, as quais ele denominou de Root identity e Relation identity. 

A primeira, Root identity, apresentava as seguintes características: 1) fundava-se 

na visão de um passado distante e num mito de criação do mundo. 2) Sacralização de 

suas ações com base na sua filiação rigorosamente seguida. 3)  Produz uma 

legitimidade autoproclamada cujo desígnio é a posse da terra que se torna seu 

território. 4) Salvaguarda seus interesses por meio de um destino manifesto que 

legitima a conquista e projeta uma racionalização.  

Já a segunda, Relation Identity, se prima pelas seguintes noções: 1) Não se liga 

à criação do mundo, mas a uma experiência contraditória do contato entre culturas. 2) 

Se forma a partir de uma caleidoscópica rede de relações e não por meio de uma 

filiação a priori. 3) Não se imagina legitimada por nenhum desígnio garantido, mas, 
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antes, pela circulação recém-ampliada. 4) Não concebe a terra como um ponto a partir 

do qual se projeta para outros territórios, mas um lugar para se ir além da posse. Essa 

identidade festeja o pensamento de Errantry e de totalidade. 

Para ele, a idéia de Root é uma construção ocidental que influenciou muitas 

nações recém-independentes em detrimento de uma idéia de relacionamento 

fundamental com o outro. Entretanto, no período em que as nações ocidentais se 

estabeleceram na América, se estabelecia também a oposição ao pensamento Errantry. 

Inicialmente, ele permaneceu mascarado entre a construção da idéia de nação, embora 

já demonstrando alguma tendência a se rebelar contra a Root, como era o caso das 

ações dos Trovadores – exatamente o que foi demonstrado acima como sendo as 

formas literárias.  

As nações se estabeleciam sobre uma base monolingüística e impositiva – 

impedindo uma plena comunicação entre os exilados por meio de suas línguas naturais. 

Para o autor, a relação não se completava por causa da carência de afeição que se 

daria via afinidade lingüística. 

Ele aponta uma contradição fundamental presente na idéia de Root preconizada 

pelos impérios. É o fato de já existir, entre as bases Greco-romanas de seus livros 

fundacionais, idéias claras sobre o Exile e Errantry. Neles, se pode ver tanto o 

nascimento de uma consciência coletiva quanto as idéias que facultam ao indivíduo se 

autoproclamar como descobridor de si mesmo por meio da experiência da descoberta 

num destino imprevisível.  

Os conquistadores se preocupavam, inicialmente, em estabelecer seus valores 

primordiais, suas raízes – principalmente a língua como símbolo mais emblemático.Tal 

como ocorreu em Trinidad, cujo sistema de educação implantado na ilha, atrelado às 

concepções cristãs do governo, impôs que o estudante de origem indiana se dobrasse 

totalmente à língua inglesa. 

Nessa perspectiva, restava aos povos subalternizados construir uma identidade 

cuja principal tarefa era resistir penosamente ao processo de naturalização da cultura 

do dominador ou desnaturalização de sua própria cultura. Glissant nos informa que toda 

essa intrusão gerou uma autopercepção dual que favoreceu a produção de um ser 
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ambivalente, ou seja, ao mesmo tempo concidadão, também estrangeiro, visitante, 

visitado, conquistador e conquistado. 

Ele acrescenta que o simples uso da terra não é suficiente para produzir uma 

identidade, como acontece no caso da Root Identity cuja posse é um desígnio; antes, é 

preciso que se estabeleça algum significado mais forte ligado à terra para que possa 

ser produzida uma identificação. Como exemplo disso, ele cita a “terra prometida”. Não 

obstante, o direito a um território por meio de um mito ou de uma revelação, pode 

antecipar a sua posse. 

Com efeito, para o autor, o exilado não se sente inferiorizado pela falta de uma 

nação que, no caso, ainda não existe. Ele busca em Platão o argumento para mostrar 

que a experiência do exílio é necessária para que, de alguma forma, produza um ser 

mais “completo”. 

Fica claro então que a legitimidade da identidade não se prende ao território, 

mas sim a um conjunto de valores que se estabelece nele. A atitude tomada pela maior 

parte dos trabalhadores indianos contratados em Trinidad é um bom exemplo disso, 

pois já nos últimos anos da importação de mão de obra indiana, mesmo essa 

população tendo sofrido todo o tipo de discriminação e privações, preferiu se 

estabelecer em Trinidad a aceitar o livre retorno à Índia, inclusive com todas as 

despesas pagas pelo governo da coroa inglesa.   

Assim, o segundo tipo de identidade se pauta por um pensamento Errantry que 

emerge, sorrateiramente, do interior da desestruturação da identidade nacional 

compacta, e também da natureza incerta das novas formas de identidade emergentes. 

Então, Errantry não é uma desterritorialização cuja causa se acha em motivos ligados à 

insuficiência do lugar ou esgotamento da afetividade do sujeito com o local. É, antes de 

tudo, um processo de encontro com o outro. E isso, é uma imagem clara de Rizome, 

onde a identidade não está mais somente dentro da raiz, mas, na relação – uma 

relatividade que passa a habitar o pensamento Errantry em termos de uma Poética que 

se materializa em uma forma de narrativa que é a própria relação. 

O pensamento Rizomático é, dessa maneira, o princípio que está por trás do que 

Glissant chamou de “poética da relação”, no qual cada identidade se expande através 

da relação que mantém com a outra. Errantry, é a imagem exata da negação – 
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resistência a pólos e metrópoles, cuja expressão mais forte era a imposição de uma 

língua que, em via de regra, era a língua do conquistador, que chegava na frente como 

uma representação imediata do peso de sua metrópole. 

Em contraste, a Relação é multilíngüe – transgride a intenção monolíngüe dos 

conquistadores e, com isso, cria condições de vencer as imposições de ordem cultural, 

econômica etc. 

Contudo, o autor não considera, por exemplo, algum oprimido dentro de seu 

próprio país como sendo um exilado. Um exílio interno somente afetaria uma 

comunidade que não tivesse alcançado um consenso geral acerca de uma solução. Os 

poucos membros que conseguem esboçar uma “solução, ainda que precária, são 

marginalizados”. 

Todavia, o exílio se converte na sua própria possibilidade de rompê-lo – um 

passo na direção do pensamento Errantry, pois favorece a identidade a produzir a 

busca do outro. Segundo ele, embora o indivíduo no exílio busque compensações 

materiais, ele ainda conserva a angústia. O exemplo dos Judeus é usado para mostrar 

que suas identidades se reforçam, mais pela busca de uma terra imaginada do que pela 

realização da posse em si; pois a força identitária produzida por essa busca se esvaece 

diante do território concreto. 

O pensamento Errantry é uma forma de busca de identidade dentro de seu 

próprio ambiente – discorda da intolerância territorial, e dos efeitos da Root, já que o 

desejo da Poética da Relação é conhecer a totalidade do mundo. Mesmo sabendo que 

isso é impossível de ser realizado, acaba fazendo desse desejo um sentido para a vida. 

Entretanto, apesar do pensamento Errantry conceber a totalidade do mundo, descorda 

de qualquer ato de totalitarismo que tenta impor um modelo geral a partir da escolha de 

uma única parte do todo. 

Glissant percebe o Caribe como uma terra de enraizamento e, ao mesmo tempo, 

Errantry, essa idéia é fundamentada, entre outras coisas, pelo contínuo fenômeno de 

migração intracaribenha.   

Sabemos, contudo, que para penetrarmos os sentidos, gerados nas constantes 

trocas de experiências culturais, é necessário que compreendamos sua dinâmica 

comunicacional à qual Glissant denominou Poetics of Relation. 
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Pois bem, toda a construção de Glissant procura investigar as possibilidades da 

linguagem no sentido de descobrir o passado e fundar um futuro inscrito numa 

realidade histórica antilhana. Essa busca intenta escapar das amarras fornecidas por 

uma língua fixa e imposta, que não mais explicaria toda a produção cultural.  

Para ele, a linguagem antilhana forneceria os meios pelos quais um lugar e um 

povo pode relatar o seu mundo como sendo um entre os demais existentes. 

Direcionando os trabalhos de outros teóricos do Caribe para uma nova dimensão, 

Glissant vê a imaginação como uma força que pode mudar mentalidades; a relação 

como sendo o processo dessa mudança, e a poética como um modo de transformação 

da história. 

Vendo a história de seu país composta de rupturas, ele recusou todo o tipo de 

linearidade capaz de produzir uma história cega que, na sua opinião, reforçaria os 

princípios epistemológicos ocidentais que reivindicam essa história como sendo seu 

próprio destino.  

Pela poética da relação, é fornecido um sentido de novas relações por meio de 

conceitos colocados em evidência no texto, provocando uma relação abrupta e 

imprevisível com outros significados – um projeto mais amplo de uma língua adequada 

à experiência antilhana, pois a intenção última de Glissant é realizar a relação em 

termos concretos. Relação então, não informa somente o que é retransmitido, mas 

também o que é relativo e o que é associado. 

Assim, a função poética da linguagem funcionaria como uma passagem pela 

qual o leitor seria remetido para fora, ou seja, para além da textualidade, para o seu 

contexto. Essa poética se propõe à tarefa de um referencial centrado no contexto 

externo à obra. Pois, se declaramos a língua imposta como uma “camisa de força” pela 

qual as coisas se naturalizam – levada como fundamentação de um projeto colonizador, 

a poética então permite sair do previsível, transgredir os códigos consagrados, romper 

com a “ordem” estabelecida. Ela põe em funcionamento a imaginação criativa, motivada 

pela sua natureza transgressora a serviço da liberdade, não somente a liberdade de 

expressão, mas, principalmente, a liberdade de relação com as outras partes da 

existência da vida e dos homens. 
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Desse modo, a intenção vanguardista de Glissant revela a força da poética ao 

pôr em funcionamento, no interior da linguagem, os mesmos códigos, mas de modo 

incomum – uma subversão do código cuja finalidade é da significação. A flexibilidade 

oferecida pela poética, em termos de interpretação, é exportada para outros campos da 

vida prática como, por exemplo, o das relações interpessoais. 

Na concepção de Glissant, a Ciência deve renunciar a toda linearidade e 

conceber a indeterminação e o casual como coisas que podem ser analisadas e 

mensuradas. Pois, re-descobrindo a arte, a Ciência possibilita o sonho da poesia em se 

estabelecer como conhecimento. Sua atenção se volta para a “turbulência da relação” – 

incomensurável mistura de culturas, que a Ciência ainda não tem começado a calcular 

suas conseqüências, as forças que se opõem e se atraem no nosso destino comum. 

Para ele, na imensa fricção de culturas, cuja sua maior quantidade trabalha em prol de 

submeter a outra parte, existirá sempre em cada nó da relação um calo de resistência 

para se descobrir.    

Relação em Glissant é aprendizagem, algo para se ir mais e mais além do 

julgamento, para dentro da escuridão inesperada da irrupção da arte. No entanto, ele 

alerta que não se ganha acesso à turbulência da relação empregando os mesmos 

métodos dos teóricos tradicionais. Acrescenta, dizendo que não existe à nossa 

disposição um computador capaz de seguir o fluxo da cultura em toda sua 

complexidade. A casualidade que, para ele, é o prazer da poesia, não pode ser 

domesticada por meio de circuitos. Caso o computador desenvolvesse um tipo de 

autonomia, a casualidade também passaria a fazer parte de sua natureza, então logo 

ele sofreria intrusão do Chãos fechando o seu acesso. 

 

O imaginário humano em liberdade não pode ser contaminado pelo seu 

objeto ou tema que seleciona para percepcionar, pois ele, 

autonomamente irá diversificá-lo infinitamente mesmo que ele o traga de 

volta na memória. A unidade será completamente rompida. O ponto alto 

do conhecimento é sempre a poesia. (GLISSANT, 2000, p. 140)  

 

É no Caribe, que a relação se torna mais presente; é o lugar do encontro e da 

convivência – um corredor em direção ao continente americano. Seu mar, em contraste 
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com outros, espalha-se por entre uma projeção de terras dentro de um arco. Por isso 

mesmo nos fornece cenário natural do pensamento de relação.14    

 Porém, para aproximarmos do universo relacional entre as culturas presentes no 

espaço da produção açucareira em Trinidad, se faz necessário compreender também 

as idéias de Glissant acerca das dinâmicas de relação entre culturas, cujo processo ele 

demonstra, fazendo uso associado dos termos: Relation, Relinks, Relays, e Relates. De 

acordo com isso, numa relação intercultural, nenhuma das culturas envolvidas na 

relação pode se constituir como primordial, e nem suas particularidades culturais podem 

ser claramente conhecíveis, já que seus próprios limites não são discerníeis na relação.  

Tomando Trinidad como exemplo, o totalitarismo da cultura colonial inglesa, 

sobre as culturas dos grupos subalternizados, não pede ser confundido como sendo o 

elemento primordial na relação. Caso contrário, remeteria a análise na direção de 

frágeis concepções, até já superadas, inclusive, como é o caso das teorias 

“assimilacionistas”, cuja expressão maior se encontra na Escola de Chicago, segundo a 

qual a assimilação representaria o último estágio do ciclo das relações étnicas e raciais 

depois do Conflito, da competição, e da Adaptação. (BARTH, 1998, p. 65) 

Assim sendo, seja o relacionamento interno ou externo, é sempre algo 

irreconhecível na totalidade, já que sua definição é sempre inconclusa, pois os 

componentes particulares da cultura são indivisíveis na relação15. 

Paradoxalmente, a melhor forma de compreensão dos componentes culturais de 

um e de outro grupo envolvidos na relação, é quando seus limites simbólicos são 

rompidos e atravessados.16 

Para Glissant, embora disciplinas como a Antropologia e a Sociologia vêm 

tentando estudar esses componentes e suas dinâmicas de relação, nenhuma delas 

chegou a um consenso mais amplo, levando essa discussão, muito das vezes, a 

caminhos sem volta como é o caso de relacionar tais estudos à velha oposição entre 

natureza e existência. Para ele, a relação reúne, num só movimento, as culturas, as 

sínteses de seus relacionamentos internos e externos, (as afetações mútuas), e, 

sobretudo, a imprevisibilidade do evento desconhecido que subitamente emerge à parte 

de tais relacionamentos. 
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Dessa maneira, Relation, Relinks, Relays e Relates não podem ser combinados 

conclusivamente – coexistem neles dominação e resistência, afastamento e osmose, 

dominação consensual da língua e resistência a ela, algo não definido, e nem 

facilmente perceptível com segurança – uma miscigenação pouco observável na sua 

superfície. Porém, sua aparição se presentifica quando a “poética da relação‟ é 

reclamada sobre a imaginação”.17 

Assim, a escrita consciente de Glissant é para essa investigação a principal 

ferramenta de perscrutação, para uma realidade tão complexa e de culturas multiformes 

em constante interação.  

Percebemos, entretanto, que algumas características do método de investigação 

proposto por Glissant, tem larga afinidade com o método utilizado pela Antropologia de 

Clifford Geertz (1978), no que concerne à busca dos significados contidos nas ações 

concretas dos sujeitos históricos. 

Na tentativa de ler a experiência caribenha, Glissant propõe que seja analisada a 

variada manifestação da cultura, desde as mais modestas até as mais públicas. Ele 

rompe com a visão de vitimização do Caribe e com as idéias cartesianas de ações 

individuais, inscrevendo o caribenho num universo de criatividade, relações e 

autopercepção – um processo que ele denomina de Creolization. 

Por sua vez, a proposta de Geertz é redimensionar o conceito de cultura 

tornando-o mais especializado. Ao definir cultura como uma rede de significados que o 

sujeito mesmo tece, por meio de suas ações, ele sugere que as teias sejam analisadas 

para que seus significados se tornem conhecidos e passivos de serem interpretados.  

A tarefa é apreender as estruturas significantes e interpretá-las, fazendo com que 

elas possam ser percebidas pela importância que têm como ação cultural. Ele informa 

que a cultura é um documento público de atuação. E o que é proposto 

metodologicamente como sendo uma “descrição densa”, é justamente um tipo de 

esforço de descrição que possibilita ler o conteúdo simbólico da ação, mesmo a menor 

delas. A ação não ganha importância pela descrição de seu ponto de partida, mas sim 

pelo o que ela deseja transmitir, ou seja, o seu conteúdo de significação. 
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3 - CAPÍTULO II: TRINIDAD NOS QUADROS DO SISTEMA COLONIAL 

 

Como num sobrevôo, tentaremos descrever o desenvolvimento histórico de 

Trinidad no contexto do sistema colonial. 

Trinidad, juntamente com Tobago, são as ilhas mais ao sul das Antilhas 

Menores, situadas próximo ao continente Sul-Americano, que outrora foi lar dos Caribs 

e dos Arawak, agora, peças de um complexo mosaico chamado Caribe.  

O recorte temporal desta investigação, 1845 a 1870, alude a um agitado espaço 

de tempo, no qual Trinidad, e outras partes do Caribe e do mundo se encontravam sob 

o domínio do império ocidental, e este, às voltas com imprevisíveis forças que se 

formavam no seio de seus próprios impérios – forças locais de ordem social, cultural e 

intelectual que redesenhavam continuamente os espaços históricos de existência 

humana. Tal recorte, escolhido para analisar as relações entre grupos humanos em 

Trinidad, se justifica pelas múltiplas possibilidades de investigação que oferece em 

razão dos acontecimentos que comporta. Além de marcar o encontro inicial de milhares 

de imigrantes indianos com a diversificada população já existente naquela ilha, também 

é um período marcado por profundas transformações históricas motivadas pelas novas 

relações capitalistas – como o caso da passagem do modo de produção escravista para 

o trabalho assalariado. E, nesse estado de coisas, a moderna sociedade de Trinidad ia 

se constituindo em meio a complexas permanências e rupturas.  

O país se constitui por duas ilhas das Pequenas Antilhas, no leste do mar do 

Caribe, mais várias ilhotas das imediações. A superfície total é de 5.128 Km². A ilha de 

Trinidad fica diante da costa nordeste da Venezuela apenas a onze Km, país do qual se 

separa pelo Golfo de Pária e pelos canais Boca do Dragão e Boca de Serpentes – 

nomes dados pelo navegante Cristóvão Colombo devido a traiçoeiras correntes 

provocadas pelas marés. Tobago fica a 31 Km a nordeste de Trinidad, separado por um 

canal de trinta e sete quilômetros de largura. Trinidad têm 60 quilômetros de 

comprimento e 80 quilômetros de largura, sua área total é de 4.828 quilômetros 

quadrados, enquanto que Tobago, tem quarenta e dois quilômetros de comprimento e 

treze quilômetros de largura, com uma área total de trezentos quilômetros quadrados18. 
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As duas ilhas representam uma extensão do continente Sul-Americano. Trinidad, 

a ilha maior, é atravessada por três cadeias de montanhas, a do Norte, a Central e a do 

Sul. Na primeira, está o ponto mais alto do país, o Monte Aripo, com 940m. Em Tobago, 

estende-se a serra Principal – prolongamento da serra do Norte de Trinidad. Todas 

estas serras são, na verdade, extensões da Cordilheira costeira que parte da 

Venezuela. Curiosamente, foi o formato de uma dessas montanhas ao sul, na sua 

margem sudeste, onde se situam as Trinity Hills, que induziu Colombo a escolher o 

nome da ilha19.    

Por estarem situados nos trópicos, ambos desfrutam de um agradável clima 

tropical costeiro influenciado pelos ventos alísios nordeste, cuja estação seca se 

estende de janeiro a meados de maio, prevalentemente são os meses mais frescos do 

ano. Em Trinidad, a temperatura média anual é de 26°C, e a temperatura média 

máxima é 33°C. Possui uma umidade alta, principalmente durante a estação chuvosa, 

quando a média atinge algo entre 85 a 87 por cento. A ilha recebe anualmente um 

índice pluviométrico de 211 centímetros, normalmente concentrados entre os meses de 

junho a dezembro. Tobago possui um clima similar ao de Trinidad, só que um pouco 

mais resfriado; sua estação chuvosa se estende de junho a dezembro, com um índice 

pluviométrico variando na média de 250 centímetros. As ilhas se posicionam fora da 

faixa de furacões, o que as deixam em vantagem em relação a muitas outras ilhas do 

Caribe. A vegetação é composta de florestas tropicais e savanas que se espalham 

pelas planícies do norte e do sudoeste, apresentando variações morfológicas do tipo 

gramíneas rústicas, plantas herbáceas, e pequenos arbustos – algo próximo ao que se 

denomina de Campo Cerrado no Brasil. Atualmente, a vegetação primitiva, ou pelo 

menos o que resta dela, encontra-se, principalmente, nas montanhas. Das espécies 

nativas que compõem a fauna, destacam-se o flamingo branco – animal símbolo do 

país, e a íbis escarlate; ambas habitam os pântanos de seus principais rios20.     

Devido à intrusão da cadeia de montanhas, provocou consideráveis acidentes de 

relevo. Porém, isso permitiu a formação de vales e planícies extremamente férteis, 

como é o caso da famosa Sugar-lands of Naparima. 

Com exceção de sua costa ocidental, Trinidad oferece poucos portos seguros 

para navegação – exatamente pelas formações rochosas que avançam mar adentro, 



37 

 

  

impedindo a aproximação de embarcações. A Bahia de Chaguaramas é uma notável 

exceção devido às suas águas calmas. O que fez dela a principal referência portuária, 

uma verdadeira base caribenha da esquadra britânica à época da colônia, e uma 

importante base militar naval para os Estados Unidos à época da Segunda Guerra 

Mundial. Outros dois importantes portos são os de Port-of-Spain– sua Capital, e o de 

San Fernando21.  

Na sua parte oriental, uma longa orla atlântica recoberta de coqueiros, oferecia, 

no máximo, uma aproximação à distância da costa, para as embarcações. Ainda assim, 

de lá saíam alguns produtos para Port-of-Spain, onde os barqueiros desafiavam os 

perigos naturais. Outra importante característica da parte oriental eram as cheias 

sazonais dos pântanos, o que mais tarde serviu de atração para plantadores indianos 

orientais, que se valiam dos resultados físico-químicos trazidos ao solo pelas 

inundações, proporcionando condições ideais para o plantio de arroz. Os rios que 

cortam os vales montanhosos de Trinidad oferecem quase nenhuma possibilidade de 

se transportar produtos agrícolas. Somente pequenas jangadas conseguiam, como foi o 

caso de alguns plantadores da época colonial que transportavam pequenas 

quantidades de açúcar até a costa22. 
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Mapa 1 – O Caribe Oriental e a América do Sul 
Fonte: BRERETON, 1981. 
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Mapa 2 – Trinidad e Tobago 
Fonte: BRERETON, 1981 

 

 

Antes da chegada dos conquistadores europeus, Trinidad e Tobago eram 

povoados pelos Igneri, um subgrupo dos Arawak, e por um pequeno grupo de Caribs 

que ocupavam o lado nordeste da ilha. Entre as duas populações, a primeira possuía 

uma técnica superior de agricultura, baseada no plantio da Cassava, (similar à 

Mandioca brasileira). Porém, sua fonte principal de subsistência se baseava na pesca, 

na colheita de alguns tipos de moluscos, e na caça de grandes roedores como a cutia23. 

Atualmente, os legados mais visíveis dessas populações nativas são alguns 

nomes, na língua original, que servem para demarcar alguns lugares da ilha como, por 

exemplo, Caura, Arouca, Tacarigua e Naparima. 

Smith (1963), nos conta que por volta de 1958, algumas poucas centenas dos 

assim chamados Caribs ainda sobreviviam em Trinidad, porém, a maior parte deles já 
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era miscigenada. Pesquisas posteriores, entretanto, mostraram que eles descendiam 

mais dos Arawks do que dos próprios Caribs.    

