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Plantation legal, Trinidad século XIX

Alexandre Martins de Araujo

“O que você faria se não pudesse fazer nada?
Até onde você iria se não pudesse sair?

                                                                  Quem você seria se não fosse
ninguém?” 1

Abstract
This essay looks at the historical process of settlement of the immigrants Indians
community in Trinidad during the nineteen century. The main question that
emerges from this process is exactly the phenom of cultural recreation and
establishment of the Indians social institutions in face of so powerful policy of
the westernization imposed upon all work population of that island by the
British colonial government. Thus, we’ll try to observe the historical conditions
by which some vital social institutions of the Indian community amalgamated in
that colonial social environment.

Keywords: Indians Immigrants, Trinidad, Indians Inmigrants

Resumo
Durante o século XIX, nas Plantations de Trinidad,  a substituição de trabalhadores
negros livres por indianos causou grande atordoamento, tanto para os fazendeiros
como para as populações afro-descendentes recém emancipadas. Assim, foi
instituído um rigoroso conjunto de regras e normas destinado a controlar a
qualidade, o convívio e o volume de trabalho dentro das fazendas. Contudo, as
circunstâncias históricas ali vividas possibilitaram a gestação de um sistema de
convívio, diferente daquele previsto no conjunto de leis, destinado a controlar o
dia-a-dia dos trabalhadores nas fazendas. Tratava-se de um sistema aberto de
relações, adequado a natureza plural de sua paisagem humana, porém, de difícil
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visualização, pois para entrar e sair dessa outra Plantation – a que tomei a liberdade
de chamar de Plantation Plural em oposição a uma Plantation Legal, era necessário
possuir as chaves simbólicas, e essas, somente eram apropriadas nos espaços
intersticiais das relações.

Palavras-Chave: Plantations; Trinidad; imigrantes indianos.

Resumen
Este ensayo analiza el proceso histórico del establecimiento de los inmigrantes de
la India en Trinidad durante el siglo XIX. Los fenómenos de la recreación cultural
y la permanencia de las instituciones del país de procedencia, a pesar de la
poderosa política de colonización impuesta por el gobierno británico, son los
aspectos  de más relieve en esta investigación.

Palabras Claves: Plantación,  Trinidad, Inmigrantes indianos

Muitos foram e são aqueles que se dedicam à tarefa de
aproximar, o mais perto possível, das experiências humanas vividas
no interior das Plantations, durante o século XIX. No nosso caso,
em particular, nos dedicamos ao sistema Plantations de Trinidad
pós-escravidão, onde se utilizou, largamente, a mão-de-obra indiana.

Em termos historiográficos, duas diferentes correntes
discutem a presença indiana nas Plantations. Uma conduz as
investigações tomando os indianos essencialmente como
trabalhadores nas fazendas, nesse caso, as ênfases vão à direção
da experiência indiana no interior das Plantations, sobretudo, de
suas condições de trabalho. Essa primeira tendência se baseia em
fontes oficiais do governo da colônia e registros particulares locais.
A outra se identifica na etno-história, concentrando suas
observações na perspectiva dos grupos sociais e das práticas
culturais cujos esforços tentam identificar fenômenos de mudanças
e adaptações. Para o historiador indo-descendente de Trinidad,
Haraksingh (1981), nenhuma dessas duas tendências se encontra
consistente ou rigidamente definida.
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Neste estudo tentaremos, assim como outros historiadores
fizeram antes, nos aproximar da experiência indiana nas Plantations
do século dezenove, porém procurando valorizar, por igual, os fatores
evidenciados tanto numa quanto noutra das tendências acima
mencionadas. Em linhas gerais, esforçar-nos-emos para trazer a
lume a maior porção possível da realidade histórica vivida por
aqueles que um dia se sentiram, direta e indiretamente, afetados
pelo sistema Plantation de Trinidad.

Figura

“Waiting for the Races”. Fonte: KINGSLEY, Charles. At least a christmas
in the West Indies. London, 1872.
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Sabemos, todavia, da enorme dificuldade encontrada pela
maior parte dos historiadores em apreender as “vozes subalternas”,
principalmente no interior de sistemas autoritários e fechados como
era o caso das Plantations nas colônias inglesas.

Para empreendermos essa tarefa, reunimos um conjunto
variado de fontes: relatórios oficiais, sensos, balanços anuais,
inquéritos, comissões reais, leis de imigração, jornais de época, relatos
de viajantes europeus e diários de missionários religiosos. No
entanto, tratam-se de documentos cujos teores e formas foram
moldados por mãos de pessoas ligadas às elites locais, portanto,
inibidores das vozes subalternas.

