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Resumo
Transcorridos 166 anos desde a chegada dos primeiros imigrantes 
indianos em Trinidad, o país, ou melhor, a maioria de seus partidos 
políticos, ainda explora as diferenças raciais entre as populações 
indiana e afro-descendente.  Este artigo, por meio da análise de algumas 
evidências históricas do período das plantations, tenta mostrar que a 
conhecida tensão moderna em Trinidad encontra seu nexo mais em 
questões de ordem política do que históricas e sociais.  
Palavras-chave: Imigração, Jornadas; Indianos, Afro-descendentes, 
Trinidad.

Resumen
Después de 166 años de la llegada de los primeros inmigrantes indianos 
a Trinidad, el país, o mejor, la mayoría de sus partidos políticos, aún 
explota las diferencias raciales entre las poblaciones indiana y afro-
descendiente. Este artículo, por intermedio del análisis de algunas 
evidencias históricas del período de las plantations, intenta demostrar 
que la conocida tensión moderna en Trinidad encuentra su nexo más en 
cuestiones de orden política y no históricas ni sociales.
Palabras claves: Inmigración, Jornadas, Indianos, Afro-descendientes, 
Trinidad
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Abstract 
166 years have elapsed since the first arrival of Indian immigrants 
in Trinidad, the country, or rather, most of their political parties, yet 
explores the racial differences between Indian populations and african 
descent. This article, by means of analysis of the some historical 
evidence of the plantation period, attempts to show that the familiar 
tension in modern Trinidad finds its nexus in more political issues than 
social and historical.
Keywords: Immigration, Journeys, Indian, Afro-descendants, Trinidad

Foi a partir do ano de 2002 que comecei a me interessar 
pela história colonial de Trinidad, especialmente pelos processos 
de construção dos espaços de relações culturais entre as 
imigrações forçadas de africanos e as contratadas de indianos 
(coolies), no interior das Plantations.  

Tamanha é a complexidade das relações culturais 
originadas naquelas plantations que me sinto sempre atraído 
por um incontornável desejo de continuar investigando aquela 
realidade histórica. Assim, este brevíssimo texto representa mais 
uma tentativa que faço na esperança de poder avançar mais 
alguns centímetros na direção da compreensão daquele solo 
histórico tão rico, instigante e desafiador. 

Continuo, entretanto, consciente de que os estudos 
históricos voltados para as relações culturais ainda se encontram 
no alvorecer de um longo dia; muitos teóricos apontam 
determinadas relações e propõem uma filosofia que as oriente. No 
entanto, são ainda especulações que, por mais ricas e inusitadas 
que sejam suas interpretações, carecem de maior volume de 
estudos empíricos que possam comprová-las. 

Igualmente, tenho a esperança de que este texto, ao lado 
dos demais presentes nesta edição, possa atrair o interesse de 
outros historiadores brasileiros para pesquisas sobre os espaços 
coloniais caribenhos. Além do mais, acredito que pesquisas dessa 
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natureza podem ampliar, sobremaneira, nosso entendimento 
acerca de realidades brasileiras, já que estamos tratando de 
realidades históricas contíguas dentro das quais os processos de 
formação cultural partilham inúmeras circunstâncias análogas.  

Porém, antes de iniciarmos nossas analises, peço licença 
ao leitor para relatar uma breve passagem, durante a minha estada 
em Trinidad, que penso ser útil para o entendimento das questões 
que se seguirão. 

Assim que cheguei à University of the West Indies, em 
Trinidad e Tobago, decidi conversar com algumas pessoas, indo 
e afro-descendentes, porque me pareceu ser a melhor opção 
para apreender um pouco do sentimento que cada uma dessas 
populações guardava em relação à outra.  

Não precisei me afastar mais do que alguns poucos 
metros do meu alojamento para obter a minha primeira impressão 
sobre o assunto. Logo nas primeiras horas da manhã do segundo 
dia posicionei-me próximo a portaria do alojamento e me deparei 
com uma cena bastante esclarecedora: alguns estudantes afro-
descendentes, jamaicanos e trinitário-tobagenses, enquanto 
se preparavam para seguir rumo às salas de aula perceberam a 
aproximação de algumas alunas Indo-descendentes, o que lhes 
causou grande euforia e admiração. Além de mim, assistia a cena 
Mr. Bass, um afro-descendente de meia idade que trabalhava 
como porteiro daquele alojamento. Fazendo uso de sua autoridade 
advertiu, imediatamente, aos rapazes: “Não percam tempo com 
aquelas meninas, elas nunca vão querer vocês”. Num gesto, 
apontou com o dedo indicador seus próprios cabelos, braços e 
lábios enquanto repetia enfaticamente as palavras: “por causa 
disso! Disso! e disso”! 