Inicialmente, a ilha não foi alvo de grande interesse por parte da coroa 

espanhola. Esporadicamente seus espaços eram percorridos pelos conquistadores 

espanhóis na tentativa de capturarem nativos para servirem de escravos. De Porto Rico 

foi nomeado seu primeiro governador, Antonio Sedeno. Este nada fez em prol da 

ocupação da ilha. Essa situação permaneceu até meados de 1592, quando, então, um 

outro governador foi nomeado, Antonio de Berrio; sob o seu comando, Trinidad foi 

usado como uma base para incursões ao continente à procura do Eldorado.24 

Segundo Perry (1969), por volta de 1600, foi levada a Trinidad uma população 

espanhola composta de 2.200 pessoas entre homens mulheres e crianças. Após dez 

anos, esse número foi tragicamente reduzido para a sexta parte devido a doenças e 

ataques indígenas.   

Uma alternativa para suprir a necessidade de braços para a produção, poderia 

estar na mão-de-obra nativa, porém, por essa mesma época, mais de 2.000 ameríndios 

foram recusados devido a um ataque que, segundo contam, empreenderam contra uma 

redução administrada por padres Capuchinhos, resultando num verdadeiro massacre25. 

Ainda nesse século, surge o cacau como alternativa ao tabaco, porém, seu 

sucesso foi efêmero devido a pragas. Já na primeira metade do século dezoito, sua 

produção não figurava mais como uma saída econômica. Contudo, sua importância 

ressurgiria no último quartel do século dezoito.  

Por vota de 1757, a cidade de Port of Spain tinha, aproximadamente, 400 

habitantes entre espanhóis, coloureds, colonos estrangeiros, e uma comunidade mista 

de comerciantes, (pescadores, fazendeiros, destiladores de rum etc). Nesta mesma 

época, o rei da Espanha dá um parecer negativo às atividades na ilha; entre as suas 

principais alegações estavam as questões climáticas, as qualidades do solo, e a 

“desordem” por parte dos moradores que insistiam em negligenciar suas ordens reais, 

criando seus próprios meios de sobrevivência a partir de negócios ilegais de fumo com 

piratas e navios mercantes ingleses, holandeses e franceses. Porém, essa prática era a 

única forma que esses primeiros colonos encontraram para sobreviver, já que a coroa 

espanhola não mandara um só navio entre, aproximadamente, vinte anos26.  
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Perry também nos informa de que, pelos anos de 1777 – decorridos 

praticamente trezentos anos da ocupação espanhola, restavam na ilha somente 340 

Europeus, 870 mulatos livres, e 200 escravos negros.  

Assim se desenhava o quadro de fracasso da Espanha em Trinidad. Entre as 

principais causas estavam a falta de uma sólida marinha mercante, o escasso 

investimento na tecnologia da produção, o modelo de colonização cuja vida urbana era 

o centro hegemônico, as crises internas envolvendo colonos e governo central, e 

constantes ataques de piratas ingleses, holandeses e franceses, que eram facilitados 

pela insuficiência da coroa espanhola em se defender naquelas águas.27 

Ao final do séc. XVIII, a Espanha se viu totalmente ameaçada pelos demais 

estrangeiros, principalmente, pelo império Inglês. Foi obrigada então a promover uma 

reforma administrativa a fim de assegurar a continuidade de suas colônias. Dentre as 

medidas tomadas, a principal foi a do livre comércio entre as colônias.  

Contudo, mesmo com as reformas econômicas e administrativas a colônia 

espanhola de Trinidad não conseguiu obter sucesso devido a um estado de extrema 

carência. 

Sabia-se, entretanto, que a prosperidade só viria por meio de uma política 

agrária. Em razão dessas mudanças, o ano de 1783 representou um divisor de águas 

para a história daquela ilha. Foi concedida a famosa “cédula de população” – uma 

ordem emitida pela coroa espanhola que permitia o estabelecimento de colonos 

franceses juntamente com seus escravos. Conforme foi determinado, para cada 

imigrante branco era concedida certa medida de terra. E cada escravo trazido com ele, 

representava mais uma concessão equivalente à metade da terra já recebida. Os 

homens livres não brancos recebiam a metade da quantidade que era concedida aos 

brancos, e a mesma quantidade adicional de terras, no caso de também trazerem 

escravos com eles. Foi um excelente incentivo para se introduzir “escravos na ilha”.28 

Os distúrbios causados na França pela revolução, também serviram para enviar 

a Trinidad um grande número de refugiados, contribuindo tanto para aumentar a 

população francesa na ilha quanto para reforçar sua cultura.  

 

“Uma característica importante desses colonos, é que eles, 

principalmente os franceses, chagavam para ficar, ou seja, levavam com 
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eles suas famílias e escravos. E foi graças a essa frente de migração, 

que a população da ilha subiu de 1.400 em 1777, para 16.000 em 1793.” 

(SMITH, 163, p. 10) 

 

Quando a Inglaterra tomou a ilha, por volta de 1797, a maior parte da população 

era francesa. Sua língua se tornara o padrão de linguagem tanto para a população 

negra quanto para os habitantes Creoles29. 

Entretanto, a par da numerosa colônia francesa que se instalara, naquela época, 

foram os Espanhóis que deixaram os legados mais significativos, um sistema agrícola 

bem estabelecido compreendendo 468 unidades (fazendas), ocupando uma área 

correspondente a 86,268 acres, sendo que 159 delas destinavam-se à cana-de-açúcar, 

e as demais variavam sua produção entre café, algodão, cacau e anil (corante). Isso 

atesta o desenvolvimento de uma cultura canavieira na ilha bem antes da consolidação 

de domínio Inglês. (SMITH, 1963, p.11) 

Assim, em decorrência de todas essas mudanças, a velha sociedade formada 

pôr uma maioria de espanhóis e índios, foi se alterando devido à inserção de novos 

colonos – franceses, africanos, e ingleses. Logo, o que restaria dessas antigas 

populações seriam as expressões lingüísticas – nomes de localidades, animais, 

espécies da flora, técnicas de produção de alimentos, utensílios de uso rural, e algumas 

representações folclóricas atualmente incorporadas à cultura geral da ilha.  

Nas primeiras décadas do domínio Inglês, a coroa Britânica se viu às voltas com 

as formas de instituições e costumes franceses e espanhóis que tentavam resistir às 

novas imposições. Essa situação levou, em 1831, à instalação de um conselho 

legislativo com plenos poderes, dando dessa forma mais autonomia aos novos 

dominadores30. 

Começava a era do açúcar para Trinidad. Em 1799, o primeiro governador, 

General Picton, escreveu à coroa, informando seu posicionamento em relação às 

condições favoráveis para tornar Trinidad uma colônia de açúcar:  

 

Trinidad should be regarded as a sugar Colony, the lands being 

generally more favorable to the Production of Cane, than Coffee or 

Cotton. The quantity of land to be granted should certainly depend upon 

the means of cultivation, but everything considered to the smallest class 
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of sugar plantation cannot consist of less than 2oo acres of good land, of 

which 100 acres for cane, 50 for pasture, and 50 for Negro grounds, 

establishments and Casualties. (PERRY, apud WILLIAMS, 1970, p. 14) 

 

A cana então substituiu o algodão devido a uma praga, porém, ele e outros 

gêneros continuaram a ser produzidos na ilha. Nessa época, Trinidad ainda estava 

longe de se tornar um modelo de monocultura. O negócio do açúcar se manteve sob o 

domínio de mercadores e intermediários Ingleses donos de navios. Esses controlavam 

o fluxo de mercadorias e escravos na ilha negociando com o continente devido às 

vantagens oferecidas pela política fiscal de importação. Todo esse alvoroço atraiu a 

Trinidad um grande número de estrangeiros à procura de enriquecimento rápido.31 

A partir de 1802, uma questão central passaria a habitar o cotidiano de todas as 

pessoas envolvidas com o futuro daquelas ilhas, era a oposição entre abolicionistas e 

aqueles que dependiam, financeiramente, do comércio e do braço escravo. Afinal de 

contas, por volta do ano de 1810, aproximadamente sessenta e nove por cento de 

Trinidad se ocupava da produção de cana, envolvendo cerca de 739 fazendas 

empregando 18.303 escravos. (BRERETON, 1981, p. 47) 

Trinidad aderiu-se ao modo de produção escravista um pouco mais tarde que a 

maioria das colônias Caribenhas. Devido a isso, e a outros fatores internos, não chegou 

a formar uma estrutura social escravista tão madura como, por exemplo, em algumas 

outras colônias Espanholas. Embora os números não sejam precisos, Brereton informa 

também que por volta de 1810 somente 67% do total da população era escrava, 

enquanto que nas velhas colônias, a proporção chegava a 90%. Uma outra 

característica era a propriedade dos escravos, que muito freqüentemente pertenciam a 

coloureds ou negros escravos proprietários; às vezes, tinham até parentes como donos. 

A autora nos fornece ainda outros importantes dados demográficos dos últimos 

20 anos, que antecederam o fim da escravidão, para nos ajudar a entender melhor o 

período pós-emancipação. Primeiramente, nos quatro anos anteriores à emancipação, 

a média era de sete escravos por proprietário, somente um por cento dos proprietários 

possuía mais de cem escravos. Outro dado importante era que em Trinidad havia uma 

média bastante alta de escravos residindo na zona urbana – mais de vinte e cinco por 

cento deles morando em Port of Spain; vinte por cento se ocupavam das plantações de 
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café, cacau e lavoura de subsistência, e somente cinqüenta por cento permaneciam 

nas lavouras de cana-de-açúcar. Diferentemente das outras colônias, a maioria dos 

escravos em Trinidad era nascida na África, havia aproximadamente 13.980 africanos 

naturais, para 11.629 creoles, para os quais, sessenta por cento deles eram nascidos 

em Trinidad, e o restante nas demais colônias Inglesas. Talvez, em conseqüência da 

quantidade de africanos naturais, apenas dez por cento deles desposavam mulheres 

creoles – tendiam a casar com esposas africanas, mesmos procedendo de regiões 

diferentes.  

A pressão antiescravista promovida pela Grã-Bretanha – justamente quem havia 

sido a principal fornecedora de escravos para a América Espanhola durante o século 

XVIII, fez com que o tráfico de escravos para os países hispano-americanos se 

retraísse rapidamente após a independência. A alta mortalidade e a baixa natalidade 

dos escravos provocou uma rápida queda na população de origem africana nas áreas 

tropicais dos países hispano-americanos e nas colônias espanholas de Cuba e Porto 

Rico (que chegaram a ser povoada em mais de 40% por escravos africanos)32.  

A campanha para o fim do slavery ganhou corpo na Grã Bretanha, e os 

abolicionistas impunham que os escravos das colônias britânicas fossem logo 

emancipados. Finalmente, em 28 agosto 1833, foi aprovada a lei de emancipação 

introduzida por Thomas Buxton. O ato final viria em 1 agosto 1834 acompanhado de 

uma série de imposições, cujas principais eram: (1) Abolição da escravidão em todas as 

colônias britânicas. (2) todas as crianças carregadas sob a passagem do ato, ou sob a 

idade de seis anos estarão livres. (3) todos os escravos com idade superior a seis anos, 

teriam que servir a um apprenticeship de seis anos como escravos do campo. (4) os 

aprendizes devem trabalhar no máximo 45 horas por semana sem pagamento, a partir 

daí, todas as horas adicionais de trabalho podem ser ajustadas por meio de 

pagamentos. (5) o proprietário da plantação deve fornecer aos aprendizes alimentos e 

roupas. (6) os fundos devem ser fornecidos a um magistracy assalariado eficiente, e 

para a instrução moral e religiosa dos ex-escravos. (7) compensações em libras 

inglesas devem ser pagas aos proprietários pela perda de seus escravos33. 

Em 1845 o parlamento britânico aprova a lei “Bill Aberdeen” que praticamente 

extermina o tráfico negreiro no mundo. A lei concede à Marinha de Guerra inglesa o 
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direito de aprisionar e afundar qualquer navio negreiro no oceano Atlântico. Assim, 

entre os anos de 1840 e 1850, a maioria dos países hispano-americanos 

independentes abole a escravidão. 

Todavia, o esforço da Inglaterra em adiantar a proibição do tráfico negreiro, para 

as colônias da América, estava ligado ao seu interesse em converter a áfrica em 

colônias de exploração. Pois o sucesso de tal empreendimento dependeria da 

existência de um grande contingente de braços envolvidos na produção. 

A partir dos anos cinqüenta, há um recrudescimento da instabilidade política em 

praticamente todos os domínios coloniais. Para obtermos uma visão mais geral, de tal 

quadro político recorremos à síntese do historiador Antônio Luiz M. C. intitulada Uma 

História da América Latina (2003). Nela, o autor consegue demonstrar, entre outras 

coisas, essa grande instabilidade política do período, nas muitas repúblicas da antiga 

América espanhola, envolvendo violentas guerras civis e golpes de estado produzidos 

por caudillos. Invariavelmente, todas essas disputas eram engendradas pelo 

antagonismo entre "conservadores" e "liberais". Os primeiros, (também chamados 

centralistas ou colorados), defendiam o livre comércio com a Europa, a autonomia das 

capitais, e celebravam a continuidade dos privilégios tradicionais. Via de regra, eram 

grandes especuladores e latifundiários. Já os "liberais", (conhecidos também como 

blancos), ao contrário dos primeiros, tinham seus interesses totalmente voltados 

federalistas ou para o mercado interno; buscavam autonomia na produção local, direitos 

que pudessem protegê-los das importações britânicas, e acesso à educação pública.  

Nas colônias detentoras de riquezas naturais como minérios, ou produtoras de 

gêneros de grande expressão para o mercado mundial, o controle político, econômico e 

militar, pouco a pouco era absorvido pela oligarquia conservadora.34  

Assim, o poder dos caudillos lentamente era substituído por "repúblicas" 

oligárquicas, que se mantinham no poder pela imposição de medidas restritivas à 

população, como por exemplo, o uso do voto censitário35. 

Com base na herança administrativa do modelo Espanhol, produziu-se uma 

classe média constituída de funcionários públicos e profissionais de diversas áreas, 

ambos qualificados pela experiência adquirida por meio das relações com o mercado 

internacional.36  
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Segundo Antônio Luiz, nas colônias de pouca relevância comercial, persistiram 

os conflitos entre os caudillos conservadores e liberais, como era o caso do Haiti, Nova 

Granada, Equador, Venezuela e Bolívia. Paraguai e México, entretanto, mantiveram 

uma hegemonia "liberal". O primeiro até a guerra de 1863; o outro, até a revolução de 

1910 – ambos dando origem a governos nacionalistas e modernizantes. 

Por volta de 1839, conflitos internos provocam o esfacelamento das chamadas 

“Províncias Unidas da América Central”, transformando-as em cinco repúblicas 

denominadas de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, e Nicarágua37.  

Em 1844, estoura uma revolução no Haiti, onde a porção espanhola da ilha se 

volta contra o domínio negro e proclama a República independente Dominicana. 

Entretanto, todos esses novos, pequenos e instáveis países, continuavam sob uma total 

dependência européia.  

Sob pressão britânica, Guatemala e Nicarágua perdem parte de seus territórios, 

e são obrigados a aceitar o estabelecimento de novas colônias em suas costas 

caribenhas (a atual Belize e o protetorado indígena da Misquítia). Devido a uma relativa 

estabilidade governamental e uma orientação liberal, a vizinha Costa Rica se torna uma 

exceção à parte38.  

Alguns casos de oligarquias que se mantiveram por mais tempo no poder, como 

Peru e Chile, precisaram se unir para enfrentar focos de rebeliões surgidas em suas 

fronteiras. O mais sério deles foi a guerra contra um general boliviano chamado Santa 

Cruz que tentou invadir o Peru para formar uma Confederação Peru-boliviana entre 

1835 e 183939.  

Com a escassez de mão de obra nas lavouras, devido à proibição do tráfico, 

países de grande produtividade como Cuba e Peru, buscaram saída nos trabalhadores 

vindos do outro lado do mundo – eram os chineses que imigravam para as regiões do 

Caribe fugindo da enorme crise em seu país de origem. Em razão disso, aceitavam 

trabalhar sob condições de extrema exploração que, segundo alegação do governo 

Inglês, constituía em um tipo de escravidão.40  

Uma situação bastante diferente das colônias acima mencionadas, pelo menos 

em termos de hegemonia, era o populoso Paraguai que, sob um regime ditatorial, criou 
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condições particulares de auto-sustentação e produção tecnológica se tornando uma 

considerável potência militar e econômica41.   

Já no lado brasileiro, às voltas com o destino do trono Português, a enriquecida 

oligarquia cafeeira assume o controle econômico. Em algumas de suas distantes 

províncias, longe dos olhares conservadores, surgiram insurreições em nome de maior 

autonomia, apoio econômico, e conquista de ideais liberais. Contudo, a oligarquia 

cafeeira não se sustentaria no poder sem a presença de braços escravos, fazendo da 

manutenção do tráfico uma questão vital para sua continuidade. E até meados de 1850, 

apesar da enorme pressão inglesa, o Brasil atinge a sua maior média de população 

escrava – quase trinta por cento de toda a sua população42. 

Em situação análoga ao Brasil, se achavam Cuba e Porto Rico, no sentido de 

manter as boas relações entre o governo Espanhol e os grandes latifundiários. 

O esforço inglês em exterminar o tráfico de escravos justificou o uso da força nos 

anos de 1850. Contudo, o tráfico persistiu em algumas colônias espanholas do Caribe, 

no Brasil e nos Estados Unidos. Este último, segundo nos fala o autor, não somente se 

esforçou para manter o sistema escravista, como também tentou aumentar sua 

população por meio de fazendas de reprodução. Nas outras colônias, como já foi dito 

antes, a população africana entra rapidamente em declínio.   

Do lado mexicano, entre os anos de 1836 a 1848, o país entra numa fase de 

contínuos conflitos contra os EUA em defesa de seus territórios de Luisiana e Texas. 

Dado ao agravamento de uma crise econômica, o México acaba perdendo para o EUA 

uma significativa porção de terras43. 

No período correspondente aos anos de 1852 a 1861, assiste-se a uma 

verdadeira guinada na base do sistema monetário mundial em virtude das grandes 

descobertas de minas de ouro nas regiões da Califórnia, Sibéria, África do Sul, Austrália 

e Alasca. Sua quantidade atinge uma soma superior a toda produção mundial dos 

últimos 350 anos. Em decorrência disso, EUA, Reino Unido e Rússia passaram a emitir 

grandes volumes de papel-moeda com lastro em ouro, se tornando, a partir daí, a nova 

base do sistema monetário mundial eliminando a prata como padrão44. 
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Por volta de 1852, acontece uma grande evasão de camponeses e operários 

europeus que, sem perspectivas, imigraram para as Américas, principalmente, para os 

EUA e, em segundo lugar, para os países da América do Sul. 

Um traço importante nessa política de imigração foi a influência das teorias 

racistas onde, alguns países como o Brasil, ao contrário de Peru e Cuba, não receberia 

imigrante asiático. Essa medida fazia parte de um projeto de “branqueamento” da 

população geral45.  

Trinidad, em particular, receberia, a partir de 1845, um grande número de 

imigrantes indianos que ausentavam de seu país em função de uma penosa situação 

econômica agravada pela dominação inglesa – era o auge do controle Britânico, 

justamente entre os anos de 1844 a 1848 aconteceriam as mais sangrentas batalhas 

dessa triste passagem da história da Índia.  

O autor nos lembra ainda que, nesse período, havia uma forte influência da 

França que sonhava em quebrar a hegemonia britânica e assumir a liderança e a 

proteção dos países latinos contra os germânicos e anglo-saxônicos.  Para ele, até 

mesmo a expressão “América Latina“ teria sido uma jogada da França para criar a 

noção de uma região distinta em relação à América do Norte anglo-saxônica, bem como 

de forçar uma correspondência entre sua cultura e os costumes das populações que 

habitavam tais territórios.  

Entre 1864 e 1868, eclodem guerras de caráter anticolonialista, envolvendo o 

Equador, Peru, Bolívia e Chile. Na tentativa de poderem vencer a ofensiva neocolonial 

espanhola, se obrigaram, temporariamente, a esquecer suas divergências e juntos 

derrotar a antiga metrópole - fato consumado em 186846. 

Nessa mesma época Trinidad experimentou a diversificação da produção 

econômica e o conseqüente aumento de sua população. Os East Indian (trabalhadores 

indianos do leste) continuavam sendo o principal grupo de imigrantes. Isso era devido 

ao suposto sucesso que os fazendeiros obtiveram com a utilização da mão de obra 

indiana. Pelos anos de 1871, existiam 27,425 East Indians, aproximadamente 22 por 

cento de toda a população residente. Já por volta de 1911, aquela quantia cresceu para 

110.911 ou, aproximadamente, 33 por cento de todos os habitantes. Contudo, os 
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afrodescendentes continuavam a formar a maior parte da população. Também, por 

esse período, pequenos grupos de Chineses e Portugueses imigraram para Trinidad.47 

A república de Trinidad e Tobago tornou-se independente em 1962, e desde 

1976 faz parte da Comunidade Britânica de Nações. Atualmente sua população 

estimada é de, aproximadamente, 1.300.000 habitantes. A densidade populacional é de 

aproximadamente 252 habitantes por km2. Cerca de 72% da população situa-se na 

zona rural, e 28% na urbana. Sua constituição básica é: Indianos 40,3%, negros 39%, 

mestiços 18,45%; brancos 0,6%; chineses 0,4%; outros 0,7%. A afiliação religiosa 

indica os seguintes números: Protestantes 29,75%; Católicos 29,4%; Hindus 23,7%; 

Muçulmanos 5,9%; outros 11,3%.   
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4 - CAPÍTULO III: ÍNDIA E TRINIDAD ANTES DO ENCONTRO. 

  

Antes de começarmos a analisar os conteúdos das obras selecionadas, 

discutiremos uma questão que, para nos, é essencial à compreensão das diversas 

formas de relações que se dariam a partir do contato entre imigrantes indianos e 

população local de Trinidad. Trata-se da observação acerca da realidade sócio-

histórico-espacial, tanto de Trinidad quanto da Índia, à época do processo de 

recrutamento de imigrantes. 

 

4.1 – Trinidad Pré-Indianos 

  

Uma coisa, entretanto, precisa ser mais bem esclarecida, trata-se de reafirmar 

que estamos escrevendo menos uma história dos imigrantes indianos em Trinidad e 

mais uma história de suas relações com as diversas populações já existentes naquela 

ilha.  

Se nossa ênfase, entretanto, recair sobre a população indiana, é porque, do 

ponto de vista histórico, achamos que sua presença lá, e naquele espaço de tempo, 

teve o peso de um reagente. Ou seja, sua chegada fez revelar uma série de realidades 

que, embora já estivesse em processo naquele solo histórico, não evidenciara na cena 

política. A presença dos indianos em Trinidad teria acelerado e motivado diversos 

processos sociais e culturais no interior das várias categorias de grupos subalternos já 

estabelecidos na Ilha. E a conseqüência imediata desse processo teria sido, na nossa 

concepção, o fortalecimento de suas resistências em relação às elites locais, governo e, 

sobretudo, em relação aos próprios recém- chegados indianos sob a forma de 

evocação e defesa de suas posições sociais, padrões culturais e consciência política. 

Diante desse quadro, fica fácil inferir que a presença dos imigrantes indianos criara 

condições para que diversas formas de manifestações, até então mantidas sob certo 

controle do governo, escapasse.               Nesse caso, podemos imaginar que o ódio 

inicial dedicado aos indianos teria sido um tipo de estratégia política por parte dos 

trabalhadores da lavoura e, principalmente, pela população negra, recém-emancipada, 
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como uma forma de reivindicar melhores condições sociais, econômicas e liberdade 

para expressarem seus valores culturais tradicionais.  

Entre as formas de resistência evocadas pelos trabalhadores, a que causou 

maior impacto entre as elites teria sido a luta dos free coloureds por direitos.  