Em face disso, enfrentaremos o dilema da supressão dessas
vozes lançando mão, tanto das estratégias metodológicas utilizadas
por Ranajit Guha2 em seus estudos sobre a Índia colonial, como
também da estratégia “desconstrutivista” valorizada por Bhabha3,
em suas análises sobre o discurso colonial britânico na Índia no
século XIX.

Começaremos, então, a nossa visita ao interior das
Plantations de Trinidad pela seguinte pergunta: O que exatamente
significava, para a elite local, a população indiana e sua presença
naquele espaço e tempo?

Tal questionamento nos lança diretamente para o ambiente
histórico ao qual desejamos entrar, ou seja, o centro de inteligência
das Plantations, local onde são produzidas, entre outras coisas, as
políticas de controle dos trabalhadores.

 Acreditamos que, ao desconstruirmos tais políticas de
controle, instituídas pela administração colonial em conluio com os
proprietários de terras, ganharemos acesso aos significados e
sentidos atribuídos aos imigrantes indianos por aquelas pessoas
interessadas em vê-los, ou melhor, tê-los, dentro das Plantations.

Dito de outro modo, todos os sistemas coloniais de controle
de trabalhadores, esteja sob a forma de contratos particulares ou
de leis juramentadas, estão sempre acompanhadas de práticas
discursivas, portanto, impregnadas com as crenças de quem as
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produziu. Todo discurso, para Bhabha, é uma prática significatória,
ou seja, “processo que postula a significação como uma produção
sistêmica situada dentro de determinados sistemas e instituições
de representação – ideológicos, históricos, estéticos, políticos”
(JUNIOR, 2004, p.113-133).

Mas antes de adentrarmos o espaço ao qual denominamos
de o centro de inteligência das Plantations, faz-se necessário uma
breve mirada para o contexto histórico, em torno do qual aportou
em Trinidad, o famoso “Fatel Rozack”, o primeiro navio a transportar
imigrantes indianos para Trinidad: “Em março de 1845 Thomas
Caird anunciou em um despacho ao ministério do interior, ‘eu tenho
a honra em informar... que enviei o Futtle Rozack para Trinidad” 4

(Tradução nossa).
Inicialmente, podemos dizer que a Inglaterra chegou a

Trinidad relativamente tarde, em relação à exploração do açúcar
nas Antilhas, pois foi já no apagar das luzes do século dezoito (1797),
que ela tomou de assalto aquela ilha das mãos da coroa espanhola
e, nesse caso, é bom lembrar que a exploração do açúcar vivia
aquela época o seu momento de maior esplendor entre as demais
colônias americanas. Para o historiador sul africano Sookdeo (2000,
p. 253), o propósito da ocupação de Trinidad foi de natureza menos
econômica e mais militar. Seja como for, assim que a administração
colonial britânica se instalou em Trinidad, não teve dúvidas quanto
à necessidade de tomar parte nos negócios do açúcar.

Já em 1799, o primeiro governador inglês de Trinidad, General
Picton, escreveu à coroa britânica informando-a de seu
posicionamento quanto às condições favoráveis de transformar
Trinidad em uma colônia de produção de açúcar:

Trinidad será considerada como uma colônia açucareira, as
terras sendo, em quase toda parte, mais favoráveis à produção
de cana do que café ou algodão. A quantidade de terras a
serem concedidas dependerá certamente dos meios de cultivo,
mas tudo considerado à pequena classe de plantadores de
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cana não pode compreender menos do que 200 acres de boa
terra, das quais 100 acres para cana, 50 para pasto e 50 para
terrenos de negros, estabelecimento e eventualidades. Uma
plantação dessa categoria, conduzida a um máximo de economia
requererá um capital de aproximadamente £ 8,000 libras
esterlinas 5 (tradução nossa).

A cana então substituiu o algodão devido a uma praga, porém,
ele e outros gêneros continuaram sendo produzidos na ilha. Nessa
época, Trinidad ainda estava longe de se tornar um modelo de
monocultura e o negócio do açúcar se mantinha sob o domínio de
mercadores e de intermediários ingleses donos de navios. Estes
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 para Trinidad um grande
número de estrangeiros à procura de enriquecimento rápido.

Conforme os registros da época, no ano de 1826, exatamente
oito anos antes da emancipação dos escravos, Trinidad conheceu a
sua maior safra de cana. Por esse motivo, quando os indianos
chegaram à ilha, no ano de 1845, os ingleses ansiavam por uma
produção ainda maior do que aquela obtida sob o regime de
escravidão. Uma vez que a superação daquela safra significaria,
entre outras coisas, a certeza do sucesso da utilização da mão-de-
obra indiana e, por conseguinte, o arrefecimento das oposições a
tal sistema.