Visivelmente irritado, Mr. Bass continuou o assunto por 
mais alguns minutos relembrando fatos da sua juventude em 
que pais de moças indo-descendentes proibiam suas filhas de se 
aproximarem de rapazes afro-descendentes. 
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De imediato, percebi que a intenção daquele porteiro era 
a de passar àqueles estudantes a idéia de que mesmo ocorrendo 
algum tipo de atração entre eles e as tais estudantes indianas isso 
jamais resultaria numa relação promissora, a contar do repúdio 
que sentiam em relação a determinados traços físicos dos afro-
descendentes. Pareceu-me, então, que o senhor Bass estaria 
interessado em acentuar as diferenças no sentido de garantir a 
continuidade do distanciamento entre eles. 

No correr dos dias, compreendi que a atuação do senhor 
Bass, junto aos alunos, não se tratava de um caso isolado. De 
fato, os dois maiores grupos do país, os afro-descendentes e os 
indo-descendentes, apesar de coexistirem de forma relativamente 
harmônica, em praticamente todos os setores da sociedade, 
mantêm entre si certo grau de distanciamento capaz de lhes 
assegurar suas “fronteiras étnicas”, o que explica em todo o país 
a existência, ainda hoje, de uma baixíssima taxa de casamentos 
entre eles.

Tomamos, assim, a complexa coexistência entre os dois 
maiores grupos do país como sendo nosso objeto de discussão. 
O ponto de inflexão de nossas analises será as relações culturais, 
pois, como tenho observado em meus estudos anteriores, para 
se entender o intricado convívio entre as populações indiana e 
afro-descendente de Trinidad, a construção de seus espaços de 
relação, bem como os fenômenos autônomos que deles derivam, 
devemos vê-los, menos como acontecimentos isolados ou 
provocados por circunstâncias meramente econômicas, e mais 
como fenômenos eminentemente culturais dentro dos quais 
valores vitais das culturas de um e de outro transcendem barreiras 
temporais, espaciais e étnicas, autorizando inusitadas e criativas 
negociações sob a forma de ações performáticas voltadas para a 
recriação de suas identidades culturais (ARAÚJO, 2010). 

A população da moderna Trinidad, conforme dados 
extraídos do Central Statistical Office Republic of Trinidad 
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and Tobago, para a presente década, é estimada em 1.300.000 
habitantes, com uma densidade populacional de 252 habitantes 
por km2. Cerca de 70% da população reside na zona rural. A 
distribuição por classificação esboça os seguintes números: Indo-
descendentes 40,3%, afro-descendentes 39%, mestiços 18,45%; 
brancos 0,6%; chineses 0,4%; outros 0,7%. Os percentuais quanto 
à afiliação religiosa indicam: Protestantes 29,75%; Católicos 
29,4%; Hindus 23,7%; Muçulmanos 5,9%; outras 11,3%. O país 
é formado por duas ilhas das Pequenas Antilhas, no leste do mar 
do Caribe, mais várias ilhotas das imediações cuja superfície 
total é de 5.128 Km². 

A colônia de Trinidad tornou-se independente no ano 
de 1962. Tal transição foi marcada por profundas tensões entre 
diferentes populações e grupos de interesse cujo resultado 
imediato foi a proliferação de diferentes partidos políticos 
gerados no âmbito das eleições entre os anos de 1946 e 1950. 

Embora não seja a nossa intenção, aqui, traçar um 
panorama da constituição política dos partidos de Trinidad 
durante o seu processo de independência, cabe-nos ressaltar 
que tal processo político, conforme indicou Brereton (1981), 
foi conduzido por um partido nacionalista Creole, ligado a uma 
classe média de profissionais afro-descendentes e que assegurou 
o seu poder por volta de 1956 em detrimento de um extenso 
movimento conduzido por uma classe trabalhadora eclipsada. 