Entretanto, para conseguirmos alcançar as razões mais profundas dessas 

reivindicações é preciso recuar um pouco na história colonial de Trinidad.  

Pois bem, conforme pudemos constatar em vários relatos históricos e também 

segundo Brereton (1981), entre todas as colônias britânicas, foi Trinidad que conheceu 

uma experiência inédita para a época no que concerne às relações entre grupos 

subalternos e governo colonial. Estamos falando das condições favoráveis de trabalho 

e de existência, supostamente vividas pela população free coloured de Trinidad, 

exatamente no auge do sistema escravista. 

O ponto de partida é o ano de 1783 quando o governo espanhol aceitou um 

princípio de imigração estrangeira para Trinidad denominado de cédula de população. 

Além do grande número de plantadores franceses que chegaram a ilha trazendo 

escravos, capital, família e experiência no cultivo tropical, a cédula, por meio das 

garantias que oferecia, atraiu também uma grande massa de free coloured. Como 

resultado, entre os anos de 1784 – 97, a população atraída pela cédula de população 

superou a antiga população de origem espanhola e indígena. Em 1797, a população de 

free blacks e free coloureds somava 4.476, enquanto que a população branca estava 

estimada em 2.151. Entre o primeiro tipo de população haviam plantadores e 

proprietários de escravos48.  

De acordo com os relatos, já nos primeiros anos após a onda de imigração, 

vinda, principalmente, de Granada, Martinica, Guadalupe, St. Lucia e Cayenne, Trinidad 

mais se parecia com uma colônia francesa. A razão disso era simples, a base social de 

Trinidad se formava sob uma forte influência da cultura francesa – música, gastronomia, 

religiosidade e folclore. Provavelmente, até as celebrações do carnaval teriam sido 

trazidas por eles49.  

Tal influência francesa, todavia, não amedrontou ao liberal governador Chacon, 

pois, naquela época, os interesses dos colonos franceses iam ao encontro aos 

interesses da coroa espanhola em relação aos destinos econômicos de Trinidad50.  
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Entretanto, após 1790, novos ventos começam a soprar na direção de Trinidad. 

Eram os novos imigrantes franceses e coloureds que chegavam. Porém, essa segunda 

onda de migração também era representada por um novo tipo de imigrante – refugiados 

da revolução francesa e de outras guerras e rebeliões em colônias francesas e inglesas 

do Caribe.  Portanto, Trinidad, além de colônia agrícola se convertia numa espécie de 

opção a pessoas que enfrentavam problemas de ordem política em seus países de 

origem51. 

Mas, ao lado da grande colônia francesa que se formara em Trinidad, havia uma 

expressiva população de coloureds numericamente superior. 

Entre os quase cinco mil free coloureds, os grupos considerados de maior 

importância social foram os plantadores e proprietários de escravos que tinham sido 

atraídos pelos artigos quatro e cinco da cédula. Tais artigos garantiam terras e direitos 

civis. A maior parte das famílias de coloureds era de afiliação católica romana e falavam 

o idioma francês. Estabeleceram fazendas ao sul da ilha, e desfrutavam de um relativo 

status social, bem como de uma segurança econômica até então impensável para os 

padrões normais entre as demais ilhas francesas e britânicas. Pois nessas outras ilhas, 

os coloureds viviam sob severas restrições de ordem social e econômica. Era 

imperativo para a população branca deixar sempre bem claro aos coloureds sua eterna 

inferioridade. Nessas outras colônias havia se estabelecido um apartheid cujo ápice foi 

conhecido entre os anos de 1770 a 178052. 

Brereton também nos informa de que, embora havendo duras leis contra a 

população coloured, nas colônias espanholas sua aplicação se dava de forma mais 

branda. Em algumas delas, os coloureds haviam assumido cargos de menor 

importância na administração e também postos secundários no corpo da guarda.    

Segundo contam, Chacon era um governador de intenções liberais.  Procurava 

fazer “vistas grossas” às pesadas leis existentes nas demais colônias espanholas, 

normalmente aplicadas sobre os coloureds. Embora nunca tivesse nomeado nenhum 

coloured para um cargo de maior expressão em seu governo, seja na administração 

seja no comando da guarda, ou mesmo na política, procurava sempre tratá-los com 

respeito e dignidade; principalmente os free coloureds que se despontavam no cenário 

da produção53.  
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Do ponto de vista social, significava muito para a comunidade coloured não 

sofrer humilhações públicas e nem segregações. Supostamente, os coloureds, sob o 

regime de Chacon, haviam se igualado aos brancos em direitos civis – situação jamais 

vivida por outros coloureds em colônias britânicas ou francesas do Caribe54.  

Dessa forma, foi criada a imagem de uma certa igualdade social que culminou no 

conhecido mito da golden age dos free coloureds ou, como também se denominou, a 

“era Chacon”55. 

Brereton (1981, p. 25) comenta, inclusive, que embora seja notório algum 

exagero quanto ao grau de igualitarismo durante a administração de Chacon, não se 

deve negar, entretanto, que os free coloureds proprietários de terras e de escravos 

realmente desfrutaram de algum status e segurança durante seu regime. 

Contudo, antes de tentarmos buscar os possíveis significados dessa experiência 

vividos durante a era Chacon, devemos, inicialmente, tentar visualizar a comunidade 

coloured de Trinidad no seu plano mais geral.  

A grande maioria dos free coloureds e blacks – como eram chamados, não se 

constituíam de plantadores e proprietários de escravos; eram, na sua maioria, 

pequenos chacareiros dos arredores urbanos, empregados domésticos, artesãos, ou 

trabalhadores envolvidos na construção de casas e sistemas de plantação.   Nesse 

período, essa população se tornou essencial para o processo de desenvolvimento de 

Trinidad. Politicamente, embora uma parte delas se considerasse republicana e 

simpática à causa da revolução, a maioria não se filiava a nenhuma tendência 

ideológica, a não ser à aspiração pela igualdade social.56  

Entretanto, a guerra civil em Saint Domingue (Haiti) espalhou o medo às 

populações brancas de possíveis insurreições coloureds. Todavia, se considerarmos as 

condições sociais aludidas sobre a era Chacon, mesmo reconhecendo certo grau de 

exagero, fica difícil de aceitar a possibilidade da eclosão de uma revolta. Apesar disso, 

a população branca não hesitou em considerá-los perigosos, criando a partir daí, um 

clima de suspeita e, conseqüentemente, uma tendência ao apartheid.  

Para a infelicidade geral dos coloureds e blacks de Trinidad, o mito criado no 

Haiti em torno dos free coloureds revolutionaries (negros livres revolucionários), seria 

largamente usado como forma de justificar a inclinação ao recrudescimento do racismo 
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e outras medidas segregadoras, por parte do primeiro governo Inglês, após sua 

conquista diante do domínio espanhol.57 

Concordamos com a autora em relação à ausência de evidências mais concretas 

que possam comprovar uma golden age para os coloureds durante o governo de 

Chacon, mesmo tendo alguns historiadores de Trinidad alimentado esta idéia.  

Contudo, achamos que o mais importante de tudo isso, não reside em descobrir 

se houve ou não uma golden age. Obviamente, não podemos negar que os artigos 

quatro e cinco da cédula teriam representado, naquela época, um tremendo avanço em 

termos de direitos civis para a população coloured em pleno período colonial. Além do 

mais, imaginamos também que a propaganda em torno da cédula, no sentido de atrair 

novos colonos para Trinidad teria também causado semelhante impacto. 

Para nós, de toda forma, o ponto crucial de toda essa questão reside em 

perceber até que ponto os sentidos, gerados na era Chacon, teriam influenciado nas 

relações entre coloureds, indianos e elites locais. 

Tais sentidos, entretanto, só se tornarão mais evidentes se conseguirmos 

relacioná-los com o período posterior a Chacon. Trata-se da primeira experiência da 

população de Trinidad com o modelo de domínio colonial Britânico. 

Veremos que a partir daí um segundo mito é construído pelas populações 

colureds e blacks – o mito da era Pincton. O recém-nomeado governador inglês 

Thomas Picton, apontado pela história oficial como o mais tirânico, monstruoso e 

arbitrário governador que aquela ilha conhecera; teria sido a ruína para todos aqueles 

que um dia supostamente desfrutaram de importantes direitos civis. Tal época significou 

a instalação do reino do terror para toda a população escrava da ilha58.  

Claro que essa opinião não deve ser generalizada, tomando por base as 

colocações de Brereton para quem alguns contemporâneos de Picton e, mais tarde, até 

mesmo alguns historiadores de Trinidad se posicionariam favoráveis ao seu modelo de 

governo.   

Durante seu mandato, foi permitida aos mestres, a liberdade de impor castigos 

corporais a seus escravos, não importando o nível de sua aplicação. Isso dependeria 

da seriedade das ofensas praticadas. Aos plantadores foi dado o pleno direito de usar o 

sistema judicial para aterrorizar todos os trabalhadores59. 
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Mesmo sob todas essas ameaças, os escravos encontravam formas de resistir 

procurando manter suas práticas religiosas, ritos e escolhendo seus líderes.  Devido à 

existência de reuniões entre negros, para celebração de ritos religiosos, os plantadores 

franceses foram se enchendo de medo e um verdadeiro pânico a uma possível rebelião 

negra na Ilha foi instituído. Os rumores eram sobre a formação de uma rede de 

sociedades secretas cujo objetivo era assassinar toda a população branca. À medida 

que os rumores aumentavam, supostos líderes religiosos e conspiradores eram detidos 

para interrogatórios e, invariavelmente, assassinados cruelmente – queimados, 

decapitados, acorrentados e enjaulados60.   

Instalado o medo de insurreição, o governo Picton passou também a desconfiar 

da população free coloured. A partir daí, ela foi apontada pelos brancos como sendo 

uma ameaça à sua civilização. Sob o pretexto de possuírem uma ideologia republicana, 

todos os seus direitos, adquiridos à época de Chacon, foram caçados. Transformados 

em pessoas não gratas, tinham que apresentar, quando inquiridos pelas ruas, 

comprovantes que atestassem seu status de homens livres. Mais humilhante, ainda, era 

o fato de terem sido obrigados a portar uma tocha, quando estivessem transitando por 

ruas escuras, depois de um certo horário determinado pelas autoridades a fim de serem 

identificados, caso cometessem alguma irregularidade61. 

Assim, os anos que se seguiram, depois de 1810, foram anos sombrios para a 

comunidade coloured de Trinidad. Porém, uma luz no fim do túnel não tardaria a surgir 

– uma nova política escravista, de fundo humanitário, acenderia a chama que 

culminaria numa campanha de reconquista de direitos civis e igualdades políticas. A 

partir daí, a colônia de Trinidad se tornaria numa espécie de laboratório colonial Inglês 

para se empregar testes de melhoramento nas relações escravo/patrão/metrópole. As 

chamadas políticas de melhoramento se arrastariam por vinte e seis longos anos de 

agonia e frustração até o ato final de emancipação dos escravos em 183862. 

A partir de 1845 – ano da chegada dos primeiros imigrantes indianos, os ex-

escravos e free coloureds empreenderiam uma grande resistência ao sistema de 

trabalho imposto pelos fazendeiros de Trinidad. Esses últimos, por sua vez, lançariam 

mão de todos os seus poderes e influência política, no sentido de recuperar o domínio 
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sobre a força de trabalho na ilha, pois, o modelo de produção vigente dependia 

totalmente da exploração de uma mão de obra a baixo custo63.  

Além do abandonarem as fazendas se mudando para a zona urbana, os afro-

descendentes também empreenderam uma maciça formação de vilas que, segundo 

conta Perry (1969), por volta de 1846, aproximadamente, 5.400 deles viviam nessas 

localidades. Normalmente a forma de ocupação das terras se dava por duas vias, ou 

pela compra de pequenas porções adjacentes às vilas, ou pela doação por parte de 

alguns fazendeiros que desejavam tê-los próximos à plantação. Essas vilas passaram a 

constituir a principal paisagem espacial de Trinidad. 

 

 

 

 

 
Mapa 3 – Trinidad Áreas de Plantação de Açúcar. 
Fonte: PERRY, 1969.  
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Além dos dois mitos, citados anteriormente, sendo o primeiro denominado de ”a 

era Chacon” e o segundo conhecido como “a era Pincton”, seguimos a mesma esteira 

da construção de mitos, durante esse período, e percebemos a existência de um 

terceiro, só que esse, entretanto, vindo das mãos dos fazendeiros. Trata-se da 

conhecida atribuição de que os recém-emancipados, como também os free coloreds, 

passaram a constituir uma classe de preguiçosos e indolentes, só trabalhando o 

estritamente necessário para adquirirem roupas, bebidas e comidas – era o mito da 

indolência negra. “Creoles of African descent are still characterized today as working 

solely for the purpose of dressing well and to „fete‟“. (PERRY, 1970, p. 22) 

De posse de todos esses elementos podemos agora levantar algumas idéias 

acerca desse período que antecedeu à chegada dos imigrantes indianos.  

Durante esses quase quarenta anos, três questões produziram importantes e 

duradouros significados, tanto para a elite quanto para os diversos grupos subalternos. 

Inicialmente, a suposta existência de uma fase de igualdade e prosperidade 

assegurada aos coloureds durante o período denominado “era Chacon”. Depois, a 

atmosfera de terror e ódio racial produzida pela população branca, à época do governo 

Pincton, com base na suposta ameaça de rebeliões e massacres provenientes de 

organizações negras libertadoras. E, por último, a elite amplia a idéia de barbarização 

da sociedade e da economia imputando à população negra a culpa por terem perdido o 

interesse pelo trabalho e pelos bons costumes ingleses.     

A historiografia tradicional sempre diagnosticou esses processos históricos 

coloniais como sendo a inexorável dominação européia sobre as pobres vítimas 

indefesas – ameríndios, negros, afro-descendentes e imigrantes orientais.  

Recusamos essas idéias, pois, nossa percepção acerca das relações, vividas 

durante o colonialismo, aponta para uma outra direção. Dito de outra forma, nas 

relações de dominação, como no caso das três situações acima mencionadas, 

acontecem complexas rupturas e recriações culturais que só podem ser apreendidas 

por um delicado esforço intelectual. 

Tal como Glissant, acreditamos que não se trata de uma simples história do 

destino ocidental, pois, nessas relações são construídos sentidos pelos quais “um lugar 

e um povo pode relatar o seu mundo como sendo um entre os demais existentes”. 
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Estamos falando de complexas relações entre grupos humanos diferentes que se 

afetam mutuamente, e não de uma simples forma de dominação colonial em que deve 

sempre aparecer uma vítima e um agressor.        

Se observarmos cuidadosamente por trás dos discursos, um tanto quanto 

exagerados, pelos quais foram sendo construídas as idéias em torno da era Chacon, do 

período Picton e depois, da atribuição de indolência aos trabalhadores negros, veremos 

neles mais do que simples construções de mitos inocentes. Veremos um intrincado 

processo de formação de novas forças políticas bem no centro do domínio colonial.    

Nessa perspectiva, acreditamos que uma consciência política, orquestrada pela 

população camponesa, já atuava em Trinidad, antes mesmo da chegada dos imigrantes 

indianos. Portanto, esses últimos, quando chegaram na Ilha, não encontraram somente 

a autoridade inglesa e a opressão nas fazendas, encontraram também uma 

comunidade de trabalhadores com uma complexa história de vida e uma visão de 

mundo com a qual eles podiam demonstrar o sentido de estarem nele.  
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Mapa 4 – Trinidad Político. 
Fonte: PERRY, 1969. 

 

 

4.2 - Indianos Pré-Trinidad 

 

Mas quem eles eram e como viviam antes de se tornarem habitantes de 

Trinidad? 

Sabemos, entretanto, que, para responder satisfatoriamente a uma pergunta 

como esta, seria necessário muito mais do que alguns parágrafos, dada a tão complexa 

estrutura sócio-histórico-cultural dos indianos.  

Para esse fim, recorreremos a um exercício de grande erudição realizado por 

Perry (1970), em que descreve a realidade histórico-social na qual a maior parte da 

população indiana se achava submetida à época da imigração para Trinidad. 

Inicialmente, ele buscou nos registros de navios os arquivos de migração que 

pudessem mostrar que tipo de indiano imigrou para Trinidad. Segundo suas 
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observações, a grande maioria provinha dos distritos orientais da Índia; exatamente dos 

distritos de Uttar Pradesh, principalmente da província de Oudh. Tal província era 

composta dos seguintes distritos administrativos: Allahabad; Azamgarb; Bahraich; 

Benaras; Basti; Gonda; Borakhpur; Lucknow; e Mirzapur. Todos esses distritos eram 

politicamente separados, conforme mostra o mapa Cinco.  

 

 

Mapa 5 – Índia durante a Imigração. 
Fonte: PERRY, 1969. 
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Uma opinião comum era de que somente pessoas de casta baixa haviam 

imigrado para Trinidad. No entanto Perry provou que não. Embora boa parte dos 

registros de embarque tivesse sido danificados pelas traças e pela umidade, ele 

conseguiu perceber em alguns deles que muitas pessoas de casta alta também 

imigraram para Trinidad. 

A sociedade da Índia sempre se organizou com base no sistema de castas. E é 

impressionante como tal sistema é complexo. Portanto, pedimos a compreensão do 

leitor, pela forma grosseira do resumo abaixo a seu respeito.  

O autor informa que por volta do século XIX, entre todas as castas da Índia, 

havia quatro principais grupos conhecidos como Varnas. Em linhas gerais, o mais alto 

nível de casta Varna era os Brahman. Dentro dele, se encontravam duas subdivisões 

conhecidas como Pandits e Gurus; cada qual com suas funções específicas dentro da 

sociedade. O segundo grupo de Varnas, em importância, era os Kshatriya, esses 

tinham como principal atribuição a arte da guerra. Um terceiro grupo de Varnas eram os 

Vaishya, normalmente se compunha de artesãos, trabalhadores e agricultores. O quarto 

grupo de Varnas era formado pelos Sudra – trabalhadores comuns e serviçais 

considerados “sujos” para os hindus. 

Para termos uma idéia da complexidade, o autor nos fala que, só na região de 

Uttar Pradesh, havia mais de 200 castas, que eram agrupadas em três categorias. A 

primeira categoria consistia de uma casta de agricultores. No topo dela estavam os 

Rajputs da Varna kshatriya, e também os Jats e Bhuinhars. Num rank intermediário se 

encontravam os Kurmi e seus inferiores Ahir, ambos compostos de vaqueiros e 

pastoreiros. Na segunda categoria estavam os Brahmans. A terceira e maior categoria, 

era formada por uma variedade de posições, como por exemplo, os Kori (tecelões), Teli 

(azeiteiros), Kahar e Kewat (pescadores, barqueiros e carregadores), Chamar 

(coureiros),e os Pasi (guardas e porqueiros). (PERRY, 1970, p. 39-40). 

Não menos complexo, era o regime de terras à época da imigração. A esse 

respeito, Perry também não poupou esforços para investigar. Tudo girava em torno de 

um amplo sistema de arrendamento que, segundo ele, tinha tido origem no tempo em 

que outros povos, vindos do norte, invadiam a Índia estabelecendo suas comunidades, 

normalmente demarcadas por limites naturais.  
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Havia visíveis diferenças quanto ao regime de terra entre a população da parte 

oriental da índia e os das demais regiões. Na parte oriental, por exemplo, a média do 

tamanho das vilas era menor que nas outras localidades, como também a sua média 

populacional. Uma outra diferença de que nos fala o autor, era o fato de a população 

oriental viver mais próxima aos locais de plantio, e também mais espaçadamente. 

Enquanto que os povos das demais localidades, preferiam morar mais agrupados como 

medida de segurança. 

Os indianos orientais também conviviam com outro tipo de regime de terras, uma 

espécie de feudalismo - senhores de terras pertencentes às castas Rajputs, Thakurs e 

Zamindars que mantinham um grande número de camponeses locatários sobre seu 

total controle, por meio de cobranças de impostos e de endividamentos64. 

Conforme levantamento do autor, por volta do último quartel do século XIX, dois 

terços das terras era controlado por, aproximadamente, trezentos senhores de terra. O 

que nos induz a pensar numa espécie de servidão indiana. 

Outro dado importante para a nossa análise, é que na província de Uttar 

Pradesh, durante o período de imigração para Trinidad, praticamente toda a população 

dependia da agricultura como meio de sobrevivência. Os números mostram que lá, das 

48 milhões de pessoas, quase a totalidade delas eram agricultores vivendo sob algum 

desses tipos de regime acima mencionado. Apenas uma insignificante parcela da 

população possuía alguma porção de terra. E a quantidade de terra por habitante era 

bem inferior ao das demais localidades da Índia65. 

As condições servis pioraram após a Inglaterra ter tomado o controle da região. 

A partir daí, aumentou substancialmente o número de camponeses cativos por motivo 

de empréstimos contraídos junto aos proprietários de terras66.  

Um pequeno trecho de uma carta escrita por um general inglês ilustra bem a 

situação: 

 

Os ingleses são os agressores na Índia, e, apesar da nossa soberana (a rainha 

Vitória) não cometer erros, os seus ministros cometem... O nosso objetivo na 

conquista da Índia, o objetivo de todas as nossas crueldades foi o dinheiro... 

Cada centavo foi retirado do sangue, enxugado e posto no bolso dos 

assassinos, mas não adianta enxugar o dinheiro: a mancha da danação não vai 

sair. (GENERAL CHARLES NAPIER,1842)
67
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  Outro exemplo é uma nota escrita por um oficial colonial Inglês do distrito de 

Rohilkhand demonstrando claramente a situação servil do camponês indiano: 

 

The peasantry of Hasanpur in Moradabad are living virtually in a state of 

serfage. Generally speaking, as long as the tenant submits unconditionally to 

the will of the landlord, does not hanker after independence, does not seek to 

have his rent commuted into money, and cultivates his holding diligently, he may 

live in peace, keep his free grazing, use (but not sell) the timber on his house 

and sheds. But the moment he seeks to assert his independence, dares to 

aspire to money rents, or thatch as his right, the landlord looks on him as 

renegade and seldom fails to crush him. (PERRY, 1970, p.45) 

 

Como medida para atenuar o sofrimento dos arrendatários, o governo britânico 

criou um código para arrendamento de terras – regras que estabeleciam as formas de 

divisão, arrendamento, tempo de permanência na terra arrendada, transferência do 

arrendamento, valor das taxas de impostos, produtividade por tamanho e qualidade do 

solo e assim por diante68.  

Na verdade, embora os ingleses tentassem arrefecer os problemas gerados pela 

opressão feudal, devemos pensar, entretanto, que essas medidas tinham também um 

caráter exploratório, haja vista que era vital para o sistema colonial inglês manter o 

controle sobre a produção, principalmente sobre os gêneros de grande aceitação no 

mercado europeu, como por exemplo, chás, ervas, temperos, e outros mais.69 

Por outro lado, a interferência inglesa, no tradicional sistema do campesinato 

indiano criou um tipo de desajuste para além do econômico. Estamos falando de um 

desajuste de ordem cultural, pois os novos códigos para arrendamento de terras 

transtornaram os códigos culturais inerentes ao processo de produção que, há séculos, 

regulou a estrutura social camponesa naquela região. 

Como conseqüência, as cidades começaram a receber parte da população 

marginal do campo. Entretanto, essas cidades não conseguiam oferecer quase 

nenhuma perspectiva para o “retirante”, pois seu maior movimento comercial se 

resumia nos portos para embarque de produtos indianos à Europa, gerando assim, 

muito pouco emprego. E para agravar a situação da falta de perspectiva, o governo 

inglês desautorizava a montagem de qualquer tipo de indústria nessas cidades para 
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não atrapalhar a venda de produtos manufaturados provenientes das indústrias da 

Inglaterra70. 