Entretanto, tal grupo político, denominado PNM (People 
National Movement), não reinou sem experimentar uma boa dose 
de adversidades, uma vez que tinha como principal oponente 
político o partido denominado PDP (People Democratic Party), 
representante das massas indo-descendentes, especialmente da 
comunidade hindu. 

Amedrontada com a possibilidade de ascensão da elite 
política indiana, a classe média afro-descendente recrudesceu 
suas estratégias de oposição fazendo do apelo à raça sua principal 
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bandeira de luta. 
A partir daí, as tensões raciais ganharam relevo nas 

agendas políticas dos dois partidos, o que proporcionou a 
recirculação de antigas imagens acerca do ódio racial entre as 
duas populações. Nas trocas de hostilidades as imagens que mais 
se destacavam giravam em torno da resistência ao casamento 
inter-racial e a alegada inferioridade da cultura de um e de outro. 
Em suma, a antipatia mútua chegava a tal grau que as questões 
políticas ficavam em segundo plano.

O cientista político Selwyn D. Ryan (1966), analisando 
as condições para a construção de laços de solidariedade entre 
as duas populações, argumentou que as tentativas fracassadas se 
deviam menos às deliberadas divisões metropolitanas de raça e 
das inoperantes constituições coloniais, e mais às continuidades 
da estrutura social colonial de Trinidad cuja causa fundamental 
estava nas formas diferenciadas de aculturação, ou seja, enquanto 
a população indiana isolava-se em suas vilas para proteger 
seus modos tradicionais de vida da pressão metropolitana, 
os afro-descendentes avançavam rapidamente em direção a 
ocidentalização.   

Em outro estudo que realizei sobre Trinidad colonial, 
Araújo (2004), tentei perceber de que forma a idéia do ódio racial 
entre indianos e negros foi se cristalizando na historiografia 
de Trinidad. Em tal estudo edifiquei algumas reflexões sobre 
como superar aqueles modelos historiográficos que olham para 
essas dimensões empíricas somente como campos dicotômicos 
de hierarquias. Partindo dessa premissa, tentaremos, aqui, 
oferecer, como contraponto dessas visões, outras possibilidades 
de entendimento acerca das relações entre os diferentes em 
Trinidad. Para tanto, evidenciaremos, de um lado, as situações 
que possibilitaram a construção de espaços de negociação 
apropriados à manutenção de fatores de equilíbrio entre tais 
populações, e de outro, a versatilidade e a autonomia alcançada 



“Trinidad: olhando retrospectivamente”

Revista Brasileira do Caribe, Goiânia, Vol. XI, nº21. Jul-Dez 2010, p. 263-281 269

pelas culturas indiana e afro-descendente em termos das suas 
capacidades em responder positivamente a circunstâncias e a 
ambientes desfavoráveis. 

Pois bem, assim que os imigrantes indianos, também 
chamados de Coolies, chegaram à Trinidad, no ano de 1845, 
seduzidos por um poderoso sistema de atração, organizado 
por agentes profissionais, contratados pelo governo inglês na 
Índia, se tornaram pivôs das discussões mais inquietantes entre 
a população da colônia. Tal visibilidade provinha, entretanto, 
da densidade populacional que alcançara e, sobretudo, pela 
constante ameaça às posições econômicas e sociais almejadas 
pela população afro-descendente e, num plano mais geral, pela 
estranheza que causara a toda população da ilha, pelo fato de 
sua cultura parecer tão diferente aos olhos da cultura ocidental 
imposta pela coroa inglesa (TIKASINGH, 1976).