Em linhas gerais, podemos dizer que as condições de sobrevivência na Índia 

haviam piorado vertiginosamente desde a instalação do domínio britânico.  

Quanto ao processo de recrutamento de imigrantes, Perry nos informa de que, 

inicialmente, o ato que autorizou tal processo restringia o embarque a alguns portos 

onde havia a supervisão dos chamados “protetores de imigrantes”. O porto de Calcutá 

figurou como o mais importante ponto. Outros dois portos de menor importância eram 

os de Bombay e Madras. 

No começo, o processo de recrutamento levou grandes transtornos ao governo 

colonial. Entre os problemas mais comuns, os maiores eram os próprios recrutadores 

ou “agentes de viagem” – nativos escolhidos por oficiais ingleses para atrair e recrutar 

pessoas que desejassem imigrar para Trinidad sob um contrato temporário de 

trabalho71.  

A maioria das acusações sobre os tais agentes de viagem, girava em torno de 

subornos, extorsões, cobranças de taxas indevidas, e falsas promessas feitas aos 

candidatos à imigração. Um bom exemplo disso está numa correspondência escrita por 

um oficial inglês chamado Mr. J. A. Broun: 

 

May impression is that the recruiting staff is very bad; the recruiters are the 

worst kind of men they could possibly have. They are generally very low class 

men. As far as I understand they are paid by the results, by the number of 

immigrants that they get. The consequence is that they very often try to entice 

married women away, from their husbands and try to get any body they can. 

(PERRY, 1970, p. 53) 

 

Face aos abusos cometidos pelos tais agentes de viagem, o governo, para 

assuntos de migração, instituiu um sistema de proteção ao imigrante com leis explícitas 

e magistrados de plantão em distritos preestabelecidos, com o intuito de averiguar se o 

candidato estava totalmente inteirado dos termos do contrato e de outros detalhes da 

viagem, antes de serem devidamente registrados e guiados aos depósitos de embarque 

– alojamentos destinados a receber os candidatos até o dia do embarque. Lá, alem de 

alimentos e dormitórios, recebiam também cuidados médicos, higienização e 
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instruções. Contudo, apesar do esquema de segurança, os abusos continuaram a 

ocorrer durante todo o período de contratação72.     

No documento, abaixo citado, pode-se perceber a atitude assumida por parte do 

governo Inglês diante da questão dos abusos cometidos pelos agentes recrutadores. 

Trata-se de um modelo de interrogatório aplicado aos candidatos, em sua língua nativa, 

antes do embarque, cuja finalidade era certificar se eles estavam realmente cientes, ou 

não,  de todo o processo referente à contratação:  

 

1. Do you know what country you are about to emigrate? 

2. By what conveyance are you to be sent there? 

3. How long will you be on board ship? 

4. What sort of food are you to be supplied with during the voyage? 

5. Are you aware that anyone who objects to eating rice and doll (sic) on board 

ship must not go, because uncooked food, such as gram and chooran is 

prohibited from being served out, except in stormy weather when it is impossible 

to cook? 

6. Are you aware that there are no more than two cooking places on board ship, 

one for Hindoos, the other for Musselmen, and that you must eat all your food 

cooked in these cabooses; also, that anyone found with opium or gunja or 

intoxicating drugs in his possession will be severely punished. 

(PARLIAMENTARY PAPER, 1852)
73

.  

 

 Assim, esperamos ter esboçado um pouco das realidades sócio-histórico-

espacial de Trinidad e da Índia, à época do processo de recrutamento.   
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5 – CAPÍTULO IV: ALGUMAS OBRAS E SEUS AUTORES 

 

A partir deste capítulo, as obras que foram selecionadas para esta pesquisa, 

terão seus conteúdos analisados e confrontados, a fim de que nossa hipótese de 

trabalho seja testada. São obras que, embora lancem mão de diferentes métodos e 

abordagens, se debruçam sobre uma mesma realidade histórica – o encontro entre a 

população local de Trinidad e os grupos de imigrantes indianos contratados para o 

trabalho nas plantações de cana, a partir da primeira metade do século XIX.   

Os critérios adotados para a escolha das obras seguiram três determinações: 

relevância, enfoque e ano de produção. Isso, para termos certeza de que tais fontes 

escolhidas oferecessem abrangência, profundidade e, ao mesmo tempo, uma 

perspectiva diacrônica das questões que pretendemos abordar.  

Entretanto, as obras selecionadas não pertencem somente a historiadores, 

algumas delas pertencem a antropólogos e sociólogos. Fizemos isso na certeza da 

ampliação do campo de visão do nosso objeto de pesquisa, e também para perceber as 

imbricações entre as ciências sociais e a produção historiográfica sobre Trinidad 

concernente ao período em questão.   

No total, elas somam: cinco estudos de história, três de antropologia, e um de 

sociologia – todas, conforme já dissemos, abordando as primeiras décadas da chegada 

dos imigrantes indianos em Trinidad. 

Numa visão de conjunto, podemos afirmar que duas correntes de pensamento 

discutem a história das relações entre as diferentes populações de Trinidad. A primeira 

se baseando em registros oficiais e fontes coloniais – geralmente situando seus temas 

na órbita do sistema de produção e das condições de trabalho nas plantations. E a 

segunda procurando se aproximar de uma étno-história cujo principal foco são as 

mudanças e adaptações das práticas culturais face ao novo ambiente74. 

Raramente essas duas correntes se alinham para nos dar uma dimensão mais 

totalizante da senda pela qual passaram essas populações de imigrantes durante o 

período denominado Indentureship75.  

Para esta investigação, entretanto, optamos por analisar as obras em conjunto, 

ou seja, não as separando de acordo com as duas correntes acima demonstradas. 
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Contudo, tomamos o cuidado de apresentá-las abaixo indicando em qual das duas 

correntes cada uma das obras se encaixam, no sentido de ampliar o entendimento do 

leitor.  

A primeira obra trata-se de um estudo de história escrita no ano de 1970 pelo 

autor John Allen Perry, sob o título A History of the East Indian Indentured Plantation 

Worker in Trinidad, 1845 – 1917. Seu estudo procurou retratar todo o processo histórico 

pelo qual passou a população indiana deslocada para Trinidad – desde a fase de 

recrutamento até o ano de seu término em 1917. Sua obra analisa cada etapa do 

processo onde ocorreu a utilização da mão de obra indiana em Trinidad. A ênfase de 

sua investigação, entretanto, recaiu sobre os aspectos da produção.  Pensamos assim 

que sua abordagem pertence à primeira corrente acima aludida. 

A segunda obra corresponde a uma coletânea de quatro estudos escritos pelo 

historiador Kusha Haraksingh de Trinidad, entre as décadas de 70 e 90. Trata-se de 

investigações eminentemente voltadas para a compreensão da experiência histórica de 

imigrantes indianos contratados em Trinidad. Tais investigações se apresentam sob os 

títulos: 1) Control and Resistance among Indian Workers: A Study of Labour on the 

Sugar Plantations of Trinidad 1875 – 1917. 2) Aspects of The Indian Experience In The 

Caribbean. 3) Indian Leadership In The Indenture period. 4) The Worker and The Wage 

in Plantation Economy: Trinidad in the Late Nineteenth Century.  

Embora seus estudos abranjam aspectos variados de toda experiência vivida 

pelos imigrantes indianos em Trinidad, indo desde aspectos econômicos, religiosos e 

sociais; seja dentro das Plantations ou em vilas essencialmente indianas, ou até mesmo 

na cidade de Port of Spain, esse autor procura aprofundar as discussões no sentido de 

deslindar as forças motrizes que propiciaram o desenvolvimento e crescimento da 

população indiana em Trinidad. Aponta a necessidade de se compreender o que 

ofereceu confiança àquela comunidade, para além das ultrapassadas alegações de 

passividade e docilidade. Na tentativa de compreender os fatores de resistência, Kusha 

dirige seu olhar na direção da experiência religiosa Hindu, na tentativa de identificá-la 

no conteúdo imagético que suscita. Situamos, portanto, sua obra, na perspectiva da 

segunda corrente de investigação. 
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A terceira obra, intitulada A History of Modern Trinidad 1783 – 1962, pertence à 

historiadora Bridget Brereton, e foi produzida no início dos anos 80. Sua pesquisa 

procurou açambarcar toda a história moderna de Trinidad. Inicia a partir do final do 

século dezoito quando o último governo espanhol de Trinidad incentiva uma política de 

ocupação por meio de colonos vindos de vários pontos do mundo, principalmente das 

ilhas vizinhas. Analisa também o processo pelo qual Trinidad se tornou uma colônia 

agrícola baseada no trabalho escravo. Depois, demonstra, a partir de 1797, o difícil 

convívio nos primeiros anos do governo Inglês com uma população local orientada por 

instituições francesas e Espanholas.  Mais adiante, sua pesquisa se debruça no período 

pós-emancipação marcado por um rápido desenvolvimento da produção e da 

conseqüente onda de imigração de trabalhadores Europeus, Africanos, West Indians, 

Venezuelanos, Chineses e, sobretudo, a grande massa de Indianos. A partir daí, sua 

pesquisa deságua nos processos de anexação administrativa de Tobago, na política de 

descolonização, no crescimento econômico a partir da exploração do petróleo e, por 

último, nos movimentos de independência de 1962.   

Uma considerável parte de sua pesquisa é dedicada ao conturbado processo de 

estabelecimento da população indiana durante e após o período de Indenture. Quanto a 

essa questão, duas ênfases são dadas. Por um lado Brereton buscou explorar a noção 

de ódio racial gerado por um tipo de incompreensão mútua. Por outro, ela põe em 

evidência a questão religiosa como fator de obstacularização do relacionamento. 

Pensamos, contudo, que sua obra, embora se incline ligeiramente para o lado da 

primeira corrente de investigação, achamos ser conveniente situá-la no interior da 

segunda. 

A quarta obra, trata-se de uma história econômica escrita por Raphael Sebastien 

em 1979, intitulada The Development Of Captalism In Trinidad, 1845 – 1917. 

O foco de seu estudo, como o próprio título já informa, é o processo de 

desenvolvimento do capitalismo na ilha entre os anos de 1845 a 1917. Utilizando uma 

grande quantidade de dados econômicos do período, o autor tenta compreender o 

desenvolvimento do capitalismo de Trinidad sem perder de vista o amplo processo de 

relacionamento entre as forças envolvidas. Seu recorte temporal compreende 
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exatamente o período que vai desde a chegada dos primeiros imigrantes indianos, até a 

abolição do processo de Indenture.  

Para Sebastien, o entendimento dos graves problemas relacionados à 

constituição da sociedade de Trinidad, passa, primeiramente, pela compreensão do tipo 

de sociedade que emergiu – uma sociedade capitalista definida por um modo capitalista 

de produção, cujas peculiaridades que dela emanam demonstram as raízes dos 

problemas. Dessa feita, não há dúvidas para nós de que sua investigação reside no 

seio da primeira corrente de investigação. 

A quinta obra saiu das mãos do historiador Neil A. Sookdeo no ano de 2000. 

Esse estudo, como ele mesmo denomina, se situa “dentro do domínio da nova 

historiografia”. Intitulada Freedom, Festivals And caste In Trinidad After Slavery: A 

Society In Transition. Sua obra fala de escravidão, trabalho livre, racismo e democracia. 

Inicialmente ele discute o início do século dezenove contrastando aspectos do governo 

Espanhol e Inglês; compara fatores como escravidão, imigração e as demandas da 

economia Plantation. Depois, examina a onda de imigração pós-emancipação, 

buscando compreender os motivos que influenciaram cada grupo de imigrante se lançar 

para Trinidad. Em seguida, se debruça particularmente sobre os aspectos da imigração 

indiana, buscando elementos para entender o porque da tamanha dificuldade para a 

qual foram submetidos. A partir daí, mergulha no cotidiano dessa sociedade 

multicultural dando ênfase ao processo de estabelecimento do sistema de educação e 

aos festivais organizados, tanto pela população indiana quanto pelas populações de 

negros e coloreds.  

Uma de suas preocupações é saber a razão da historiografia pensar a população 

indiana mais como um problema étnico, do que como parte da história caribenha. 

Decididamente, essa pesquisa corresponde à segunda corrente de investigação. 

A sexta obra é resultado de uma longa permanência de um antropólogo 

chamado Morton Klass (1959) numa típica vila de indianos na zona rural de Trinidad  

durante os anos cinqüenta. Seu trabalho se intitula East Indians In Trinidad: A Study of 

Cultural Persistence. Mesmo se tratando de uma obra escrita sobre os anos cinqüenta – 

período posterior ao nosso recorte temporal, julgamos ser esta obra de grande valia 

para nossa investigação pelos seguintes motivos: Primeiro, por que o autor utiliza uma 
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vasta documentação do período do Indenture, proporcionando-nos o alargamento do 

conhecimento acerca do nosso tema. Segundo, suas constatações ajudam a esclarecer 

vários pontos de difícil entendimento acerca da estruturação da cultura indiana em 

Trinidad e, por último, sua investigação preenche muitas lacunas deixadas pelos 

demais estudos que se ocuparam do período, haja vista que o autor teve contato direto 

e entrevistou vários filhos e netos dos indianos pioneiros.  

O que levou Klass a pesquisar em Trinidad, foi exatamente a percepção de um 

alto grau de persistência do conteúdo cultural e da estrutura social indiana entre os 

moradores de algumas vilas de Trinidad. Para apreender tal fenômeno, Klass se mudou 

para uma vila chamada Amity, onde pôde participar de seu cotidiano interno, e também 

das relações que mantinham com o restante da população de Trinidad.  

A sétima obra vem da cientista social Helen Bagenstose Green, e se intitula 

Socialization And East Indian Sub-Cultures Of Trinidad. Esse estudo acontece por volta 

de 1963 – dez anos depois da realização da pesquisa de Morton. A autora produz uma 

importante pesquisa comparativa envolvendo as sub-culturas indiana e negra de 

Trinidad. O principal foco de sua investigação são as mudanças e continuidades nos 

seus padrões de comportamento face ao processo histórico que ambas sub-culturas 

compartilharam ao longo de suas existências naquela ilha. Nesta perspectiva, 

Bagenstose amplia o diálogo entre a Psicologia e a Antropologia, no sentido de 

compreender as causas da persistência de certos sistemas de valores ao longo das 

gerações. Tomando como base o papel desempenhado pelas mães, ela tenta perceber 

se as diferenças na forma de socialização podem ser a causa principal para a 

persistência dos diferentes sistemas de valores encontrados em cada uma das sub-

culturas. Portanto, trata-se de um estudo bastante útil, não somente pela riqueza de 

informação que traz, mas também e, principalmente, pelo fato de trazer a lume uma 

discussão inédita para o universo de nossa investigação, que é justamente o papel da 

mulher (mãe), no contexto da investigação histórica. O ineditismo desta discussão, 

todavia, me encoraja a lançar a seguinte questão: por que o papel da mulher é quase 

sempre invisibilizado pela historiografia de Trinidad? Obviamente que a resposta a uma 

questão como esta, por si só, já resultaria numa tese ou algo parecido. 



71 

 

  

A oitava obra pertence ao antropólogo Robert Jack Smith, e se apresenta sob o 

título Muslim East Indians In Trinidad: Retention Of Ethnic Identity Under Acculturative 

Condittions. Contemporâneo de Bagenstose, Smith desloca seu objeto de estudo para 

um outro segmento da sociedade indiana de Trinidad – a minoria mulçumana. Inicia seu 

trabalho criticando a falta de estudos sobre esse grupo, apontando que a grande 

maioria das pesquisas se detém nos dois grupos majoritários representados pelos 

negros e hindus. Em seguida discute a existência de notáveis diferenças entre indianos-

muçulmanos, hindus e cristãos.  

Sua investigação possui um duplo objetivo: primeiro, registrar um material étno-

histórico-etnográfico de suas vidas, inédito até o momento de sua pesquisa. Segundo, 

ele tenta determinar, no interior da estrutura etnográfica do grupo, o grau de retenção 

cultural face à presença das fortes influências aculturativas. Para alcançar tais 

objetivos, Smith enfatiza o poder de uma cultura atávica como fator de 

reestabelecimento de seus padrões culturais, como também a força do islamismo 

revificado com a ajuda da organização familiar. Pensamos, assim, que sua investigação 

nos ajuda, além de compreender melhor as diferenças existentes entre a comunidade 

indiana de Trinidad – evitando o risco de uma generalização, como fez a população 

local no início do indenture, permite também consubstanciar algumas idéias contidas 

nas obras de Morton e Bagenstose. 

Nossa nona e última obra a ser apresentada, é assinada pela étnno-musicóloga 

Helen Myers, e se intitula Music of Hindu Trinidad: songs from the Índia Diaspora. O 

centro gravitacional de sua pesquisa é uma pequena vila em Trinidad denominada 

Felicity, quase que inteiramente habitada por Indianos. No que ela denomina de exílio 

caribenho, os residentes de Felicity tem criado e recriado a música de seus ancestrais 

hindus. Trata-se de um verdadeiro balanço do significado histórico e cultural da música 

hindu, no que concerne seu aspecto estético, simbólico e psicológico. Entre outras 

coisas, Myers deseja que sua investigação amplie a questão de como a música tem 

contribuído para a formação de identidades no centro do processo de diáspora. Sua 

pesquisa permite uma ampla visualização dos fenômenos artísticos surgidos a partir da 

chegada dos primeiros imigrantes indianos. Nesse ponto, ela se torna particularmente 

importante para a nossa investigação, pois alguns dos fenômenos artísticos que explora 
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refletem a interação entre sujeitos provenientes de diferentes culturas. Uma dessas 

cerimônias é o Hosein ou Hosay. Originalmente mulçumana, se converte, a partir da 

primeira metade do século dezenove, num importante espaço interativo para indianos-

muçulmanos, hindus e cristãos, como também para parte da população negra e 

coloured.  

Como tentamos demonstrar, trata-se de obras que não foram escolhidas 

aleatoriamente. Procuramos, entre uma vasta lista, aquelas que fossem capazes além 

de nos remeter para as mais variadas dimensões do cotidiano de Trinidad, durante as 

primeiras décadas do pós-emancipação, também que nos colocasse diante das 

percepções mais acuradas por parte de pesquisadores de Trinidad e de outros países.   

Sabemos, entretanto, do enorme risco de simplificação que corremos ao tentar 

tirar conclusões a partir de uma análise historiográfica, pois, mesmo tomando o cuidado 

de escolher obras variadas e relevantes, estaremos sempre lidando com uma ínfima 

partícula entre a tão vasta gama de obras escritas a respeito dos temas que se escolhe. 

Todavia, acreditamos que é justamente por meio dessas críticas historiográficas, 

mediante a confrontação com fontes primárias, que se torna possível manter aceso o 

verdadeiro objetivo da ciência da História. 

 

5.1 – Visões de um Trinidad Oitocentista. 

 

Nesta parte, tentaremos observar as maneiras como nossos autores construíram 

suas idéias acerca do período histórico em questão, bem como da participação que 

tiveram no processo de manutenção e recriação de certas categorias explicativas 

surgidas ao longo desses anos.   

Tentamos mostrar nos capítulos anterior que em Trinidad, à época da chegada 

dos indianos, já havia uma população estratificada e hierarquicamente estruturada. 

Embora essa população estivesse devidamente controlada pelas forças do governo 

colonial, não se deve esquecer que, numericamente, ela representava quase que a 

totalidade da população. Pois, por essa época, a massa de pós-emancipados se 

juntava aos free blacks e coloureds na busca por melhores condições de sobrevivência 

e de direitos civis. Também o pequeno comércio nas principais cidades da ilha não 
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oferecia emprego a toda essa gente que, cada vez mais, abandonava o campo devido 

ao recrudescimento da política salarial imposta pela Elite agrária. Contudo, a principal 

fonte de emprego continuava sendo a plantação. Primeiramente, a de cana e, em 

segundo lugar, a de cacau76. 

Brereton, após discutir longamente sobre o desenvolvimento histórico de 

Trinidad, inclina sua análise para uma história social e política, tomando como principal 

foco de discussão as relações entre imigrantes indianos e sociedade local. Interessada 

em compreender as hostilidades entre essas duas populações, ela passa a analisar 

algumas causas que, para ela, estariam na origem do problema. Inicialmente, ela 

demonstra que mesmo após os indianos terem concluído uma longa permanência em 

Trinidad, sofrendo, inclusive, significativas mudanças em seus padrões de 

comportamento, todos os demais seguimentos da sociedade de Trinidad continuavam 

externando uma grande antipatia por eles, o que levou, segundo a autora, a um 

baixíssimo nível de interação.  Assim, os indianos foram classificados no mais baixo 

nível da pirâmide social. 

Na tentativa de aproximar o leitor dos motivos pelos quais a população indiana 

era tributária de tal descrédito, a autora, primeiramente, aponta o passado de semi-

servidão ao qual foram submetidos durante o Indentureship, mostrando, inclusive, que a 

condição de inferioridade que os indianos representavam era reforçada por meio da 

seleção de atividades no campo, onde, certas categorias de trabalho eram rejeitadas 

pelos creoles por terem sido resignificadas como trabalhos de Coolies. Isso mostra que 

uma das formas de assegurar o prestígio social em Trinidad era a diferença entre 

ocupações – aquelas destinadas a indianos e outras destinadas a não-indianos.    

O documento abaixo citado, reforça a idéia da existência de um tipo de 

demarcação de posições sociais por meio da escolha de determinadas funções. Tal 

documento é parte de uma nota, extraída de um jornal local, em que um tal G. T. 

Fenwick, funcionário do governo, informa sua posição a respeito da importância 

atribuída a certos tipos de atividades: 

 

It is a very mistaken notion their part to think that agricultural labour was in any 

way degrading, but that Idea had spread and was spreading, and everyday we 

saw fewer and fewer of the creoles of the Colony pursuing agricultural work… 
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Times without number coming down the public road in the morning you would 

meet a dozen or so, and ask why they were not working – “cannot get work!” “It 

is impossible, I can give you work. Go and weed.‟ “Don‟t weed, Sir.” “Well, there 

is forking work to do, I can give you forking either by contract or by the day‟s 

work”. “We don‟t fork.” “ Well there is drilling work to do done”. “ Don‟t drill.” “ 

Well What do you do?‟ “ I dig dirt;” another says “ I do draining,” another says “ I 

do cutlassing.” “ I have not cutlassing or draining work to do, but drilling, 

weeding or whatever other work there may be but he does not do that work.” 

(PORT OF SPAIN GAZETTE, August 1893)
77

 

 

Para a autora, todo o período do indentureship foi marcado por um nível muito 

baixo de relacionamento e, mesmo tendo havido um contato regular entre indianos e 

trabalhadores afro-descendentes, no espaço da produção, todos eles se mantiveram 

separados.  

Na sua opinião, todas as medidas e arranjos que eram destinados aos indianos 

tinham como pano de fundo a ampliação da diferença em relação à população local. 

Até mesmo os próprios plantadores, para quem os indianos eram indispensáveis, 

contribuíam com a produção de estereótipos.  

À medida que Brereton expande sua análise vai se aproximando da idéia de que 

o ódio racial, atribuído aos indianos, era gerado pelo fato de a população local possuir 

total ausência de compreensão em relação aos seus costumes. Ela tenta ilustrar esse 

fato oferecendo o exemplo das inúmeras ações judiciais, julgadas na corte colonial de 

Trinidad, contra crimes praticados por indianos, onde os parâmetros de julgamento 

tinham como referência apenas os costumes e valores da sociedade britânica.  

Para nós, entretanto, esse exemplo aponta para uma outra direção, ou seja, que 

a antipatia pelos indianos se dava menos pela ausência de compreensão de seu 

padrão cultural e mais pela ausência mesmo de um interesse em compreendê-los, pois, 

àquela época, existia uma grande preocupação, por parte do governo, em anglicizar 

toda a população de suas colônias. E para que isso acontecesse, era imperativo que 

qualquer costume não-Inglês fosse eclipsado.    