Pagar baixos salários e afastar a possibilidade do 
surgimento de laços de solidariedade entre africanos e indianos 
não deixavam os proprietários das plantações totalmente 
satisfeitos. Eles almejavam também atingir níveis de produção 
ainda mais elevados do que aqueles anteriormente alcançados 
com a mão-de-obra escrava, pois as despesas inerentes aos 
custos da imigração e pagamentos de salários a trabalhadores 
livres precisavam ser cobertas no sentido de manter os níveis de 
rendimentos próximos daqueles obtidos na época da escravidão. 
Nessa perspectiva, a elite produziu um campo discursivo dentro 
do qual os indianos deveriam ser representados como superiores 
aos negros, pois, na sua ótica, tal prática tanto criaria, um cenário 
de competição entre eles, em termos do volume de produção 
nas tarefas desempenhadas, quanto convenceria a Coroa inglesa 
a continuar investindo na empresa da imigração.  Para isso, foi 
preciso projetar e fixar, no fluxo social discursivo, uma série de 
estereótipos, como, por exemplo, “preguiçosos”, “indolentes”, 
“dóceis”, “habilidosos”, “avarentos” e assim por diante, a fim 
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de manter um campo de tensão contínuo e, por conseguinte, uma 
atmosfera competitiva resultando numa massa de trabalhadores 
aplicados, controlados e a baixo custo. Tal produção de 
estereótipos almejava também manter as duas populações 
estrategicamente afastadas uma da outra, Caso contrário, elas 
poderiam desenvolver laços de afetividade, o que colocaria em 
risco o sistema de controle imposto nas fazendas. 

Todas essas estratégias, orientadas para um rigoroso 
controle e autoridade sobre os trabalhadores, compunham a 
conhecida “política de dispersão”, praticada pela Elite agrária 
em todos os lugares onde ocorreu o sistema Plantations. Com 
o passar do tempo esse modelo ganhou novos matizes por 
meio das idéias de Thomas Babington Macaulay, presidente 
da Comissão Imperial Britânica. A partir daí, este homem 
passou a ser considerado como sendo o mentor daquilo que se 
tornou, mundialmente conhecido, por “plano Macaulay” ou 
“Macaulayismo”. 1

Acreditamos, porém, que a aplicação de tal plano de 
controle se nutria de um tipo de pensamento moderno ocidental o 
qual o pensador Boaventura de Sousa Santos (2009), denominou 
“pensamento abissal”. Tal pensamento produz distinções visíveis 
e invisíveis cujo objetivo é o de dividir a realidade social em dois 
mundos distintos: “o universo deste lado da linha e o universo 
do outro lado da linha”. Na base desse pensamento está a radical 
impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha, pois, o 
outro lado da linha, normalmente caracterizado por territórios 
e pessoas coloniais, deve, por princípio, desaparecer, uma vez 
que nas suas manifestações inexiste qualquer forma digna ou 
relevante para ser compreendida. 

Mas antes das formulações de Boaventura se Sousa 
Santos, o pensador caribenho Henry Paget (2000), ao abordar as 
formas de recriação das filosofias africanas no Caribe, já analisava 
as maneiras como as filosofias Afro-caribenhas eram encobertas 
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pelos dilúvios do racismo colonial, a ponto de quase torná-las 
invisíveis. Na visão do autor, a violência causada pela binaridade 
black/white se ampliou para outras formas de binaridades, 
causando uma verdadeira implosão dos fundamentos das culturas 
africanas.  Deu-se, assim, a transformação do trabalhador 
racializado em “Caliban”, aquele que, na visão do europeu, não 
passava de um ser biológico incapaz de pensar logicamente. 
Dito de outra forma, tal dinâmica empurrava o sistema cultural 
caribenho na direção da invisibilidade das culturas negras e 
ameríndias.  

Entretanto, por mais eficaz que parecesse, as estratégias 
do Macaulayismo em Trinidad não eram capazes de prever as 
reações que poderiam derivar daquele campo de tensão. E era 
exatamente no interior da primeira reação da população negra, em 
relação à indiana, o estranhamento, onde residiam as condições 
necessárias para minar toda aquela política de dispersão. Ou seja, 
o estranhamento era o hall de entrada do espaço de alteridades,  
lugar onde o sujeito é lançado para fora de si, em direção ao 
outro, produzindo, ao mesmo tempo, profundas cisões em seus 
mundos e também inusitadas recriações culturais. 

Para melhor compreender os infinitos processos 
culturais, que eclodiam por todo o Caribe colonial em razão de 
tais estranhamentos, recorremos ao pensador caribenho Edward 
Glissant (1997), para quem a “turbulência da relação” é uma  
incomensurável mistura de culturas, cujas conseqüências a 
ciência ainda não começou a calcular. As forças que se opõem e 
se atraem no nosso destino comum. Para ele, na imensa fricção 
de culturas existirá sempre, em cada nó da relação, um calo de 
resistência para se descobrir. A relação é aprendizagem, algo para 
se ir mais e mais, além do julgamento, para dentro da escuridão 
inesperada da irrupção da arte. Paradoxalmente, o momento 
ideal de atingir a compreensão dos componentes culturais de um 
e de outro grupo envolvidos na relação é, exatamente, quando 
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seus limites simbólicos são rompidos e atravessados. Afinal, 
numa relação entre culturas diferentes, nenhuma delas pode 
constituir-se como primordial, bem como suas particularidades 
culturais não podem ser claramente reconhecíveis, já que seus 
próprios limites não são discerníveis na relação. Nessa medida, 
seja o relacionamento interno, seja o externo, é sempre algo 
irreconhecível na totalidade, já que sua definição é sempre 
inconclusa, uma vez que os componentes particulares da cultura 
são indivisíveis na relação.

A seguir, relataremos alguns processos de recriação 
cultural, no sentido de evidenciar, tanto a construção de espaços 
de negociação, como a versatilidade e autonomia alcançadas 
pelas duas culturas.  

Inicialmente, o encontro de diferentes jornadas nos 
espaços das Plantations fez eclodir inusitadas circunstancias 
liminares, onde coolies e negros, ao mesmo tempo em que 
experimentavam, temporariamente, profundas ambigüidades, 
também atualizavam seus valores culturais. A noção de jornada 
a que me refiro, remete às ocasiões de transição das quais, na sua 
fase intermediária (fase liminar ou de liminaridade), emergem 
situações em que os indivíduos experimentam profundas 
ambigüidades e seus limites simbólicos são invadidos2. Num 
plano mais geral, uma Jornada pode ser vista na sua forma 
explícita, representada em ritos de passagens e em cerimônias de 
elevação de status, ou, implicitamente, sob a forma de atribuição 
de sentidos em face de situações extremas da vida. 

Queremos crer que o ambiente das Plantations de 
Trinidad era o local, por excelência, onde os sentidos de uma 
jornada podiam ser percebidos por outros atores, pertencentes a 
outras jornadas. 

Confrontando-se os caminhos pelos quais as duas 
populações passaram no interior das Plantations, seria possível 
ver não somente jornadas análogas, mas espaços liminares 
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onde sujeitos liminares podiam ser afetados por outros sujeitos 
pertencentes a outras jornadas, sem que isso acarretasse conflitos 
violentos, uma vez que a condição de sujeito liminar os despoja 
de qualquer atributo particularmente valorativo.3 Tomem-se, 
como exemplo, as jornadas vividas pelas duas populações no 
interior das Plantations, em que os trabalhadores negros passaram 
por três fases distintas: 1) escravidão, 2) estágio intermediário 
denominado apprenticeship system 4 e 3) emancipação completa. 
Os indianos, por sua vez, também passaram por três fases 
igualmente distintas: 1) contratação – realizada na Índia entre 
candidatos e agentes de imigração; 2)  indentureship5 e 3) período 
das small village – formação e fixação de grupos de indianos 
em pequenas vilas agrícolas, construídas por eles nos mesmos 
moldes das aldeias rurais da Índia. 

Deste modo, quando os primeiros indianos chegaram a 
Trinidad, os negros se encontravam exatamente na terceira fase 
de sua jornada (a emancipação), enquanto que os indianos teriam 
ainda pela frente os mesmos longos anos correspondentes ao 
período de apprenticeship system vivido pelos negros na época 
da escravidão. Assim sendo, é admissível que os negros vissem os 
indianos como sujeitos liminares e, naturalmente, tratassem-nos 
como tal. Isso se constata quando se veem os negros, nos espaços 
de trabalho, atribuindo aos indianos estereótipos pejorativos 
e fazendo mofas quanto a sua situação de escravidão (PERRY, 
1969, p.143).

Vários são os exemplos de situações de “liminaridade” 
envolvendo negros e indianos nas plantations. A título de 
exemplo, podemos citar a travessia do oceano, na qual indianos, 
das mais diferentes castas, eram reduzidos a uma mera e 
homogenia população de imigrantes. Igualmente, em várias 
circunstâncias dentro das plantations, muitos indianos de castas 
baixas eram nomeados como supervisores (drivers) de indianos 
de casta alta (TIKASINGH, 1976, p. 66). 
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 Dessa feita, não consideramos as situações de afloramento 
de sentidos de liminaridade como meras coincidências ou 
acontecimentos fortuitos. São, antes, recriações culturais nascidas 
das mãos de sujeitos históricos e em circunstancias historicamente 
favoráveis. Em outras palavras, ponderando que tanto os indianos 
como os ex-escravos carregassem em suas culturas os sentidos da 
liminaridade, bastava, então, a eles, que ocorressem, durante as 
relações nas plantations, situações análogas àquelas de uma fase 
liminar, para que atributos simbólicos da liminaridade entrassem 
em funcionamento, recriando um cenário autêntico para a sua 
atualização. 