A questão religiosa também é apontada por Brereton como uma das causas 

fundamentais na obstacularização das interações. Um bom exemplo citado por ela foi o 

afastamento das crianças indianas das escolas, visto que, até 1911, 97% dos indianos 

nascidos em Trinidad não haviam sido alfabetizados na língua inglesa, pois, freqüentar 

uma escola significaria, aos olhos dos pais indianos, expor seus filhos a 
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constrangimentos, mofas e à tremenda pressão religiosa por parte dos reverendos 

protestantes comprometidos com o sistema educacional de Trinidad. (BRERETON, 

1981, p. 112) 

Contudo, apesar do baixo relacionamento, Brereton informa que não há registro 

de conflitos mais sérios entre indianos e negros entre os anos de 1850 a 1870 – 

período, inclusive, em que os trabalhadores negros perderam suas posições em favor 

dos indianos, deixando de ser contratados para atividades consideradas mais bem 

remuneradas e de maior status, por questões salariais, devido à depressão do mercado 

internacional.  

Não restam dúvidas, entretanto, de que o recrudescimento da crise do açúcar, 

por volta de 1870, faria aumentar as hostilidades, pois tornava, cada vez mais evidente, 

aos olhos da classe média coloured, a intenção da elite em otimizar a política de 

imigração no sentido de ampliar seu domínio sobre cargos e salários.   

Entretanto, mesmo diante de tais evidências, a autora enfatiza a discriminação 

racial como causa principal das hostilidades entre negros e indianos. 

Ela aponta os poderosos obstáculos culturais, como por exemplo, língua, 

costumes, religião, sistemas de castas e discriminação à pele escura, como causa de, 

até 1971 – época do término do Indentureship, não ocorrer casamentos entre homens 

indianos e mulheres creoles, apesar da baixíssima oferta de mulheres indianas na ilha. 

Uma citação na obra de Smith ajuda a ampliar essa questão, pois, empresta uma 

outra idéia acerca das dificuldades encontradas pelos indianos em contrair matrimônio, 

tanto dentro de seu grupo quanto fora dele. Trata-se das concepções avessas a 

qualquer tipo de estruturação de famílias na ilha por parte dos plantadores. Segundo 

essa observação, esse assunto era motivo de mofas entre a elite. 

 

Anything suggestive of societal living had been rigidly denied; marriage and the 

family were reduced to a mookery by the masters. (Matthews, 19-26) The 

planters “ did not encourage marriage and a normal family life because these 

things obstructed their free disposal of the unfree… The policy is quite clear: 

marriage must be subordinated to the needs and interest of the plantation fetish. 

(SMITH, apud MATTHEWS, 1963, p.19) 
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Obviamente que, mesmo os plantadores apresentando motivos de cunho 

religioso para impedir cerimônias de casamento entre indianos, não restam dúvidas de 

que o motivo principal para tal impedimento era de ordem econômica, ou seja, não 

deixar que o trabalhador indiano deslocasse sua atenção para outras questões fora da 

órbita da produção. Dessa forma, não há como duvidar de que uniões inter-raciais 

seriam ainda mais indesejáveis para os plantadores. 

Myers ajuda a reforçar essa idéia informando que, por volta de 1870, a Inglaterra 

toma algumas medidas para dificultar casamentos entre pessoas de raças diferentes. 

“To deter interracial marriage in the Colonies, in 1870 the English introduced a statutory 

quota of forty women for each one hundred men, a system that rarely worked since the 

tales of harassment frightened Indian women.” (MYERS, 1998, p. 19) 

As análises de Brereton acabam por desaguar numa espécie de idéia de causa e 

efeito, onde, os fenômenos ocorridos em Trinidad, nas primeiras décadas, após a 

chegada dos indianos, como por exemplo, segregação por meio da separação 

residencial e ocupacional, construção de estereótipos, restabelecimento de padrões 

culturais do tipo religião, castas e organização familiar, seriam, na sua óptica, uma 

espécie de reação às hostilidades. Na sua visão geral, os imigrantes indianos teriam 

chegado a um lugar cuja população local, os aguardava com um misto de medo, 

desdém, ódio e indiferença. (BRERETON, 1981, p. 115) 

Bagenstose, também é partidária do estranhamento à primeira vista, entre 

indianos e negros e, para isso, ela recorre às idéias de Charles Kingsley – primeiro 

historiador de Trinidad, e também contemporâneo ao período do indentureship.  

 

The antipathy began with the first shiploads of East Indians who were 

accustomed by the caste system to feel that the darker the skin the more 

despicable. They were also shocked by the awkwardness and vulgarity of the 

Negro in contrast to their own stylized and disciplined movements and by the 

outgoing, laughing negresses in contrast to their own muffled the coolie for his 

slightly lighter color, hated him as a hard-working interloper, and despised him 

as a heathen. (BAGENSTOSE, apud KINGSLEY, 1871, p. 148) 

 

Nesta citação, Kingsley procura demonstrar que os indianos estranharam, de 

imediato, o padrão cultural da população negra da ilha, e os desprezaram também pelo 

fato de apresentarem uma tez escura. Na mesma medida, segundo ele, os negros os 
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invejaram por terem uma tez ligeiramente esbranquiçada, por serem trabalhadores 

diligentes (hard-working), e também por serem pagãos.    

Percebe-se que Bagenstose utiliza Kingsley para consubstanciar suas idéias de 

ódio racial ente os dois grupos. Pois, logo após ela citar Kingsley, ela conclui que: 

 

The mutual disdain of Negroes and Indians was partly on the basis of material 

values. Negroes disliked the East Indian Willingness (in early of indentiture) to 

allow their little children to be used in large gangs for light work, such as carrying 

earth, ashes, and manure. The East Indians have always felt that the Negro 

allows his women be sexually free and is too concerned with carnival, dancing, 

clothes, etc. (BAGENSTOSE, 1963, p. 19) 

 

Myers utiliza a mesma fonte que Bagenstose para explicar o ódio imediato 

manifestado pelos negros em relação aos recém-chegados indianos. Só que Myers, ao 

contrário de Bagenstose, ao invés de usar as idéias originais de Kingsley, prefere fazer 

uso da leitura que o antropólogo J. Herskovits faz da sua escrita. “ The Negroes, from 

de first, resented the importation of the coolies from India as an economic threat; the 

Indians looked on de Negroes as “savage”, according to Charles Kingsley, who was on 

the scene in 1871”. (MYERS apud HERSKOVITS, 1947, p. 538) 

Perry, por sua vez, fez questão de demonstrar, desde a parte introdutória de sua 

obra, que os problemas iniciais, surgidos em Trinidad, por conta da chegada dos 

indianos estavam relacionados a um tipo de choque cultural. 

 

Some of the problems that arose from the introduction of East Indians into 

Trinidad were as follows: the East Indians‟ reception by the Creoles of Negro 

descent, the shock to the East Indians‟ family pattern, mortality rates and health 

in general of East Indians on the estates, and the manifestation of the East 

Indians‟ religion which were both amusing and distressing to the host society. 

(PERRY, 1970, p. IX) 

 

Perry, entretanto, já na parte final de seu estudo, parece se contradizer no 

momento em que absolutiza a questão econômica para refletir acerca do baixo nível de 

relacionamento entre negros e trabalhadores indianos. Pois ele informa que só restaria, 

entre esses dois grupos, a competição no campo econômico, já que não havia 

nenhuma outra forma de competição visível, nem mesmo a de ordem sexual. 
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With lack of sexual competition between the Creole and the Indian, or any other 

discernable kind of competition, the seemingly obvious one job competition 

remained. From what has already been said, one led to believe that economics 

was the real reason for bad relations between Negro and Indian labor. (PERRY, 

1970, p. 143) 

 

Nesse ponto, parece que Perry esquece de valorizar várias de suas análises 

anteriores nas quais aponta outras causas para se compreender a relação conflituosa 

entre negros e indianos. Causas que, em nossa opinião, vão além da mera disputa no 

campo econômico.  

Um trecho de seu trabalho em que faz uso de um ofício colonial para demonstrar 

os insultos mútuos, sob a forma de construção de estereótipos, ilustra bem esta 

situação. 

 

Indians become the class that Negroes could discriminate against. Indians did 

the jobs that slaves had previously done. Indians have passes to leave the 

estates and were thus restricted in their movements. Indians who finished their 

indenture time had to carry exemption paper. “ Slave, where is your free paper? 

“ was a taunt the Negroes used against the Indians. The common term for 

workers in the Orient: “Coolie” soon became a term of derision. On the other 

hand, the Indians were quick to pick up the term “nigger”. The Indians were soon 

to receive the characterization as deceitful, a criticism very generally used 

against a servile class (PERRY, 1970, p.49) 

 

Raphael Sebastien também coloca a questão econômica como sendo a raiz dos 

problemas referentes à interação entre os vários grupos. Para ele, a causa estaria no 

tipo de sociedade que emergiu pós-emancipação. Ou seja, uma sociedade definida por 

um modelo capitalista de produção. 

 

The problem, therefore, was not that the interaction of the various classes did 

not constitute a society, but rather it was the type of society that constituted the 

problem; it was a capitalist society as defined by the capitalist mode of 

production, bathed in its own peculiarities, which was the root of the problem. 

(SEBASTIEN, 1979, p. 46) 

 

Tudo leva a crer que o fato de os indianos terem chegado exatamente numa 

época em que as tentativas desesperadas, por parte dos plantadores, em manter o 

modelo tradicional de produção entrava em choque com os anseios dos trabalhadores 

da ilha que tentavam, por sua vez, estruturar suas vidas com base no novo sistema de 
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trabalho livre, levou boa parte dos historiadores à certeza de que o baixo 

relacionamento e o ódio pelos imigrantes indianos eram uma conseqüência direta do 

medo de um retrocesso econômico nas condições de vida, já tão depauperada, da 

população de trabalhadores de Trinidad.    

A Tabela que apresentamos a seguir revela que até 1851 os imigrantes indianos 

em Trinidad constituíam uma insignificante parcela da população.  

 

Tabela 1: East Indians Entering Trinidad 

Year Nº of the 

Imig. 

Indians/Year 

Total of the 

Imig. in 

Trinidad 

% of the Indians Imig. in 

Relation to Total Population 

of Trinidad 

Total of the  

Population  of 

Trinidad 

 
1800 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 

 
 

225 
2412 
2042 
626 

- 
- 

176 
1322 
1980 
673 
290 
608 

1374 
2017 
3288 
2160 
2541 
1587 
1793 
947 

2711 
473 

3266 
1365 
3328 
1890 
1830 
3606 
2567 
1713 
3266 
1516 
1596 
3036 
2103 
3105 
3639 
2599 
2049 

 
 
 
 
 
 
   5.481 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  40.924 

 
O% 

 
 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 

 
20.000 

 
51.000 

 
 
 
 

68.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124.659 



80 

 

  

1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

3136 
1684 
2164 
2147 
1836 
3224 
2875 
3164 
2620 
1927 
2519 
2000 
3087 
1834 
1292 
1171 
653 

2348 
3117 
2458 
1265 
3604 
2417 
1860 
2445 
2511 
3286 
3181 
2419 
1189 
443 
624 

- 
396 

* Fonte:Trinidad and Tobago Year Book.78 

 

Em outra tabela podemos perceber que, na época em questão, imigrantes de 

outras procedências chegavam a Trinidad em número bem superior em relação ao de 

imigrantes indianos.  

 

 

Tabela 2: Return of Immigrants Into Trinidad From 1839 to 1846 Inclusive 

Country  of Origin 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 Total 

U.S. 314 909 63 - 3 12 - - 1301 

West Indies 692 1106 1719 1956 2075 1708 990 - 10246 

Havana / Rio de 
Janeiro 

- - - - - 504 - - 504 

África - - 170 514 476 246 420 - 1826 

St. Helena - - - 402 289 60 - 100 851 
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East Indies - - - - - - 225 2456 2681 

Madeira - - - - - - - 379 379 

Total 1006 2015 1952 2872 2843 2530 1635 2934 17788 

(SOURCE:  Parliamentary Paper, 1847, XXXIX)79. 

 

A Tabela 3 nos dá uma idéia dos valores salariais que eram praticados, durante 

a década de 1850, de acordo com o tipo de ocupação: 

 

Tabela 3: Records of Woodbrook Estate 

I - Records of Woodbrook EstateThose Who received less than 25 cents per day 
Ram Jan – Manuring, 15¢; not capable of full task. 
Rookminia – won‟t work. 
Fekoo – Stock Keeping, 15¢; hand crushed. 
Bhugminia – 15¢; old and feeble. 

 
II - Payment for various tasks 

Drivers………………………………………………35¢ per day 
Carters………………………………………………30¢ to 35¢ per day 
Watchmen………………………………………….30¢ per day 
Weeding……………………………………………25¢ per day 
Stock Keepers……………………………………..25¢ per day 
Planting cane………………………………..……..25¢ per 450 holes 
Supplying…………………………………………..25¢ per day 
Banking chiefly by contract and free coolies…..$6,50 per acre 
Forking, flat……………………………..………….40¢ for 6,000 to 7,000 feet 
Forking, burying trash…………………. ……..….40¢ per 4,000 feet 
Forking, furrows…………………………………...40¢ per 4,000 feet 
Ploughing various……………………………….…40¢ per 4,000 feet 
Manuring (pen)…………………………………….10¢ for 100 holes 
Manuring (foreing), small children……………….10¢ to 15¢ per day 
Cane-cutters, chiefly free…………………………25¢ for 20 to 55 rods 
Mill workers……………………………… ………..30¢ per day 
Fuel carriers………………………………………..30¢ per day 
Stokers……………………………………………...30¢ per day 

*Fonte: COMINS. In: Note on Emigration from Índia to Trinidad, 1893.80 

 

O documento abaixo reforça os dados apresentados pela tabela 3, e aponta para 

o fato de que, durante a década de 1850, a média salarial se mantinha em níveis 

razoavelmente estáveis cuja variação dependia dos preços do açúcar estabelecidos 

pelo mercado mundial: 
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 The amount of fluctuaded with the rise and fall or sugar and prices. In the early 

180‟s wages of 30 to 40 cents per day were average. By the end of the 1850‟s 

20 cents was the minimum paid per task; an Indenture and his wife could earn 

close to 50 cents per day. (Parllamentaty Paper, 1852-1853) 
 

Deduzimos daí, que a causa para o ligeiro declínio salarial, no período, pode até 

ser imputada à presença dos imigrantes indianos, porém, mais como um pretexto usado 

pelos plantadores do que por um impacto verdadeiramente sentido por meio de uma 

reação do tipo oferta e demanda de mão de obra, já que, em termos numéricos, pelo 

menos até ao final da década de 1850, seu número na ilha era insignificante em relação 

às demais populações de trabalhadores.  

A seguir, nas tabelas 4, 5 e 6 , verificaremos os números da produção e 

exportação do açúcar de Trinidad entre os anos de 183 a 1852:  

 

Tabela 4: Statement showing the comparative crops in Trinidad, commencing whit the 
average of the three years 1821-33, being the last 3 years of slavery and during the 
years 1834 to 1846 respectively 

 

Years Tons of Sugar Increase or Decrease Immigration 

1831-1833 15,428 - -  

1834 16,980        10% increase - 

1835 14,469 6  2/10% decrease -  

1836 15,607      1/10% increase - 

1837 14,768 4  3/10% decrease - 

1838 14,312 7  2/10% decrease - 

1839 13,433 12  9/10% decrease 1006 

1840 12,288 20  2/10% decrease 2015 

1841 14,080    8  7/10% decrease 1952 

1842 14,300    7  3/10% decrease 2872 

1843 16,168      4  8/10% increase 2843 

1844 13,729           11% decrease 2530 

1845 18,207            18% increase 1635 

1846 17,664    14  5/10% increase 2935 

* Fonte: Parliamentary Paper, 1847-1848.81 
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Tabela 5: Comparative crops in the nine principal West India colonies for the 3 years 
1831-33, being the last 3 year of slavery and the 3 years 1844-46 

 
Colonies Class A Tons of Sugar 

1831-1833 
Tons of Sugar 

1844-1846 
Increase or Decrease, Comparing 
average of 1831 with 1834 - 1846 

Jamaica 
Guiana 

St. Vicent 
Grenada 
Tobago 

68,629 
44,178 
10,056 
9,634 
5,321 

30,807 
24,817 
6,636 
3,779 
2,514 

58  1/10% decrease 
43  8/10% decrease 
 36%         decrease 
60  7/105 decrease 
52  7/105 decrease 

 137,818 68,553 50  3/105 decrease 

Class B - Barbados 
Antigua 
St. Kitts 

17,174 
7,767 
4,382 

16,378 
8,963 
5,558 

4 6/10% decrease 
15 4/10%  increase 

26  6/10% increase 

 29,323 30,899 5  3/10% increase 

Class C - Trinidad 15,428 16,539 7  2/10% increase 

* Fonte: Parliamentary Paper, 1847-48 82 

 

Tabela 6: Averages of Population of Imports in Value and of Exports in value and 
Quantity 

 
 

Population Imports 
Imports in Value 
Exports in Value 
 
Exports in Quantity 
Sugar in 1bs. 
Cocoa in 1bs. 
Coffee in 1 bs. 
Cotton in 1bs. 
Molasses in gallon 
Rum in gallons 
In Value 

1833-38 1839-43 1844-48 1849-52 

        43,500 
      358,937 
      409,031 
 
 
 33,132,415 
   2,881,826 
      234,429 
        92,276 
   1,014,951 
          6,108 
 
          2,603 

          48,000 
        460,288 
        431,750 
 
 
    28,706,572 
      2,519,016 
         255,289 
         150,378 
         754,970  
           11,152 
 
             3,498 

       60,000 
     463,704 
     210,196 
 
 
 38,226,390 
   3,134,754 
      217,287 
      126,478 
      877,759 
        41,893 
 
          4,192 

         70,000 
       500,558 
       387,336 
 
 
   40,708,278 
     5,168,874 
        137,831 
            7,349 
        771,160 
          51,316 
 
            4,078 

* Fonte: Report on Blue Book for Year, 1852.83 

 

Conforme pode ser verificado nas três tabelas acima, houve um equilíbrio na 

produção –  uma média geral bastante regular, nunca ultrapassando a casa dos 10% 

entre acréscimo e decréscimo em todo o período. 
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Isso nos dá a certeza de que a tão propalada crise do açúcar, na verdade, não 

passava de um estratagema, por parte dos plantadores, para sensibilizar a coroa 

inglesa para a política de imigração de trabalhadores indianos, cuja verdadeira 

finalidade era a de abaixar os salários.  

Na mesma medida, os trabalhadores afro-descendentes não poderiam odiar os 

indianos sob a alegação de que eles teriam, às custas de aceitarem qualquer tipo de 

atividade, e, a qualquer preço, terem interferido nos números da produção. Pois, de 

acordo com os dados contidos nessas tabelas, a presença da mão-de-obra indiana, nas 

lavouras de cana, praticamente, não alterou os níveis de produção, desde o ano de sua 

chegada até a safra de 1852. 

O documento citado a seguir é parte de um artigo de jornal publicado no ano de 

1851. Nele seu autor tenta levantar todos os argumentos que possam mexer com a 

opinião pública, a fim de coibir a vinda de mais imigrantes indianos para Trinidad. 

Entretanto, achamos que é significativo o fato de o autor desta nota não ter feito 

nenhum comentário a respeito da interferência negativa dos indianos nas questões 

econômicas e salariais da ilha. Pensamos que, se houvesse, naquele período, algum 

forte indício que pudesse culpá-los pela queda salarial e outros malogros da produção, 

certamente seria contemplado em um artigo com este, tão determinado a manchar a 

imagem dos indianos, já que a intenção do autor era sensibilizar a população local 

contra a chegada de mais indianos. Todavia, ao buscar argumentos negativos para 

denegri-los, não encontrou nada além de termos pejorativos. Pensamos que diante da 

oportunidade que teve o autor em exibir sua posição em um jornal local, de forma 

alguma esqueceria de mencionar argumentos sobre a possibilidade das quedas 

salariais terem como causa a presença do trabalhador indiano, pois, imaginamos que 

nada traria mais repulsa a uma população do que a idéia de ter seus salários 

diminuídos.   

 

The universal characteristics of the Hindoos are habitual disregard of 

truth, pride, tyranny, theft, falsehood, deceit, conjugal infidelity, filial 

disobedience, ingratitude (the Hinddos have no word expressive of 

thanks), a litigious spirit, perjury, trerchery, covetousness, gaming, 

servility, hatred, revenge, cruelty, private murder, the destruction of 

illegitimate children. (PORT OF SPAIN GAZETTE, 6 May 1851)84 



85 

 

  

 

Obviamente, que não estamos questionando a antipatia que a população creole 

de Trinidad sentia pelos indianos, muito menos a diminuição dos salários após a sua 

chegada. O que, na verdade, estamos tentando compreender é a maneira como essa 

antipatia foi pensada e recriada ao longo dos anos, bem como de seus efeitos sobre a 

escrita da História de Trinidad.  

Pois acreditamos que, com base nestas confrontações, nos foi possível 

questionar a maneira como as imagens de ódio, contra os indianos, e suas causas 

foram aceitas, tanto pela população quanto pelo meio acadêmico. Em outras palavras, 

a maioria dos autores, aqui analisados, ou omitiam, ou simplesmente aceitavam a 

opinião geral de que, logo nos primeiros anos da chegada dos indianos, a  produção 

local teria sofrido um impacto na relação oferta e demanda de mão-de-obra, bem como 

na elevação dos níveis da produção – duas realidades que podem ser reavaliadas com 

base nos documentos acima demonstrados.  

Não obstante, as imagens, acima analisadas, não caminharam sozinhas. Ao lado 

delas uma outra tomou forma e até, de certo modo, ajudou a reforçá-la. Estamos 

falando da construção da imagem de superioridade, tanto em capacidade produtiva 

quanto comportamental, atribuída aos indianos em relação a qualquer outro tipo de 

trabalhador da época. 

O exemplo abaixo reflete bem essa realidade. Trata-se de uma nota editada em 

1851 por um jornal local apontando uma série de vantagens em se utilizar a mão de 

obra indiana em lugar da mão-de-obra negra: 

 

In the crop (during harvest time), Coolie labor is still more indispensable for the 

manufacture. They indifferently take any kind of work offered them; and whilst 

the Creoles choose their own employment and the African, once set about one 

kind of work, will not move to another; the Coolie may be shifted about to stop 

the gaps occasioned by the reckless and independent habits of the Creoles. The 

manager is informed in the morning that one of his best carters is absent – at a 

fete or a wake, or a dance, or a christening, from not one of which diversions 

would he stop away if he knew the direct consequence would be to consign the 

entire estate, and every on it, but himself and his own family, to immediate 

perdition. His frolic he must enjoy, and were not the patient, all enduring Coolie 

ready and willing to become his locum tenens – a berth the African indignantly 

disdains – the whole work of the estate for the day would have to come to a 

stand-still. This gap has been hardly stopped, then another is discovered – the 
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firerman is absent – he has been at a “wake” some miles distant, and has not 

returned. Again a Coolie, and none but a Coolie, can be found to stop the gap – 

and thus at times, but for half a dozen Coolies, who can be put to any work 

required, the number of working days or our estates would be dwindled down to 

one-half, or more likely the estate would be altogether deserted by the other 

laborers, who are willing to work in their respective departments – though they 

will take no other – and who lose their days labor by the absence of one or two 

persons whose department cannot be filled up – if there be a want of Coolies. 

(PORT OF SPAIN GAZETTE, 19 December 1851)
85

 

 

Perry, por exemplo, inicia seu estudo, sobre a imigração indiana para Trinidad, 

citando uma conhecida carta escrita em 1814 pelo governador de Trinidad, Ralph 

Woodford, ao secretário de estado Bthurst – responsável por assuntos da colônia. 