 E no âmbito de tais circunstâncias liminares, espaços 
festivo-religiosos se materializavam sob a forma de inusitadas 
recriações. Dentre todas as cerimônias, ocorridas durante o 
século XIX, duas delas, o Carnaval e a festa do Hosay, se 
consolidaram entre as classes trabalhadoras da ilha.  E, já no 
primeiro quartel do século XX, converteram-se numa espécie 
de “marca registrada” da plural sociedade de Trinidad e Tobago.  
Nesse sentido, atribuímos a essas duas cerimônias, o cenário, 
por excelência, de atuação das populações subalternizadas em 
termos de suas recriações culturais, naqueles turbulentos dias do 
século XIX. 

À medida que essas festividades ganhavam importância 
entre as diferentes populações de trabalhadores, as elites tornaram-
se receosas de que elas pudessem se converter em símbolos de 
resistência e contestação entre, de um lado os valores europeus, a 
consciência da plantocracia com seu pequeno numero de cristãos 
civilizados e, do outro, a grande massa de trabalhadores ainda 
não despertada (ou consciente) de seus destinos como ocidentais 
ou cidadãos de Trinidad. 

Assim que se teve notícia das primeiras procissões 
do Hosay, aproximadamente cinco anos após a chegada dos 
primeiros imigrantes indianos, grupos de trabalhadores negros já 
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eram vistos, tomando parte delas, sejam tocando tambores, sejam 
carregando Tazzias. 

O caráter integrativo da experiência do Hosay durante 
as festividades pode ser visto pela natureza das competições 
pelas melhores Tazzias. Pois, conforme pudemos observar em 
WOOD (1968, p. 153), nas disputas, as rivalidades se davam 
somente entre as diferentes fazendas envolvidas. Nesse sentido, 
os valores de lealdade entre os foliões transcendiam aqueles 
determinados por critérios racial, de co-pertencimento regional 
ou mesmo religiosos. Durante todo o processo de preparação e 
exibição do espetáculo, tais clivagens eram deixadas de lado, 
dando lugar a uma momentânea justaposição de sujeitos. Tal 
ausência de clivagens, entretanto, nos autoriza pensar que esses 
diferentes foliões se encontravam sob a condição de sujeitos 
rituais, conforme nos explica TURNER (1974), ligados entre 
si pelos os atributos da liminaridade, situação que os autoriza 
serem lançados para fora das redes de classificação social, que 
normalmente lhe são impostas em suas culturas de origem. Tal 
idéia nos permite vê-los como um grupo de “communitas”, um 
tipo de relacionamento não-estruturado que muitas vezes se 
desenvolve entre liminares.

Mas o sucesso alcançado pelos imigrantes indianos em 
recriar os seus espaços festivo-religiosos, levou historiadores, 
como SOOKDEO (2000), a calcular que eles haviam concentrado 
os seus esforços mais na direção do estabelecimento de suas 
práticas culturais tradicionais do que na articulação de debates e 
negociações com os seus patrões.

  Para nós, entretanto, o fato de a população indiana 
ter concentrado os seus esforços, sobretudo, na direção da 
permanência de algumas de suas mais importantes instituições 
sociais, significava menos uma falta de habilidade política e mais 
uma complexa forma de negociação de seu futuro cultural, social 
e econômico, pois tal empenho representava, diante daquela 
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estranha e ameaçadora realidade, uma maneira de se inscrever 
definitivamente naquele território.   

Merece destaque, igualmente, a autonomia alcançada 
pelos trabalhadores em face do rigoroso sistema de controle 
imposto pelos fazendeiros. Trata-se da existência de uma ampla 
rede de relações que não chegava ao conhecimento da Coroa 
inglesa pela via dos relatórios oficiais, sob pena dela interpretar, 
negativamente, tais relações, interrompendo o envio de recursos 
financeiros destinados à empresa da imigração. Ou seja, as 
circunstâncias históricas vividas no âmbito das plantations 
produziram demandas muito complexas entre os diferentes 
grupos envolvidos, a ponto de o aparato legal de controle, criado 
pela administração colonial, além de tornar-se insuficiente para 
atender à tal demanda, também representar, paradoxalmente, um 
obstáculo para os seus maiores beneficiários: os fazendeiros. 
Dessa forma, foi se constituindo, entre as classes envolvidas 
nas plantations, um sistema paralelo de controle cujos códigos e 
valores reconhecidos transcendiam aqueles do aparelho jurídico-
administrativo, uma vez que eram produzidos cotidianamente 
nas relações. 

Assim, ao lado de uma plantation legal, imaginada 
pela coroa inglesa, outra plantation, se constituía na colônia de 
Trinidad. Refiro-me, se me for permitido dizer, a uma plantation 
plural, onde, longe dos olhares da realeza, capatazes e imigrantes 
negociavam as suas contendas fora da esfera da corte, para não 
se afastarem das fazendas, evitando prejuízos financeiros para 
ambos os lados, e não colocarem em risco seu capital moral 
adquirido nas relações, pois, qualquer que fosse a decisão de 
um juiz, acarretaria, à parte perdedora, no mínimo, a diminuição 
de sua autoridade diante do grupo de convívio.  Da mesma 
forma, fazendeiros e magistrados negociavam vantagens sobre 
a utilização da mão-de-obra infratora ou ociosa em períodos 
chuvosos e de entressafras.  Missionários cristãos, por sua vez, 
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ampliavam a idéia de vitimização dos indianos como parte de 
seu jogo de cena para se colocarem entre o governo colonial 
e os possíveis convertidos. A população afro-descendente, 
principalmente a sua classe média, utilizava a presença dos 
imigrantes indianos como anteparo para as suas manobras 
políticas e conquistas sociais. Os jornais locais se posicionavam 
ora a favor dos trabalhadores negros, ora a favor dos coolies, 
conforme as suas inclinações políticas, a fim de tomarem parte no 
grande teatro das plantations. Já os indianos criavam estratégias 
de convívio com os estereótipos a eles imputados, pois, 
paradoxalmente, os mesmos estereótipos usados para mantê-
los afastados da população negra e para melhor controlá-los 
ajudavam-nos a desviar a atenção de seus patrões em relação aos 
seus projetos sociais e culturais voltados para a sua permanência 
em Trinidad. 

Quero salientar que esses criativos e autônomos processos 
interculturais, construídos pelas populações subalternas de 
Trinidad, não se esvaneceram após a desestruturação do sistema 
plantation. Ao contrário, continuaram a fluir durante todo o 
processo de descolonização política de Trinidad, sob a forma de 
amplos movimentos artísticos que, nas palavras de BRERETON 
(1984, p.223), significou “a irrupção da criatividade popular 
que desenvolveu uma nova identidade cultural que era creole e 
nacional na orientação”. Dentre os inúmeros processos de criação 
artística, a autora destaca os gêneros poesia, ficção, drama, 
musica e dança. Essa última ganha destaque, pois remetem à 
acontecimentos folclóricos baseados numa rica e multicultural 
herança de Trinidad e Tobago. No caso da música, grande 
importância é atribuída ao gênero calypso e ao steelband, ambos 
desenvolvidos nos guetos de Porto of Spain entre as classes 
trabalhadoras. 