 

The cultivators of Hindostan are Known to be peaceable and industrious. An 

extensive introduction of that class of people accustomed to live on the produce 

of their own labor only and totally withdrawn from African connections or 

feelings, would probably be the best experiment for the population of this 

Island… the planter would have the best means of satisfying himself of the 

advantages of free labourers over slaves. If sugar can be raised in the East 

Indies at soon be in the power of the speculative planter (PERRY,1970, p.49) 

 

Esta carta, não apenas exalta as qualidades dos trabalhadores indianos, 

tomando-os como pacíficos e industriosos, como também informa que uma de suas 

vantagens é de, justamente, serem culturalmente distanciados da população africana e, 

portanto, imunes a qualquer tipo de conexão a ela. 

Seu conteúdo demonstra claramente a intenção do governador em proteger os 

interesses dos plantadores ao exaltar o sucesso de uma experiência com um tipo de 

trabalhador que nem sequer havia pisado em Trinidad por aquela época.  

Em um capítulo de sua obra, intitulado The Indian At Work, Perry tenta descrever 

os efeitos da inserção da mão-de-obra indiana nas lavouras de cana de Trinidad. Ele 

recorre a uma nota do Trinidad Royal Gazett e, editada em março de 1848, na qual os 

valores dos trabalhadores indianos são exaltados informando que ao final dos três 

primeiros anos, de experiência com esse tipo de mão de obra, plantadores e gerentes 

já manifestavam total satisfação com sua performance, julgando-os melhores do que os 

Negros Creoles. Os termos usados para enaltecê-los foram: “industriosos, alegres, 

contentes, dóceis e obedientes”.  
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Tree years after the arrival of the first Indians in Trinidad many of the planters 

and managers appeared to be pleased with the work the Indians were 

performing. The manager of Ceder Hill and Forest Hill Estates, Mr. Mackenzie, 

had over one hundred Indians working under his supervision; and he found the 

Indians to be „industrious, cheerful, contented, docile, obedient‟. A colored 

manager of Windsor Park Estate thought that Indians were better workers than 

Negro Creoles. (PERRY, 1970, p.81) 

 

No decorrer de sua investigação, Perry faz uso de mais algumas outras fontes 

que reforçam as qualidades particulares da população indiana face aos propósitos da 

economia açucareira de Trinidad. Entretanto, em nenhuma parte de seu estudo, ele 

questiona a construção e o uso desses estereótipos; fazendo, inclusive, questão de 

omitir seu ponto de vista.  

Para Smith, também não há dúvidas de que a maior parte das opiniões, durante 

o período do Indentureship, foi de que a mão-de-obra indiana teria salvado a produção 

agrícola de Trinidad. “There were a few vocal dissenters from this judgment, but the vast 

majority of opinions during immigration and in historical retrospect have been full of 

praise for the system and for the industrious East Indians who made it work. (SMITH, 

1963, p. 17). 

Sebastien, por sua vez, não resiste em oferecer várias demonstrações de 

inaptidão e desobediência por parte dos trabalhadores negros antes da chegada dos 

indianos.  

 

“The planters complained that work was done in a slovenly fashion 

on a less continuous basis and that they sustained losses at 

almost every stage of the work, owing to the carelessness of the 

workers, even from the field to shipping of the sugar.” 

(SEBASTIEN, 1979, p. 57) 

 

Brereton, ao tratar da economia colonial de Trinidad compartilha a opinião geral 

de que os indianos teriam salvado o problema da mão-de-obra. “One of the major 

factors in prosperity of the Trinidad sugar industry after about 1850 was Indian 

immigration. The Indians „solved„ the labour problem that had so acute in the 1840s”. 

(BRERETON, 1981, p. 86) 
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Obviamente que não estamos questionando a opinião desses autores com 

relação à importância que teve a mão-de-obra indiana para os propósitos da Plantation. 

O que está em discussão é justamente o tratamento que eles deram a essas idéias. 

Dito de outra forma, nenhum deles apresentou qualquer questionamento acerca da 

capacidade produtiva dos indianos em relação à dos negros no mesmo período. Essas 

omissões dão a nós a impressão de que estes autores concordam com a superioridade 

atribuída aos trabalhadores indianos. Nesse caso, é bom lembrar das tabelas, acima 

demonstradas, cujos números da produção do açúcar,  antes da chegada dos indianos, 

não estavam em declínio, muito menos correspondeu a um salto, após a contratação 

dos indianos. Até pelo contrário, a tabela 4 espelha que o ano de 1946 – um ano após a 

chegada dos primeiros indianos, a produção total sofreu uma diminuição de 1,5 

toneladas em relação ao ano anterior.  

Sookdeo, ao questionar a falta de liberdade, imposta aos indianos pelos 

plantadores, faz uso de um trecho da obra de Trotman na qual qualidades do tipo 

inteligência e docilidade são imputadas a eles em detrimentos as de selvageria para os 

negros. Faz isso para consubstanciar sua análise sobre a falta de argumentos por parte 

dos plantadores ao estabelecer um sistema de confinamento dos indianos sob a 

alegação de wandering e vagrancy (perambulação e vadiagem).  

 

Even as plantations reported that the first Indians proved  „more intelligent, more 

apt, more docile, more civil… devoid of the savage dispositions or the African,‟ 

These reports hinted that freedom of movement for Indians was not consistent 

with the planters‟ ideas of free labor: „One manager (of the Union Estate in 

Couva) agreed that East Indians were „docile, obedient and of a cheerful 

disposition,‟ but added that they needed they a „judicious but adequately 

stringent superintendence restricting them [from] the ruinous habit of wandering 

through the country.‟ It appears inconsistent that plantations which had begun to 

move away from the paternalism of slavery would demonstrate a logic which 

explicitly stated that if Indians were allowed freedom of movement, they would 

ruin their health. (SOOKDEO, apud TROTMAN, 2000, p. 108) 

 

Em outra parte de seu estudo, argumentando sobre uma ação violenta dirigida a 

alguns indianos que participavam de uma procissão religiosa, Sookdeo recorre às 

palavras de um missionário da época chamado W. Gamble que discute a natureza 

meiga e industriosa da população indiana. “The Indians, in this early phase of their stay,  
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however, were “a mild and industrious race ... more steady and obedient.” (Ibidem, p. 

238) 

Entretanto, nestas mesmas obras encontramos várias passagens que suscitam 

dúvidas quanto à natureza dócil dos indianos. São trechos em que mostram reações 

violentas e características até agressivas dos indianos durante o período do 

Indentureship. 

Myers, por exemplo, ao fazer uso de uma das fontes mais utilizadas entre os 

historiadores de Trinidad – o oitocentista Charles Kingsley, cita exatamente um  trecho 

de suas memórias em que discute o ódio que os negros sentiam pelos indianos e, ao 

mesmo tempo medo, em razão de suas habilidades no manuseio de uma arma; a mais 

comum entre eles – um bastão comprido e resistente o qual era usado com terrível 

rapidez. “... has generally the advantage over the burly Negro, by dint of his greater 

courage, and the terrible quickness with he wields his belovede weapon, the long 

hardwood quarterstaff”. (MYERS, apud KINGSLEY, 1871, p. 101). 

Numa das sessões de seu estudo, em que analisa os impactos provocados pelo 

sistema de salário livre, Sookdeo (2000, p.143) menciona que, em 1846, em 

conseqüência de maus tratos e retenção de salários, trabalhadores indianos teriam se 

envolvido em violência e conseqüentes investigações judiciais. 

Perry, por sua vez, também cita vários casos de violência de trabalhadores 

indianos contra capatazes, e até algumas notas editadas pelo Port of Spain Gazette 

sobre crimes praticados por indianos. “On the 7th of Setember the Port of Spain Gazette 

ran an article under the title “ a Coolie Rising Feared”. (PERRY, 1970, p. 89). 

Contudo, mesmo aparecendo em suas obras relatos dessa natureza, nenhum 

desses historiadores questionaram os títulos de docilidade, obediência e meiguice 

atribuídas à população indiana.  

Entretanto, entre todos os estudiosos analisados aqui, somente um deles 

questiona as alegações de passividade e docilidade atribuídas aos indianos. Trata-se 

de Kusha Haraksingh, para quem, essas atribuições seriam enganosas e intencionais. 

Em um de seus estudos intitulado Indian Leadership in the Indenture Period, 

Kusha argumenta que vários estudos que tratam da incapacidade da população indiana 

em organizar suas lideranças fazem uso de estereótipos para explicar tal deficiência. 
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Geralmente acreditam que a causa central se dá ao fato dos líderes indianos serem 

passivos e dóceis demais. (HARAKSINGH, 1976). 

Num outro estudo intitulado Control and Resistence Among Indian Workers, ele 

afirma que o estereótipo de docilidade é falso, pois houve um grande número  de 

conflitos, greves e distúrbios originados nos locais de trabalho envolvendo 

trabalhadores indianos. 

 

The preference for Indians over Blacks (though no for a all  types of work) has 

sometimes been summarized in one word: docility. But this general stereotyping 

is wide off the mark, as the frequent outbreak of strikes, riots and violence at the 

workplace would attest. (HARAKSING, 1987, p. 63) 

 

Buscando uma explicação pra esse fenômeno, Kusha apresenta sua versão 

sobre o a origem dos estereótipos de docilidade e habilidade. No seu entendimento, 

diante do sofisticado sistema de controle imposto aos indianos nas fazendas – o que 

envolvia até a produção de pressões psicológicas, como por exemplo, a criação de um 

clima de incerteza para a realidade fora das fazendas, retenção de salários e a 

dilatação do prazo de contrato, caso houvesse distúrbios, os trabalhadores indianos 

teriam eles próprios criado o estereótipo de docilidade como forma de resistência ao 

sofrimento, no intuito de driblar as atenções dos plantadores e, ao mesmo tempo, 

preparar a base para a tão sonhada independência fora das fazendas. Assim, segundo 

o autor, eles recorreram às estratégias de passividade e habilidades, por meio da 

recriação de suas tradicionais habilidades de casta, no sentido manter os plantadores 

sempre com a impressão de estarem diante de trabalhadores extremamente aplicados 

e inteligentes.  

 

For many of the Indians resistance has to be seen in terms of who would have 

the last laugh. They would be compliant and would work hard, which 

undoubtedly kept the planters happy, but at the same time they were trying to 

lay the basis for their eventual escape from plantation life. Towards that end, 

they also resurrected caste affiliated skills – such as that of the jeweler, or the 

potter – and engaged in their own private agricultural pursuits. (ibidem, p.75) 

 

Porém, se por um lado, Kusha levanta dados surpreendentes sobre os possíveis 

elementos que teriam dado início à crença na docilidade e habilidade dos indianos, por 
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outro, achamos que, ao apontar tais comportamentos como estratégia de 

sobrevivência, ele acaba por reforçar esses estereótipos na medida em que dá 

materialidade a uma causa específica. Particularmente, pensamos que, para afirmar tal 

realidade, o autor deveria recorrer a algum dado que comprovasse tal estratégia. Pois, 

atitude de docilidade pode ser o resultado ou sintoma de várias causas, como por 

exemplo, a religiosa. 

O documento abaixo, nos oferece mais alguns subsídios, para refletirmos a 

respeito da imagem de docilidade do trabalhador indiano. Tal documento foi retirado de 

um jornal local, do final do século XIX, e narra, com detalhes, incidentes envolvendo 

assassinatos brutais em que maridos indianos decapitaram suas esposas por motivos 

de ciúmes: 

 

Two men dead and a woman seriously, perhaps fa tally, injured. A murder, a 

suicide, and a woman maimed for life, perhaps her life taken – such is the 

record of the day at St. Augustin Estate, St. Joseph, on Saturday last. The 

faithlessness of wife and the passionate jealousy of the husband are the causes 

leading up to the terrible affair for which the principals have suffered such an 

awful penalty. The story is the old one that has been the cause of so many 

tragedies since man first learned to deal harshly with his fellow man. Jageshar, a 

Coolie man on the estate had a wife whom he loved. She in an evil hour met 

Ojir, another East Indian, upon whom she lavished that affection for which her 

husband yearned. The climax to all the acts of the domestic drama occurred 

when least expected and was witnessed by scarcely his honour by ending the 

earthly career of his rival following the crime by attempting the life of his wife and 

taking his own.    Jageshar, the murderer, was a free Coolie who was a labourer 

on the estate and lived with an indentured woman also working there. Amongst 

the other labourers was Ojir between whom Weeghama, the woman above 

referred to, their sprang a friendship and affection which Jageshar resented. He 

did not like the idea of Weeghama frequenting the room of Ojir and of her being 

so constantly his companion. At first he took only mild measures and tried to 

persuade the woman to leave the locality and take up life with him elsewhere. 

Persuasion was or no avail and threats were resorted to but still the woman 

declined to move. She protested that there was no cause for the jealousy of 

Jageshar. Time however revealed the truth to the husband who discovered that 

weeghana had been unfaithful and untruthful, having loved Ojir “not wisely but 

too well.” On Saturday morning about 8 o‟clock he told of his discovery and said 

he would chop her for it. He was true to his word and that night performed the 

deed. He must have made preparation for the act for the cutlass with which the 

murder was committed has an edge like a razor.  Truly it must have been 

“sharpened”. The coolies lived in a barracks with a front gallery. The occupant of 

one of the rooms was Delewah in front of whose door a hammock was swung. 
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About o o‟clock on Saturday night Weeghana paid a visit to Dselewah in whose 

doorway she rested herself. In the hammock was Ojir lying on one side in a 

reclining posture with his head resting on his hands. The only other person in 

sight was a woman who was cooking in front of her doorway. It was to this 

peaceful scene that Jageshar came carrying his keen edged cutlass hidden 

beneath a kerchief. His approach was as unnoticed as that of death itself and he 

succeeded in getting behind Ojir, Who knew nothing of his danger. Without a 

warning cry but working like a cowardly assassin from behind Jageshar whirled 

high his knife and with one powerful stroke severed the head of Ojir from his 

shoulders. A bare portion or the skin only connected the head and the trunk. 

Death came so suddenly that Ojir had no time to cry outnor even to move from 

kis position and the head after being severed rested in his upturned palms as it 

had in sleep. Turning from the hammock to the doorrway  Jageshar faced the 

Faithless Weeghana whose every effort was to make her escape but  she could 

not do so. Twice she was stabbed in the back both wounds dividing the shoulder 

blades and penetrating the cavity of the lungs. One of the ribs was completely 

divided and by another wound the third finger of the left hand was completely 

severed at the knuckle and another finger was badly cut. But it was on the head 

that the most ghastly work was done. One blow of the cutlass cut off a large 

piece of the scalp and took a portion of the skull while another wound of the 

same kind went still deeper. To illustrate the character of the cuts it may be said 

that the head reminded those who saw it of a coconut which had been cut by 

one blow, taking off a piece of the husk and leaving bare the inner nut. Under 

the attack the woman fell and Jageshar believing she was dead turned and fled 

into the bush where the horror of his position must have come to him for he cut 

his throat and when found shortly after by the search party that had started out 

upon the alarm being given, was dying with his death-dealing cutlass near his 

side. He was at once taken to the hospital but expired a few minutes after his 

arrival there. Weeghana who had also been taken to the hospital, believing she 

was dying made a statement to the magistrate Mr. I. M. Power. Amongst other 

things she said she felt no pain whatever from her wounds. Upon her outcry 

when attacked by the murderer a man ran to aid her and found her in a pool or 

blood. In the semi-darkness of the locality he saw that there was somebody in 

the hammock and  seizing hold of Ojir, shook him shouting “up man; there is 

somebody cut here.” Finding no response he looked again and then discovered 

that the man whom he was trying to arouse was a headless corpse. The affair 

created the most intense excitement in the locality and so great was the noise 

that it was believed that there had been a general uprising of the coolies on the 

estate. Jageshar was a large man of immense strength, as indeed he must have 

been to render the blow which took the life of Ojir. The last named was a smaller 

man. The woman who the doctors say has no necessarily fatal wounds. Yet who 

is most seriously injured, is delicate looking and appears far from being strong… 

Disasters come not singly. The murder is the third within a brief time. The other 

two being, one at Mayaro and one at Cedros. (PORT OF SPAIN GAZETTE, 11 

June 1895).
86

                           

                                             



93 

 

  

Embora a reportagem não deixe dúvidas quanto à frieza das ações dos maridos 

durante os homicídios, não devemos generalizar esse tipo de reação como sendo parte 

do padrão comportamental da população indiana.  

Entretanto, mesmo se considerarmos que tais ações pudessem ter sido 

respaldadas por padrões culturais – doutrinas patriarcais de fundamentação religiosa, 

como por exemplo, o livro sagrado do hinduísmo, somos levados a questionar a 

natureza dócil de uma população cujos maridos se acham no direito de mutilar, até a 

morte, suas esposas por motivo de adultério. Em outras palavras, somos da opinião de 

que independente de padrões culturais, do ponto de vista psicológico, o ato de agredir, 

ferir e matar, por si só, já informa natureza violenta, seja qual for a circunstância 

apresentada.  

Queremos dizer, entretanto, que não estamos tentando resolver a questão se os 

indianos eram realmente dóceis, habilidosos ou não. Estamos, novamente, levantando 

alguns elementos que possam nos ajudar a compreender tal realidade histórica por 

meio de uma visão mais holística.  

Claro que, ao fazermos esse tipo de análise, nossa intenção é questionar certas 

posições já consolidadas na historiografia local, como é o caso das imagens de 

docilidade e habilidade dos indianos, como também as imagens de negligência e 

incapacidade dos trabalhadores negros, principalmente, nos primeiros anos após a 

emancipação.  

Dessa forma, acreditamos que essas imagens criaram as condições históricas 

favoráveis para que se desenvolvessem as conhecidas categorias de Skilfulness, 

Docility e Racial Hate (habilidade, docilidade e ódio racial), largamente aceitas pela 

população de Trinidad e incorporadas, tanto na historiografia quanto nas demais 

ciências sociais que se ocuparam do tema da imigração indiana em Trinidad. 

Contudo, queremos ressaltar que fenômenos dessa natureza devem ser 

examinados para além de suas aparências, pois não se trata de uma simples queda de 

braço entre patrões, trabalhadores e sociedade local, em que, no final, se define quem 

perdeu e quem ganhou. Antes, concordamos com as idéias de Glissant, para quem o 

entendimento desses fenômenos passa pela compreensão da natureza plural das 

sociedades envolvidas que deve ser buscada, ontologicamente, desde o processo de 
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remoção das populações africanas para o Caribe, onde a troca de experiências 

desencadeou a construção de uma nova existência no âmbito de um processo que 

conjugou recriações culturais, elaborações espontâneas e trocas sistemáticas.   
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6 – CAPÍTULO V: REVENDO AS RELAÇÕES NO INDENTURESHIP 

 

No capítulo anterior, observamos as maneiras pelas quais a maioria de nossos 

autores formou suas idéias acerca das circunstâncias que culminaram nas reações de 

antiimigração indiana. Agora, neste último capítulo, tentaremos observar as formas 

como eles perceberam as relações, entre grupos de diferentes origens e afiliações 

religiosas, durante o período denominado Indentureship. 

Queremos ressaltar, entretanto, que o termo relação não se aplica a alguma 

situação específica do contato entre pessoas ou grupos humanos, é algo que vai desde 

uma simples troca de olhar até uma complexa trama de atuação pública, e, pode ser 

percebida em qualquer circunstância onde a cultura atua.   

Assim, conforme nos ensinou Glissant, a relação é sempre algo irreconhecível na 

totalidade. Ela emerge do incomensurável fluxo da cultura em meio a forças que se 

opõem e se atraem em prol de submeter a outra parte, e haverá sempre em cada um 

de seus contornos dobras de resistência. Em nível de existência humana, relação é 

forma de aprendizagem, de se lançar no lado desconhecido e de pôr em funcionamento 

a imaginação criativa a serviço da liberdade e da interpessoalidade. No entanto, a 

melhor forma de apreendê-la é quando alguns componentes da cultura de um e de 

outro grupo, nela envolvidos, têm seus limites simbólicos rompidos e atravessados. 

Myers nos fala da arte, particularmente os fenômenos musicais, como um local 

de entrecruzamento cultural. Em seu estudo, ela busca as experiências do antropólogo 

Herskovits que, na década de 1940 investigou as variações e adaptações dos sons 

Shango, durante o século dezenove, o qual combinou aspectos da prática religiosa 

nigeriana Yoruba com a Católica Romana e a crença Baptista. 

Entretanto, ao lado de todas essas relações sincréticas, observadas pelos 

pesquisadores, a autora ressalta também as surpreendentes formas pelas quais a 

cultura indiana em Trinidad colocou fim a alguns de seus mais importantes traços 

culturais e, ao mesmo tempo, reteve outros de crucial valor simbólico. Ela explica que, 

justamente por causa dessas interessantes contradições, houve uma grande 

motivação, por parte de estudiosos, que buscaram entender tal complexidade em 

Trinidad. 
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Ela esclarece que, em face dessas pesquisas, dois pontos de vista divergentes 

surgiram para tratar o fenômeno e explicar o papel da presença indiana na ilha. Por um 

lado os pluralistas, e por outro os consensualistas. No primeiro lado, antropólogos como 

M. G Smith e L. Despres descrevem a organização social da ilha como plural por 

caracterizar um sistema básico de instituições compulsórias: parentesco, educação, 

religião, propriedade, economia e recreação. Para essa corrente, Trinidad, assim como 

em algumas outras organizações sociais do Caribe, como por exemplo, Guiana e 

Suriname, indianos e negros mantêm instituições como agricultura, comércio, culto, 

escolas, música, arte, dança e outras mais, de forma distinta e separada. Para eles, 

Indianos e Creoles são forças antagônicas – por razões históricas, os indianos tem sido 

sempre excluídos pelos Creoles. Enquanto essa população direcionou suas vidas para 

as cidades, os indianos, por força do sistema indenture, se estabeleceram nas fazendas 

e, posteriormente, em vilas rurais recriando suas culturas de acordo com as condições 

e recursos de que dispunham. Do lado oposto, encontram-se estudiosos como Lloyd 

Braithwaite e R. T. Smith que sustentam o modelo consensual de sociedade 

preconizado por Talcolt Parsons como sendo aquele que melhor explica o complexo 

fenômeno social caribenho. Segundo este ponto de vista, além de indianos e negros 

compartilharem muitos conceitos, também não consideram que os indianos sejam uma 

comunidade à parte, é antes, uma sociedade altamente estratificada. Embora possam 

manter instituições separadas e exibir comportamentos divergentes, constantemente 

partilham valores subjacentes. 

Assim, discutiremos, nesse capítulo, o posicionamento de alguns de nossos 

autores à luz das duas vertentes acima demonstradas. Para esse fim, elegemos, como 

pano de fundo da discussão, o estudo do antropólogo Morton Klass realizado ao final 

dos anos 50 na zona rural de Trinidad, no interior de uma típica vila indiana 

denominada Amity. O motivo principal que nos levou a escolhê-la, dá-se ao fato de ser 

uma das obras mais referenciadas por quase todos os historiadores e outros 

pesquisadores que se aventuraram pela história das relações entre indianos e 

população creole de Trinidad. Pois, trata-se de um trabalho pioneiro, no campo dos 

estudos da persistência cultural da população indiana de Trinidad face às condições 

históricas adversas. 
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O interesse particular de Morton em estudar Trinidad deve-se ao valor que 

atribuiu aos vários aspectos da tradição cultural indiana que conseguiu persistir, tanto 

no que concerne ao conteúdo cultural quanto em relação à própria estrutura social. 

Assim, ele percebeu que estava diante de um importante fenômeno de resistência 

cultural.  

Para Morton, se fosse considerar os obstáculos historicamente impostos aos 

indianos que chegaram em Trinidad, não seria surpresa vê-los completamente 

“fundidos” à cultura local. Pois, quando se toma como base, por exemplo, os rumos que 

outros grupos de indianos tomaram na Guiana Inglesa, que segundo alguns 

antropólogos foram em direção a um alto grau de integração na estrutura social do país, 

tornando-se um sub grupo totalmente incorporado no interior do sistema, Trinidad, 

nesse caso, poderia ser tomado como um rico campo de estudo para se investigar 

fenômenos de reconstrução de grupos culturais em circunstância de imigração. 

O autor reflete que, apesar da comunidade ter sofrido consideráveis 

modificações, até o final dos anos 50 – período que esteve em Amity, a vila 

assemelhava-se mais com uma comunidade de sistema cultural genuinamente indiano, 

do que com uma comunidade de variações particulares dentro de um universo de 

cultura ocidental. 

Fica claro, entretanto, que a intenção do autor é, unicamente, investigar o 

fenômeno de estabelecimento de uma vila tipicamente indiana em Trinidad. Embora 

seu estudo estivesse centrado dentro dos limites de Amity, Morton fez questão de 

enfatizar que, durante sua investigação, esteve sempre ciente de que a vila estava em 

Trinidad e que os aldeãos não eram indianos, mas sim, indianos orientais nas Índias 

Ocidentais. Logo, a vila seria parte do desenvolvimento social, político de Trinidad, não 

podendo ser legitimamente separado dele. Essa realidade, no entanto, era para o autor 

o que tornava o estudo naquela comunidade tão fascinante.  

Dado ao fato de seu estudo valorizar, sobremaneira, a questão da persistência 

cultural, fez com que portas se abrissem às críticas por parte de outros investigadores. 

Eric Williams, por exemplo, viu na obra de Morton uma tendência a valorizar mais a 

resistência em detrimento da assimilação – aqui não precisamos nos esforçar muito 

para saber qual deles pertencia aos pluralistas e qual aos consensualistas, Dr. Williams 
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estava convencido de que os Trinidenses de origem indiana eram indistinguíveis, em 

suas necessidades e aspirações, em relação a seus vizinhos de origem africana.    

Myers oferece um exemplo do pluralismo cultural, ocorrido em Trinidad, dentro 

de sua área de investigação. Eram as competições, no terreno musical, onde, por meio 

de uma espécie de desafio de cantoria, indianos tentavam, ao mesmo tempo renovar 

sua herança cultural e conter o avanço do proselitismo Cristão.  

Em entrevista a um tal Adesh – Guru indiano músico e poeta, em visita a 

Trinidad, ela extraiu a sua explicação para o fenômeno: “É sua herança, sua origem. A 

ligação não foi quebrada desde que eles chegaram aqui. Se a ligação tivesse sido 

quebrada, então esse amor não poderia existir”. (MYERS, 1998, p. 41) 

A autora seguiu com uma série de entrevistas, sempre tendo como questão 

central a persistência da língua indiana na música. Ou seja, enquanto a língua inglesa 

cada vez mais se fazia presente no dia-a-dia da população indiana de Trinidad, a língua 

indiana tradicional persistia no espaço da música. As entrevistas revelaram uma forte 

necessidade de transmitir a herança cultural da Índia por meio da prática de renovação 

musical. 

Sookdeo tem idéias muito próximas às de Morton, a respeito da sobrevivência e 

persistência de importantes instituições culturais indianas. Ele aponta, inclusive, que a 

resistência em não aceitar a religião ocidental figura como um dos principais motivos 

pelo qual a sociedade indiana foi tomada como sendo uma “sociedade à parte”. 

Entretanto, fez uma severa crítica a estudiosos que tratam a população indiana mais 

como um problema étnico do que como parte integral da história caribenha. Pois, para 

ele, a experiência indiana em Trinidad é indissociável de todo o desenvolvimento  

histórico e cultural daquele país.  No entanto, Sookdeo considera uma façanha o fato de 

a população indiana de Trinidad ter conseguido reconstruir sua cultura em face de um 

ambiente tão hostil. 

Bagenstose, na tentativa de compreender como duas sub-culturas apresentando 

densidade populacional relativamente semelhante e vivendo sob as mesmas condições 

históricas, se mantiveram tão separadas entre si a ponto de se negarem a oportunidade 

de fusões e misturas, se valeu das prerrogativas pluralistas. Segundo ela, as diferenças 

nas condições de socialização podem ser explicadas pela persistência de sistemas de 
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valores.”Social psychology combines with anthropology in an interest in trying to explain 

the cause for this continued cultural pluralism”. ( BAGENSTOSE, 1963, p. 5) 

Com inclinação à tendência pluralista, Kusha fala da versatilidade cultural dos 

indianos em manejar as vicissitudes do destino resistindo ao impacto. Dá o exemplo da 

viagem da Índia para Trinidad, onde, eles teriam descoberto em si mesmos recursos de 

resistência que, até então, nunca tinham experimentado – uma produção consciente de 

irmandade para uma população tão estratificada. Para ele, essa espécie de “cola” que 

permitiu a aproximação, durante a travessia do oceano, é prova do que ele chamou de 

versatilidade cultural. Kusha amplia a discussão dizendo que a maior lição e prova de 

resistência cultural, por parte dos indianos,  foi exatamente, diante da tremenda 

diversidade que havia entre eles, somado  ao desafio da nova e amedrontadora 

realidade, a capacidade de adaptação e construção de um sentimento de solidariedade. 

Assim, para ele,  a cultura passou a ser o lugar de refúgio e, ao mesmo tempo, de 

reparar as imensas perdas de referências produzidas  no dia-a-dia das relações nas 

fazendas. Pois, segundo ele, dentro dos limites da cultura aquela inóspita realidade 

ganhava significado. Um de seus exemplos é o fato de terem utilizado a noção de 

casta, incorporada à sua cultura, para atribuir ao patrão um status de menos que pária, 

pois, para eles este último nem casta possuía.  

Para melhor entendermos a crítica  que Willians dirigiu, ao pensamento de 

Morton, é preciso que olhemos para fora dos limites de Amity.  

Logo no prefácio de sua obra, Morton relata uma paisagem exterior a Amity. 

Antes de encontrá-la, o autor ficara hospedado numa vila rural, no distrito de Caroni, 

onde a população era proporcionalmente dividida entre negros e indianos – lugar ao 

qual ele tomara pela primeira vez familiaridade com o sistema de vida rural de Trinidad. 

Após algumas semanas, vivendo nesse local, ele declara que “em tal comunidade 

mesclada, era difícil distinguir o que era indiano do que era ocidental em termos de 

padrões de socialização, mecanismos de sanção, formas de união marital, e muitos 

outros aspectos da vida naquela vila”. (KLASS, 1988, p. XVI) 

Decididamente, para Morton aquele não era o lugar que serviria a seus 

propósitos, pois era necessário encontrar uma vila cuja população fosse 

predominantemente de indianos orientais. 
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Embora Williams e Morton estivessem buscando objetos diferentes, a descrição 

do ambiente externo a Amity consubstancia a crítica de Williams para quem viu, nas 

idéias de Morton, um tipo de estrangulamento da realidade social de Trinidad. 

Mesmo Morton afirmando que tenha ocorrido em Amity um nível mais alto de 

persistência em relação ao de aculturação, ele procurou dar exemplos de processos 

aculturativos como foi o caso do aumento da importância do velório em Amity derivado 

de uma crise no seu sistema ritual. 

Sua explicação para a persistência cultural, é buscada em algumas teorias 

sociais que tratam do fenômeno da recriação cultural, a partir da idéia da posição que 

um indivíduo ocupa no interior de uma estrutura social e, a partir daí, os elementos 

culturais, que carrega, tornam-se possíveis de serem recriados no seio de um novo 

processo de relações interpessoais. 

Essa explicação é fundamentada com base em um estudo que ele busca junto 

ao antropólogo Wagley, sobre o processo de reconstituição de uma comunidade 

indígena no Brasil, em 1947, denominada de Tapirapé. 

Wagley demonstra que, por essa época, a aldeia Tapirapé havia sido 

praticamente destruída. A partir de então, pequenos grupos buscaram sobreviver nas 

áreas vizinhas à antiga aldeia. Importantes aspectos de sua cultura, como por exemplo, 

cerimônias, crenças, atividades econômicas e muitas outras  atividades regulares de 

sua sociedade, ou haviam sido interrompidas ou seriamente afetadas pelo contato com 

a “sociedade brasileira de fronteira”. 

No entanto, após 1950, Wagley mostra que as circunstâncias permitiram que 

uma nova aldeia Tapirapé fosse restabelecida em um outro local. Assim, a maioria dos 

sobreviventes, espalhada da velha aldeia, foi atraída para lá. 

O que se deu, a partir dai, foi que, mesmo consideravelmente alterada, a 

estrutura social Tapirapé foi novamente possível. O antropólogo afirma que embora a 

sociedade Tapirapé, por um curto período de tempo, encontrou-se inexistente, sua 

cultura continuou a viver na mente dos indivíduos remanescentes permitindo a eles a 

oportunidade de recriar sua vida social. 

Morton, entretanto, esclarece que os problemas enfrentados na reconstrução da 

comunidade indiana de Trinidad teriam sido maiores do que as encontradas pelos 
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Tapirapé, pois, o grupo de indianos, que chegaram juntos, no final do século dezenove, 

dando origem a Amity, não era um grupo coeso e homogêneo como era o caso do 

grupo Tapirapé, ao contrário, tratava-se de indianos vindos de diferentes localidades do 

norte da Índia. 

Contudo, explica Morton, bastou apenas que as condições históricas da Ilha 

produzissem circunstâncias favoráveis a eles, para que os elementos culturais  

incrustados em suas memórias tornassem possível a recriação cultural por meio de 

ações sociais.  

Porém, Morton sinalizou que uma comunidade recriada apresenta sempre uma 

série de modificações em sua estrutura, como foi o caso em Amity em que algumas de 

suas instituições, como por exemplo, o sistema de castas teve que sofrer amplas 

modificações. 

Com relação à força que as instituições sociais exercem sobre o processo de 

reconstrução de comunidades, o autor esclarece que,  para reconstruir uma vida em 

comunidade, vivendo juntos como num grupo étnico, os imigrantes indianos tiveram que 

reconstruir algumas de suas instituições-chave de forma exatamente igual, embora 

variando em termos de ordem social. 

Na concepção teórica de Morton, Cultura é uma forma de vida, uma forma de 

pensar e sentir, invariavelmente, sedimentada em instituições altamente específicas e 

de distintos padrões sociais relacionados e associados. Desta maneira, reconstruir uma 

comunidade significa, antes de tudo, reinventar tais instituições específicas. 

Brereton, conforme vimos, no capítulo anterior, não deixou dúvidas quanto à sua 

posição acerca da inelutável repulsão entre negros e indianos à época do indenture. 

Sua visão geral do relacionamento entre eles é bem próxima às idéias de Kusha para 

quem o uso da cultura serviu como estratégia de refúgio à hostilidade. Assim, para ela, 

tal como para Morton, o restabelecimento de instituições tradicionais, como castas, 

religião e costumes serviram como, ela mesma disse, de “amortecedor” . (BRERETON, 

1989, p. 115) 

Myers, pôr sua vez, compartilha com Naipaul sua concepção pluralista citando o 

seguinte trecho de sua obra:  
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Era fácil aceitar que nós vivíamos numa ilha onde havia todo o tipo de pessoas 

e todo o tipo de casas... Nós comíamos certas comidas, realizávamos certas 

cerimônias e tínhamos certos tabus; nos esperávamos que os outros tivessem 

as suas próprias. Nós não desejávamos tomar parte das suas; Nós não 

esperávamos que eles tomassem parte das nossas. Eles eram o que eles eram; 

nós éramos o que nós éramos. (MYERS, apud NAIPAUL, 1998, p. 30-31) 

 

Poderíamos continuar adiante mostrando mais alguns exemplos que informam o 

posicionamento de nossos autores. Porém, pensamos que já foi o bastante para 

levantarmos algumas idéias a respeito de como eles se posicionaram diante das 

relações estabelecidas entre as diferentes populações durante o Indentureship. E para 

consubstanciar nossas idéias selecionamos um documento da época – um tipo de fonte 

constantemente utilizada pelos historiadores de Trinidad, e tentaremos demonstrar 

como tal documento, depois de analisado, pode levar o investigador a caminhos 

tendenciosos ou, ao contrário, dar margem a amplas possibilidades de leituras e ao uso 

da livre imaginação do investigador, a fim de ajudá-lo a re-imaginar o passado com 

base no conjunto de referências a que dispõe. 

O documento em questão é uma carta, escrita, em 1854, por um enfezado 

indiano, trabalhador na zona rural de Trinidad, e que foi publicada no Port of Spain 

Gazette às custas do próprio autor. A carta é um desabafo dirigido a três grupos em 

particular: primeiro, a todos aqueles que acreditavam nas matérias, publicadas naquele 

jornal, e que denegriam a imagem dos trabalhadores rurais indianos; depois, à própria 

direção do jornal e, por último, a população negra – sua maior oponente: 

 

Sahib, 

Yours‟ high caste newspaper – I high caste coolie.I write you letter. Put it in your 

paper. I pay what you ask. Sahib, shopkeeper here on estate, take low cast 

newspaper, call it Palladium. Some time, labor done, I sits down in shop; I hear 

shopkeeper read that paper; always speak against coolie. Coolie eat grass – eat 

dead cow, dead cat, dog any thing bad and nasty. I ask shopkeeper – that man 

ever come to Naparima? He said “No, never-never go out of Port of Spain.” So I 

say he see only lazy, low caste coolies there – very bad people indeed, but no 

plenty – perhaps one hundred.  Coolies here in Trinidad, six thousand fine 

people, sir; work well upon estates; make plenty of sugar. Naparima planters 

say, “No coolie, no sugar – no sugar – all people get money go other country – 

leave Trinidad to ignorant Negro”. So you see Coolie very useful. Now, sir, this 

low caste paper tell lie. Town Coolie low caste fellow, very dirty, very lazy; but 

country Coolie – Naparima Coolie – very clean, house clean, cloths clean, wife 
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clean, children clean, wash every day, cat good food, nice foul, nice goat, plenty 

nice rice. Plenty Coolie live so – two thousand, three thousand, five thousand. 

When they say, Coolie bad man – Coolie dirty, Coolie eat nastiness, carrion dad 

cat, dog, every thing nasty. Suppose I see two, three, say an hundred black or 

colored men – dirty fellows, great blackguards, tell lie, steal, do all bad thing – 

then I go about I say Negro people and colored people all dirty fellows, great 

blackguard, tell lie, steal – what that man say?  Say that not true; if one bad, all 

not bad. He get very much vexed; take me to the court, or watch me in the road, 

take stick, lick me. Sir, I beg this man come see me at Naparima; ask for Sirdar 

Jaumeer Jendar. But perhaps I find hi dirty – don‟t have clean shirt, wear cloth 

breeches, don‟t wash at all, don‟t smell agreeable – then I make him take bath, 

put him on good clothes, quite clean, make him look respectable. Then his 

friends astonished when they see him. Then I call for him Coolie barber; barber 

cut his hair, shave him clean, make him look like gentleman; then I give him 

good to eat, good to drink; then he say “Coolie good fellow, better than Negro, 

better very much; work better, live better, and put by money.” Then when he go I 

give him letter to my friend Capt Allen, Treasure. He show him plenty thousand 

dollars in bank – Coolie got money in bank, can buy plenty food; - poor Negro 

with no food, no money; he work too little sir, and all go for rum – rum too much. 

Then he put in his paper “Governor send for plenty more Coolie. Coolie for ever. 

Nothing for Trinidad like plenty Coolie.  

 

Salam, Sahib 

                    

Jaumeer Jendar 

(PORT OF SPAIN GAZETTE, 16 August 1854)
87

 

 

O teor da carta não deixa dúvidas quanto às dicotomias geradas pela produção 

de diferenças entre os diversos setores da sociedade de Trinidad. Também nota-se que 

o principal alvo do autor da carta era, indubitavelmente, o negro em primeiro lugar. Além 

do mais, o indiano faz questão de relembrar os diversos estereótipos dirigidos à sua 

população ao reclamar dos maus-tratos e abusos por eles sofrido. 

Assim, um olhar descuidado sobre um documento como este, só iria reforçar as 

posições que refletem as simples e óbvias reações de repulsão entre negros e indianos. 

Entretanto, o conteúdo da carta revela outras formas de relações, para além da 

simples distensão entre as duas principais sub-culturas de Trinidad. Primeiramente 

nota-se que, por aquela época, já havia entre a população indiana uma alteridade entre 

os indianos do campo e os da cidade, isso quer dizer que já se formara duas diferentes 

comunidades de idéias entre eles, para além das conhecidas categorias de castas. 

Uma outra coisa que chama a atenção é o fato de autor ter incorporado, no momento 
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que desfere seu ataque aos negros, algumas das imagens construídas pela Elite acerca 

da incompetência, preguiça e desajuste do trabalhador negro, bem como da conhecida 

idéia de que os Coolies teriam salvado a economia local. Nesse caso, o indiano teria 

reproduzido o mesmo discurso que o plantador utilizou para convencer a coroa inglesa 

em permitir a continuidade da imigração indiana para Trinidad.  

O mais surpreendente na carta, entretanto, é a maneira como o indiano traçou os 

parâmetros de comparação entre a sua categoria e a dos negros. Para desmerecê-los 

e, ao mesmo tempo, contra-argumentar os estereótipos imputados à sua gente, o 

indiano tomou como modelo social os valores culturais britânicos, no momento em que 

desafia um oponente da cidade a visitar sua casa e ver que ele, e sua gente, possuíam 

um estilo de vida bem aos moldes civilizados e, assim que esse visitante chegasse em 

sua casa, colocaria à sua disposição alguns cuidados que o fariam parecer um 

Gentleman.  

Contudo, nota-se, também, que o indiano fez uso da categoria de castas, ao 

comparar seu status de casta alta com a casta do jornal que ele também denominou de 

“jornal de casta alta”. Nesse caso, notamos que estava em funcionamento aquilo que 

Kusha chamou de estratégia de refúgio, que toma como prática o uso das categorias 

tradicionais da cultura. 

Claro que as possibilidades de desdobramentos para o conteúdo desta carta não 

esgota nesta breve análise. Todavia, já nos permitiu  visualizar nuances de diferentes 

matizes relacionais nas quais elementos da cultura de um e de outro, envolvidos em tal 

trama, são combinados e intercambiados. Exatamente como fez o indiano, ao combinar 

valores de sua cultura com os da cultura inglesa para se posicionar diante da 

hostilidade oferecida pelo ambiente social.  

Dessa forma, queremos sublinhar que, ao analisarmos a carta, acima citada, nos 

foi permitido perceber que as posições dos autores, em relação aos relacionamentos, 

se inclinaram mais para uma perspectiva de inflexibilidade do que para a possibilidade 

de se abrirem a diferentes metodologias.     

E para finalizar nossas análises, discutiremos um fenômeno religioso, surgido em 

Trinidad, na primeira metade do século dezenove, e que, invariavelmente é 

referenciado em quase todos os estudos que tratam do período do Indentureship. Trata-
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se de uma cerimônia religiosa originalmente Muçulmana denominada Hosein, que teria 

se iniciado em Trinidad por volta do ano de 1850 – cinco anos após a chegada dos 

primeiros imigrantes indianos e, de forma inesperada, se tornou bastante popular, 

atraindo participantes de diferentes origens e crenças.  

Dado ao seu caráter transgressor, espontâneo e inusitado deu origem a 

diferentes repercussões, pontos de vista e serviu, também, como pretexto para vários 

tipos de ações políticas envolvendo o governo e a Elite local.   

Analisaremos, então, o olhar que alguns de nossos autores lançaram sobre esse 

importante fenômeno social da história de Trinidad.  

Myers (1998, p. 64-66) nos brinda com uma breve descrição da celebração do 

Hosay. Segundo ela, o festival muçulmano do Hosay é festejado com todo o esplendor 

em Port of Spain, San Fernando e em pequenas cidades do país. No oriente médio, o 

ritual é também chamado de Taziya e comemora o martírio do líder religioso Hussein 

em A. D. 684  – neto de Mohammed. O festival acontece no décimo dia do mês lunar 

islâmico do Muharram. No mundo islâmico é um solene e penoso ritual acompanhado 

de autoflagelações e lamentações. 

Para Myers, em Trinidad, o Hosay tornou-se, a partir de 1850, um meio de a 

população indiana, tanto hindu quanto muçulmana manifestar um sentimento nacional. 

A elaboração de todo festival demanda várias semanas, envolvendo a 

construção de pequenos botes, rigorosamente elaborados, e réplicas da tumba de 

Hussein denominadas Taziyas que, geralmente levam até seis semanas para serem 

construídas, dadas a variedade de ornamentos que empregam. A cerimônia encontra 

seu fim, quando os pequenos botes são postos nas correntes para depois serem 

lançados no oceano. Atualmente, a cerimônia do Hosay faz parte do calendário festivo 

e dos costumes de Trinidad.     

Infelizmente, os únicos registros disponíveis acerca dos acontecimentos, durante 

Hosay, no período do indentureship, são algumas poucas reportagens de jornais locais 

da época. Por isso mesmo, a maior parte das análises a seu respeito combinam os 

conteúdos depositados nesses jornais com a tradição oral inscrita na memória coletiva 

da população. 
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Perry (1969, p. 137) refere-se ao Hosay como sendo um curioso fenômeno 

religioso no qual indianos pertencentes ao hinduísmo adotaram um ritual  mulçumano. 

O autor não tem uma opinião formada sobre o motivo exato para tal união. No entanto, 

arrisca dizer que, o festival teria sido motivado por um tipo de irmandade proveniente de 

um espírito nacionalista, tal como pensou Myers, e também como forma de competir 

com as atividades cristãs, manifestadas pelos creoles, durante as festividades do 

carnaval.   

Seus comentários se encerram não indo além da reprodução fiel, dos conteúdos 

editados nos jornais, acerca as confusões surgidas durante as procissões, e do 

conseqüente medo causado às autoridades locais sobre uma possível irrupção 

descontrolada de alvoroços violentos. 

O historiador Kusha empresta uma visão um pouco mais política da presença do 

Hosay na cena histórica do Trinidad. Para ele, o festival assumiu uma importância 

social de destaque, servindo de palco para a atuação de sujeitos plurais que passaram 

a fazer uso da disputa, pela mais bela alegoria das Taziyas, como porta de entrada 

para a construção de clivagens. Nas confusões e distúrbios, que passaram a ser 

comuns, durante as procissões, causando enorme preocupação ao governo, Kusha 

analisa as intervenções das autoridades como uma estratégia para desarticular a 

população. Segundo ele, as clivagens que iam sendo construídas foram utilizadas para 

afastar indianos de negros e hindus de mulçumanos. 

Já Brereton (1981, p. 105) tem uma opinião bastante original a respeito do fato 

de pessoas de outras religiões terem tomado parte no Hosay. Para ela, apesar de a 

cerimônia ter perdido parte de seus significados originais, ela teria servido a um motivo, 

vamos dizer assim, terapêutico, pois a autora viu nos encontros promovidos pelo Hosay 

uma oportunidade de lazer para uma classe trabalhadora tão extenuada e oprimida.  

Embora Sookdeo (2000, p.225) recorra às idéias do historiador Donald Wood 

para quem a animação da marcha do Hosay “tinha um efeito mais excitante sobre a 

multidão do que as funções religiosas” , o que aproxima da análise de Brereton sobre o 

caráter lúdico do acontecimento, Sookdeo vai muito mais além, em suas análises, do 

que os demais autores. Na verdade, ele consegue romper com a vertente pluralista e se 
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envereda por caminhos muito mais promissores no que se refere aos estudos sobre as 

interações entre indivíduos de diferentes culturas durante o período do Indentureship.  