Buscando entender os fenômenos de trocas simbólicas na 
paisagem multicultural de Trinidad, o sociólogo Lloyd Braithwaite 
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(1953), nos explica que em Trinidad, uma forte tendência à 
desintegração, dentro do seu sistema social, irrompeu a partir do 
momento em que o seu principal valor integrativo comum foi 
desafiado: a superioridade política e social dos cidadãos ingleses 
e europeus. O processo de desintegração social, motivado pelo 
“deslizamento” desse valor comum, refletiu imediatamente 
na vida política de toda a comunidade, sobretudo as classes 
desfavorecidas, fortalecendo suas culturas e provocando padrões 
socialmente desviantes. Isso concorreu para o aumento das 
cisões entre indianos e não indianos, hindus e muçulmanos e 
comunidade chinesa. Porém, o autor nos alerta para o fato de que 
não devemos nos deixar levar pela ilusão de que a aludida quebra 
do valor integrativo tenha sido o fator determinante para definição 
da sociedade de Trinidad. Sua orientação é a de se levar em 
conta, também, a complexidade cultural da ilha, as persistências 
de padrões culturais entre as culturas e as conseqüentes trocas 
simbólicas entre elas, pois o ponto central de sua especulação 
não é discutir se o uso da noção de Sociedade Plural consegue ou 
não caracterizar tais fenômenos. O que de fato o motiva é poder 
considerar os elementos plurais de uma sociedade, como a de 
Trinidad, sem perder de vista os traços de sentimentos comuns 
compartilhados entre as diferentes populações, bem como os 
seus processos de constituição. 

Ao termino dessa breve analise, sentimo-nos 
suficientemente seguros para inferir que nas evidências históricas 
arroladas há satisfatório número de indícios que nos permitem 
pensar que a conhecida tensão moderna em Trinidad, onde os 
partidos políticos exploram as diferenças entre as duas maiores 
populações, encontra seu nexo mais em questões de ordem 
política do que históricas e sociais. 

Ainda que certos partidos insistam em fazer uso do 
antigo princípio colonial denominado “dividir para governar” 
(divide and rule), tal prática não resiste ao fato de que, hoje, as 
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identidades trinitário-tobagenses superam qualquer etnicidade 
original de séculos passados oriundas de outros países, outras 
línguas e culturas. Para tanto, basta-nos olhar na direção do 
interminável edifício das complexas expressões interculturais 
presente no cotidiano das populações de Trinidad.

Notas

1 cf. Anderson, B, R. Nação e Consciência Nacional. São Paulo: Ática, 
1989.

2 “Este tema é, em primeiro lugar, representado pela natureza e 
característica do que Arnoud Van Gennep (1960) chamou de ‘fase 
liminar” dos rites of passage. O próprio Van Gennep definiu os rites de 
passage como “ritos que acompanham toda mudança de lugar, estado, 
posição social de idade”. Para indicar o contraste entre “estado” e 
“transição”, emprego “estado”, incluindo todos os seus outros termos. 
É um conceito mais amplo do que “status” ou “função”, e refere-se 
a qualquer tipo de condição estável ou recorrente, culturalmente 
reconhecida. Van Gennep mostrou que todos os ritos de passagem 
ou “transição” caracterizam-se por três fases: separação, margem (ou 
“limen”, significando liminar em latim) e agregação. A primeira fase 
(de separação) abrange o comportamento simbólico que significa o 
afastamento do indivíduo ou de um grupo, quer de um ponto fixo anterior 
na natureza social, quer de um conjunto de condições culturais (um 
“estado”), ou ainda de ambos. Durante o período “liminar” intermédio, 
as características do sujeito ritual (o “transitante”) são ambíguas; passa 
através de um domínio cultural que têm poucos, ou quase nenhum, dos 
atributos do passado ou do estado futuro. Na terceira fase (reagregação 
ou reincorporação), consuma-se a passagem. O sujeito ritual, seja ele 
individual ou coletivo, permanece num estado relativamente estável 
mais uma vez, e em virtude disto tem direitos e obrigações perante os 
outros de tipo claramente definido e “estrutural”, esperando-se que se 
comporte de acordo com certas normas costumeiras e padrões éticos, 
que vinculam os incumbidos de uma posição social, num sistema de tais 
posições (TURNER, 1974, p. XX).

3 “Os atributos de liminaridade, ou de personae (pessoas) liminares são 
necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas 
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furtam-se ou escapam à rede de classificações que normalmente 
determinam à localização de estados e posições num espaço cultural” 
(TURNER, 1974, p. 117).  

4 O apprenticeship system foi um recurso utilizado nas Plantations 
de Trinidad como um estágio intermediário entre a escravidão e a 
liberdade, que previa um tempo de aproximadamente seis anos de 
permanência do escravo, em regime de obediência ao seu patrão, até 
conquistar a liberdade completa.

5 O período denominado de indentureship representava o tempo em 
que os indianos eram obrigados a permanecer confinados dentro das 
fazendas por um espaço de tempo que variava de cinco a dez anos, 
dependendo do regime de contrato.
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