Inicialmente, Sookdeo não despreza as análises que priorizam os interesses de 

grupos políticos, econômicos e religiosos em aproveitar a barulhenta cerimônia do 

Hosay para colocarem em prática seus projetos particulares. Ou seja, para ele não 

restam dúvidas de que os festivais eram vistos como ameaça, à medida que 

representavam, aos olhos da classe dirigente, uma espécie de repositor de autonomia 

e, ao mesmo tempo, prelúdio de uma possível aliança entre trabalhadores negros e 

indianos. Segundo o autor, a Elite ficava estarrecida e muito preocupada em ver a 

transformação comportamental por que passavam os indivíduos durante a marcha do 

Hosay – imaginamos, nesse ponto, a tremenda autonomia e liberdade de ação que 

experimentavam esses foliões tão reprimidos em seu dia-a-dia nas lavouras. Também 

as autoridades religiosas temiam que tais festivais tornassem um símbolo de resistência 

e acabassem abalando seus projetos evangelizadores. 

Sookdeo chega até a fazer uma bem elaborada crítica às interpretações de 

Brereton e Kucha que, na sua opinião, só conseguiram ver o caráter antagônico, 

presentes na cerimônia do Hosay, desprezando seus importantes fatores culturais e 

artísticos. 

Bridget Brereton argued that well into the last quarter of nineteenth century, 

“carnival was an arena in which class antagonisms were worked out.” Whit 

respect to the Indo-Trinidadian Hosay, K. Haraksingh saw in it “undisguised 

demonstrations of opposition to the established order.” Both of these 

interpretations have some truth, but seen entirely from such perspective, 

Carnival and Hosay lose their inherent artistic, cultural and festive merits. 

(SOOKDEO, 2000, p. 222) 

 

Este autor tem uma preocupação especial quanto ao estabelecimento de 

interações, principalmente, entre indianos e negros durantes os festejos do Hosay. Num 

dos trechos de sua obra, ele comenta sobre a grande preocupação, por parte dos 

plantadores, ao perceber as “estreitas relações entre os trabalhadores indianos e 

negros, especialmente, em suas cooperações em construir Taziyas e multualmente 

celebrando os festivais de um e de outro.” (ibidem, 223) 

Sem querer esgotar as importantes análises de Sookdeo, sublinhamos que ele 

recorreu ao conceito de Creolização para entender o festival do Hosay e seu destino no 



108 

 

  

Caribe.  Quanto a isso, ele comenta que Muhurram chegou a ser chamado de East 

Indian Carnival, e a ênfase recaiu sobre o elemento do festejo, - sobre seu aspecto 

carnavalesco. E a própria palavra Muhurram, ela mesma foi creolizada dentro do 

Hosay, e os nomes de Hasan and Hussein ambos foram sendo impropriamente 

pronunciados como Hosay. De qualquer forma o significado da experiência ritual da 

cerimônia, ou seja, a imagem do mártir neto do profeta Muhammad, encontrou 

relevância no mundo da Plantation. 

Entendemos que essas expressões orais que iam se amalgamando entre as 

diferentes populações vão além de um simples processo de distorção no léxico. O 

exemplo da variação sofrida pela palavra Hosay é, para nós, parte do processo de 

Creolização ao qual Glissant chamou de an act of survival – uma maneira de quebrar 

uma continuidade planejada pelo sistema e criar elementos de descontinuidade 

simbolicamente construídos e performaticamente dissimulados, como meio de transmitir 

e retransmitir os próprios sentidos daquela existência coletiva. 

Entretanto, a aceitação do Hosay, por uma parcela da população geral de 

Trinidad, confrontava com a visão da Elite e do Governo que usavam os noticiosos para 

tentar romper com os laços de afinidade que se construía entre os seus participantes. 

A reportagem, a seguir, representa uma amostra da batalha contra o Hosay 

empreendida pelos jornais locais. Seu teor não deixa dúvida de que foi produzida por 

alguém em defesa da fé cristã, pois, em toda a sua extensão, vê o Hossein como 

unicamente uma ameaça à moral e aos costumes cristãos alertando a população contra 

sua natureza “louca e descontrolada”: 

 

MONDAY, The eleventh day of July, being the fête day of Coolies, is spite of the 

weather, _ for the rain poured in torrents the whole day,  _ the streets of Port of 

Spain, as well as many of the country places, were paraded by noisy crowds of 

Collies, exhibiting much earnest gesticulation, making a great noise, dancing 

and capering, but otherwise not disturbing the regular order of the places. Great 

preparations are made for this grand day; and truly the locomotive temples, 

ornate with the full exhuberance of Eastern manners, seem _ from the pains and 

taste bestowed on their construction _ worthy of a better fate than their ultimate 

casting into the sea. This turmoil every year is no doubt a great nuisance: the 

pleasures of the mobocracy, generally are to the “respectable and staid”. It 

would probably be a far more edifying sight, and to the Christian mind far more 

grateful, to see these misguided creatures quietly and unostentatiously 

manifesting their devotion to the great Ruler of all things. It must always be a 
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grievous sight to see their worship made a show and an exhibition of _ doubly 

grievous to see in a Christian country a false and foolish worship, paraded 

openly and unchecked. And it is a fair dream to look forward with hope to the 

accomplishment _ (when these and all similar outrages on decency and 

common sense shall be swept away), to give place to that sincere heart worship 

of the only true God, which, quietly in spirit and in secret, shall some day be paid 

alone. But we do not think that an abrupt interference with the celebration of this 

occasion, on the part of the Coolies, would be either wise or expedient _ neither 

productive of immediate practical good, nor conducive to the more rapid advent 

of that good time. The spirit of devotion, which can thus hold the Hindoo, 

misdirected though it be, seems to  us fas better, more promising, than the 

apathetie indifference toall reliugions, which, unfortunately characterizes some 

of our people. (PORT OF SPAIN GAZETTE, July 13, 1859) 

 

Uma segunda reportagem revela a clara intenção de construir uma imagem 

violenta e anárquica da cerimônia do Hosay e dos perigos que ela oferece a 

manutenção da ordem local. No entanto, quando discute o assassinato de um chinês, 

envolvido na luta, informando, inclusive, da participação de creoles em ambos os 

grupos que se confrontaram, não faz alusão alguma aos motivos que os teriam levado a 

tomar parte em tal confusão. É como se a responsabilidade pelos acontecimentos 

fossem unicamente da alçada da população indiana, e as demais populações 

envolvidas no distúrbio eram apenas vítimas indefesas atraídas pela natureza festiva do 

Hosay:   

RIOT AT CHAGUARANAS AND LOSS OF LIFE. 
On Monday the instant, there was the usual annual procession of the Coolies of 
Chaguaranas, and no less usual exhibition of fanaticism. About a dozen men 
maintained a meek fight with long clubs and with shields, in attitudes varying 
from standing to kneeling on one knee and rolling in the mud on the publie road 
of which there was plenty that day. The usual place of rendezvous is on the road 
opposite and partly on the area before, the Police station Towards the 
termination of the ceremony Corporal Oxley by moral influence prevented an 
incipient riot, arising from a dispute about precedence between two bodies of 
Coolies, in bringing home three ornamented cars After some time, when the 
parties had moved about 800 yards castward., they halted at the gate at the 
entrance to Woodford Lodge estate, where one of the emigrant bodies reside 
the way home for the second procession being about 600 yards more east to the 
Endeavor estate. But here quarreling again commenced, and corporal Oxley 
was immediately on the ground and aided by Mr. Smith of Woodford Lodge, he 
used the most strenuous effort to induce the coolie of the estate above 
mentioned to go to their homes; a very short way off also to prevail on their 
opponenis to return to Endeavor. The riot meantime continuing; instead of 
returning they getting rather worted; a band of Chinese were seen advancing 
summoned it is thought by a comier or visit signal, preconcerted or not and 
joined their Endeavor friends. Now the Woodford Lodge party disregarding all 
the efforts of Oxley, and backed bay Creoles, rushed at the Chinese and their 
neighboring fellow-combatant coolies and completely repulsed them. One man, 
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a Chinese was killed. And his body thrown into the canal parallel with the road _ 
his death being caused by an injury of the spleen, from a blow received it was 
considered while his arm had been raised to protect his head, which did not 
receive any fatal injury. The body was examined by Dr. Jenvy. We understand 
there will be a further examination of witnesses on the 14

th
 at Couva before Mr. 

Pantin, _ three coolie prisoners being now in the lock up at the Chaguaranas 
police station in connection with the fight. The Chinese who advanced to assist 
their coolie fellow-villagers are strong men, quite new comers, and it is generally 
thought in the neighbounhood that they were summoned, or were told that it was 
part of their duty to obey, and considered that they were not acting against the 
laws of the land, or the wishes of their employers. The Chinese who was killed 
was not one of the new immigrants, and was present it is thought either by 
accident or from curiosity. With the preceding exception the Chinese took no 
part in the combat. Oxley the corporal, though exposing himself as stated, 
received no injury. Fire-arms, though used in the earlier part of the day for blank 
cartridge, it seems or clubs. There were we understand, some Creoles one each 
side taking part, more or less, in the engagement, either from Pesprit du corps  
or à C Irelande at Donnybrook fair, or from an undefined or mixed motive, which 
underlies many hieneous actions more disguised than the faction fight which 
terminates in a death – Communicated. (PORT OF SPAIN GAZETTE June 14, 
1865) 

 
A seguir, uma pequena nota, também editada pelo Port of Spain Gazett, 

demonstra surpresa por ter transcorrido a cerimônia do Hosay sem nenhuma confusão 

aparente. O teor de tal nota, entretanto, nos leva a questionar se os distúrbios, durante 

as cerimônias, não teriam uma certa importância na manutenção dos interesses 

políticos e religiosos da classe dirigente: 

 
COUVA  NEWS, 

Friday 5th.  

HOSE.IN. 

The Indian fete known as the Hosein passed  off in this district very quietly. 
(COUVA NEWS, July 6, 1895) 

 
Embora as reportagens às quais Perry recorreu não falem sobre o caráter 

revanchista entre negros e indianos, como uma das possibilidades para as  confusões 

surgidas na procissão do Hosay, Perry especula tal possibilidade. Fica claro que o autor 

incorporou a sua análise às conhecidas imagens do ódio entre as duas populações sem 

que as fontes apontassem algum indício para isto. 

Concordamos com Kusha, quanto aos propósitos do governo em aproveitar os 

distúrbios surgidos nas celebrações do Hosay para ampliar as diferenças entre os 

diversos grupos participantes, já que não era, nem um pouco interessante, aos olhos da 

Elite, vê-los integrados. Contudo, pensamos que Kusha teria omitido, em sua analise, o 

papel das interações nas relações entre negros e indianos durante as cerimônias do 
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Hosay. Afirmamos isso, a partir de  uma de suas idéias que sustenta que um dos mais 

importantes elementos da adaptação do imigrante indiano em Trinidad foi sua 

“versatilidade cultural”, ou seja,  sua capacidade em criar laços entre si, mesmo tendo 

sido inimigos naturais, em seu país de origem, e carregarem a intransponível barreira 

da casta. Assim, pensamos que, se tais mudanças foram possíveis, em seus padrões 

culturais, como então fechar os olhos para as possibilidades de integração entre negros 

e indianos durante o Hosay, levando-se em conta que hindus e muçulmanos já estavam 

nele se relacionando? Não podemos esquecer de que ele próprio afirmou ser a festa do 

Hosay um lugar de atuação de sujeitos plurais. 

Obviamente que, se Kusha defende a idéia de que as manifestações culturais 

indianas figuraram como um tipo de “refúgio cultural”, lugar de resistência, inclusive, 

então, falar de integração entre negros e indianos no Hosay seria algo difícil para ele.   

Também não concordamos com a afirmação de Brereton quanto ao fato de a 

cerimônia do Hosay ter perdido parte de seus significados. Pois, como afirma Glissant, 

no interior de um universo relacional, envolvendo culturas diferentes, as 

particularidades da cultura de um e de outro não são claramente reconhecíveis, já que 

seus próprios limites não são discerníveis na relação. Por isso mesmo, para explicar 

tais dinâmicas, ele faz uso associado dos termos: Relation, Relinks e Relays – processo 

do qual coexistem, simultaneamente, dominação e resistência, afastamento e osmose, 

dominação consensual da língua e resistência a ela, algo não definido, e nem 

facilmente perceptível com segurança. Trata-se, antes, de uma miscigenação pouco 

observável na sua superfície. 

Não obstante, concordamos com sua idéia de que as festividades do Hosay 

teriam uma finalidade lúdica, para atenuar o sofrimento da classe trabalhadora. 

Porém, adicionamos algo mais a essa finalidade de lazer. Estamos falando da 

possibilidade de enxergar para além das aparências e mergulhar definitivamente nas 

relações. 

Assim, analogamente, vemos esses imigrantes, envolvidos no Hosay, como 

crianças que acordam sós em seus berços e compartilham a solidão. Esta solidão 

emana poesia e, logo, surge o brincar – atividade desinteressada e com objetivo 

intrínseco de ir ao encontro de uma experiência estética. Um lançar-se na existência de 
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si e do outro, e ao mesmo tempo com o mundo todo. “A criança conhece um devaneio 

natural de solidão, um devaneio que não deve se confundir com o da criança amuada. 

Em suas solidões felizes, a criança sonhadora conhece o devaneio cósmico, aquele 

que nos une ao mundo. (MACHADO, apud BACHELARD, 1998, p. 102)”. 

Neste sentido, recorremos à analogia da poética do brincar, tanto para 

compreender melhor a natureza das relações implícitas na cerimônia do Hosay  quanto 

para aproximarmos das concepções de Glissant acerca da sua “poética da relação” 

para quem, a poética é aquilo que permite sair do previsível, transgredir os códigos 

consagrados e romper com a “ordem” estabelecida. Ela põe em funcionamento a 

imaginação criativa, motivada pela sua natureza transgressora a serviço da liberdade, 

não somente a liberdade de expressão, mas, principalmente a liberdade de relação com 

as outras partes da existência da vida e dos homens. 

Entretanto, foi exatamente quando Sookdeo recorreu ao conceito de creolização, 

para entender o Hosay, no contexto do Caribe, que vimos materializar as 

esclarecedoras idéias de Glissant a respeito da  “poética da relação”, pois, para 

Glissant, pela poética da relação, é fornecido um sentido de novas relações por meio de 

conceitos colocados em evidência provocando uma relação abrupta e imprevisível com 

outros significados. Tal como vimos acontecer no exemplo fornecido por Sookdeo  em 

relação aos termos Hasan e Hussein – um projeto mais amplo de uma língua adequada 

à experiência antilhana.  

Dessa forma, não nos restam dúvidas, de que a experiência vivida pelos 

imigrantes, nas cerimônias do Hosay, é a presentificação  do que Glissant afirma ser o 

que define a “poética da relação”, – o pensamento Rizomático. Princípio no qual cada 

identidade se expande por meio da relação que mantém com a outra. Exatamente 

aquela identidade Errantry que nega e resiste, principalmente, a  língua imposta pelos 

colonizadores.  

Analogamente, o Hosay era o fértil canteiro, preparado no solo histórico de 

Trinidad, e as populações, nele envolvidas, eram o rizome que se expandia por meio de 

relações que, no dizer de Glissant, não informa somente o que é retransmitido, mas 

também o que é relativo e o que é associado. 
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Com base nessas idéias, pensamos que faltou a Sookdeo ter abstraído dos 

feitos, dados imediatamente à sua percepção, e se dirigido para o que era mais 

abstrato na constituição do Hosay, a sua organização. Pois, é lá que se situa o 

verdadeiro sentido da festa. Em outras palavras, para nós, o principal motivo que teria 

atraído negros, hindus, chineses e creoles, a participarem da cerimônia do Hosay, 

seriam menos os motivos políticos e lúdicos, e mais os laços de solidariedade que se 

formavam nos espaços anteriores ao festejo, pois, pensamos que sem os laços 

necessários, nenhuma comunidade abriria suas portas a outra, principalmente à 

participação em um tipo de cerimônia religiosa que diz respeito ao próprio sentido de 

sua existência.  

Nesse sentido, fazer teatro, música, poesia ou qualquer outra modalidade de 

arte é construir, com cacos e fragmentos, um espelho onde transparece, com as 

suas roupagens identificadoras particulares, e concretas, o que é mais abstrato 

e geral num grupo humano, ou seja, a sua organização, que é condição e modo 

de sua participação na produção da sociedade. Esse é, a meu ver, o sentido 

mais profundo da cultura “popular” ou outra. (ARANTES, 1990, p. 78) 

 

Algumas constatações, mostradas neste capítulo, encontraram apoio nas idéias 

de Fernando Aínsa (1994), em seu estudo: Reflejos y antinomias de la problematica de 

la identidade en el discurso narrativo latinoamericano. Para ele, as narrativas, sobre 

tudo a partir do século XX, usadas para definir, tanto os traços de unidades culturais 

quanto as relações entre diferentes culturas, foram enormemente consubstanciadas por 

discursos de caráter dual e antinômico, sustentados por uma dialética binária e de 

noções opostas. Ontologicamente, dois pares antitéticos figuraram como fundamentais: 

Primeiro a oposição Centro/Periferia, relacionada à concepção dualista de 

Dependência/Liberação. Segundo, a oposição Tradição/Modernidade, relacionada ao 

dualismo  Cultura tradicional/Cultura Contemporânea. Segundo o autor, a mais 

expressiva antinomia Latina Americana é traduzida por um dualismo de base 

geográfica: Campo/Cidade. O reflexo mais imediato desta última foi a construção de 

uma identidade rural em oposição a uma outra urbana. (AÍNSA, 1994, p. 60). 

Assim, podemos inferir que alguns de nossos autores, no momento em que 

analisaram as relações interculturais, não gozaram de uma “certa” dose de liberdade 

necessária para lidar com as vertentes teóricas às quais se sentiam ligados. Dito de 

outra maneira, ao se depararem com as diferentes estratégias com que cada uma das 
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duas sub-culturas recriou para se adaptar ao ambiente ao qual estavam submetidas, só 

conseguiram ver a natureza antagônica de tais recriações. Em conseqüência, suas 

análises pesaram mais sobre o caráter dicotômico das relações do que para a 

intrincada rede de interpessoalidades que nelas se formava. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Conforme o leitor foi capaz de perceber, nossa intenção não foi de escrever uma 

história de Trinidad, mas, antes, uma reflexão a respeito  das relações culturais entre 

Negros, Indianos e Elite local entre os anos de 1845 a 1870.  Num sentido mais geral 

buscamos ampliar os horizontes de entendimento acerca das interconexões entre 

diferentes culturas que coexistiram no Caribe do século XIX. 

Para esse fim, optamos por reler algumas importantes obras percorrendo-as à 

luz de nossa hipótese, confrontando-as entre si e com as fontes encontradas. Para nos, 

o diálogo com as fontes representa o argumento de nossa pesquisa, este se constitui 

num diálogo rico e dinâmico por estar sujeito a novas indagações e interpretações à 

medida que novas carências do presente reclamem um novo olhar ao vivido. Este 

diálogo deve ser direcionado buscando não apenas o que se encontra formulado de 

maneira explícita, mas também os silêncios, aquilo que não foi ou que não podia ser 

dito em um determinado momento histórico, pelo grupo que o formulou ou para quem 

se formulou. 

Notamos, inicialmente, que as conclusões alcançadas pelos pesquisadores mais 

antigos, pelo menos aqueles que haviam pesquisado até a década de 1960,  como  por 

exemplo, Kingsley, Morton Klass, Williams, Donald Wood e Perry – só para citar os 

mais utilizados, não sofriam muitas críticas quanto à sua verossimilhança. A maior parte 

dos autores, que escolhemos para analisar, as aceitava tacitamente. Era como se, num 

vazio de fontes, aquelas obras pioneiras as substituíssem plenamente.  Assim, as 

impressões desses primeiros pesquisadores iam sendo recriadas pelas gerações 

subseqüentes. 

No terceiro capítulo foi possível mostrar o peso da escrita desses investigadores 

pioneiros sobre a constituição da memória histórica de Trinidad. Ou seja, em algumas 

das obras que investigamos, é comum ver emergir imagens que tinham sido 

consolidadas, tanto nas obras dos primeiros pesquisadores quanto na memória coletiva 

da população local. Entre as mais observadas figuram as imagens a respeito da 

negligência funcional dos trabalhadores negros e as dos mitos criados à época dos 

governos de Chacom e Picton.   
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O quarto capítulo deixou claro que tais imagens, com o passar do tempo, se 

reforçaram e se juntaram às de docilidade e habilidade dos Collies,  resultando na tão 

propalada idéia de ódio racial – ódio que, segundo foi descrito em algumas obras, teria 

se iniciado logo na chegada do primeiro navio de imigrantes indianos; sendo que, a 

maioria delas apontava, como causa central, a questão econômica, principalmente, na 

esfera da produção e dos salários.  

No quinto capítulo, ao interrogamos os autores sobre suas explicações acerca 

dos relacionamentos interculturais, ocorridos durante o Indentureship, percebemos que 

suas análises sofriam a influência direta daquelas imagens, pouco questionadas, e que 

foram sendo carregadas ao longo das gerações. Dito de outra maneira, mesmo quando 

eles conseguiam juntar ricas informações acerca do período, os relacionamentos, 

contidos em tais informações, eram explicados, na maioria das vezes, com base nas 

causas já consolidadas. Em raríssimas ocasiões os vimos interrogar algumas dessas 

causas. Assim, percebemos que estavam presos, sobremaneira, as vertentes teóricas 

que os ligavam à realidade histórica de Trinidad. 

Porém, ainda que a riqueza das informações, procedentes das obras, tenha nos 

permitido penetrar no ambiente histórico do período que recortamos, foi somente 

quando conseguimos abstrair delas que sentimos nos aproximar da possibilidade de 

confirmação de nossa hipótese. Dito de outra maneira, foi somente quando passamos a 

analisar as fontes primárias, sem a preocupação de relacioná-las, imediatamente, a 

esse ou àquele autor, que vimos a ampliação do campo empírico e o aparecimento de 

novos elementos, omitidos ou simplesmente desprezados na escrita de alguns dos 

autores investigados.  

Assim, verificamos que os fatores autônomos e imprevisíveis da relação cultural 

estiveram sempre presos às narrativas dos autores, porém, somente observáveis 

quando atingidos por uma outra versão da mesma realidade histórica. Ou seja, uma vez 

reclamados por uma ação despretensiosa conseguem se soltar das amarras, 

estabelecidas por seus autores, no momento da escrita, e ganham a superfície 

deixando-se mostrar. Chamamos de ação despretensiosa o ato de lançar, sobre a 

narrativa do autor, outros elementos, porém, livres de qualquer impressão 

preestabelecida.  
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Com efeito, podemos afirmar que tal ação nos permitiu olhar pelas frestas 

deixadas pela história e entrever uma outra ilha de Trinidad – uma Trinidad invisível “a 

olhos nus” , um outro lugar... onde os angustiantes ruídos das moendas eram 

substituídos por vozes, risadas, batuques, cantos e danças; a tristeza alegre daqueles 

que haviam re-aprendido a sonhar. 

Para concluir, pensamos ter chegado, não a um final de investigação, mas sim, a 

um começo de amplas possibilidades abertas a um tipo de investigação histórica 

pautada na liberdade imaginativa do historiador. Liberdade que permite buscar, nos 

muitos Trinidad invisíveis, as vozes dos setores populares amalgamadas nos pequenos 

e grandes fragmentos históricos; estejam elas sob a forma escrita ou mesmo nas ações 

performáticas de sujeitos envolvidos nos “espaços” de festividades ou em outros 

“lugares” de intercâmbio. 
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