Entretanto, assim que os indianos chegaram, foram vistos
pelos proprietários de terras, tanto como um benefício, quanto como
um dilema. Quer dizer, se por um lado eles representavam a
esperança de superação da aludida escassez de braços adaptados
às condições oferecidas nas Plantations, por outro, eram vistos
como uma nova e incômoda realidade a qual esses proprietários
teriam que se adaptar, pois se tratava de uma mão-de-obra
remunerada e  de permanência limitada, apenas cinco anos,
conforme contratos firmados antes do embarque.

Assim, a imagem que se forma, a partir desse quadro, é a de
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uma classe de plantadores completamente insegura quanto ao rumo
de suas empresas, já que todas aquelas novas situações eram, de
certa maneira, diametralmente opostas ao modelo escravista até
então praticado. Em outros termos, o que lhes asseguraria o pleno
sucesso da utilização da mão-de-obra indiana em face de, por um
lado, os riscos sobre o capital investido no processo de contratação
(transporte, alimentação, hospitais, roupas e pagamento de salários)
e, por outro, a concorrência externa, sobretudo, devido os novos
rumos que tomara o comercio internacional do açúcar por aquela
época?

Em razão disso, é natural aceitarmos a idéia de que todas as
atenções dos plantadores estivessem voltadas para a relação custo-
benefício, atinente ao processo de contratação da mão-de-obra
indiana. Portanto, não seria exagero de nossa parte pensar que os
indianos contratados (Indentured Indians)6, de início, não
significassem para os plantadores nada além de músculos e ossos
a serem aplicados nas lavouras de cana-de-açúcar.

Nesse sentido, não nos restam dúvidas quanto ao fato das
circunstâncias históricas terem apontado para os plantadores a
necessidade de impor, aos imigrantes indianos, um regime autoritário
de trabalho.

E para garantir o controle dos trabalhadores indianos dentro
das Plantations, foi elaborado um extenso conjunto de leis, difundido
por meio de documentos ultramarinos denominados pela
administração colonial britânica de Regulamentos de Imigração para
Trinidad e Guiana Inglesa (Immigration Ordinances of Trinidad
and British Guiana). Neles, os imigrantes indianos eram
denominados simplesmente de Indianos Contratados (Indentured
Immigrants).

Dirigir-nos-emos, então, a partir daqui, para o ambiente ao
qual denominamos de centro de inteligência das Plantations, olhando,
primeiramente, na direção do conjunto de leis, constituídas para
assegurar o cumprimento dos contratos e, por conseguinte, controlar
a vida diária dos indianos no interior das Plantations.

Em meio a tal conjunto de leis, somente algumas buscavam
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assegurar a efetivação de alguns direitos adquiridos pelos
trabalhadores indianos, quando da assinatura dos contratos. Tratava-
se de normas que versavam sobre a condução das jornadas diárias
de trabalho em termos, por exemplo, da quantidade de horas a
serem cumpridas, do salário condizente às tarefas realizadas, do
direito a assistência médica e do direito de denúncia por abusos
sofridos no interior das Plantations. Neste caso, as denúncias
deveriam ser feitas a oficiais designados pelo governo à proteção
dos indianos contratados, os chamados Protetores de Imigrantes
(Protector of Immigrants). Numa visão de conjunto, quase a
totalidade das leis visavam assegurar uma política de contenção de
imigrantes dentro das fazendas.

Obviamente que, se o controle total sobre os trabalhadores
indianos era o que mais importava a todos aqueles que dependiam,
direta e indiretamente do sucesso da utilização da mão-de-obra
indiana, é de se supor que as leis de regulamentação do Indenture
System, tendessem para a satisfação das necessidades desses
beneficiados. No entanto, do ponto de vista jurídico, o formato das
leis não parece, à primeira vista, tendencioso, ou seja, na mesma
medida que há punição destinada ao contratado, há, também, para
o contratante, caso venham descumprir qualquer uma das cláusulas
nele previstas.

Todavia, nenhum sistema legal é auto-explicativo, por isso
torna-se mister analisá-lo à luz de outras fontes do mesmo período.
Começaremos, então, a sua análise por aquilo que nos pareceu
mais recorrente em toda a sua extensão, ou seja, o aparentemente
inocente termo, “Indentured Immigrants”, usado em todas as suas
cláusulas para se referir ao trabalhador imigrante indiano.

Se olharmos mais profundamente para a sua utilização, no
âmbito das leis de regulamentação do Indenture System, ou, Sistema
de Contratação, veremos que a naturalização do termo indenture,
não somente nos documentos oficiais, como também nos discursos
da elite, carregava uma intenção velada de eclipsar qualquer traço
que pudesse ligar os indianos a alguma imagem de autonomia social.
Pois quando se pronuncia o termo imigrante contratado, nota-se
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que na palavra que dá qualidade ao sujeito (contratado), não há
nada que permite ligar o sujeito (indiano) à sua trajetória de vida ou
mesmo ao lugar de onde veio, mas antes, a um acordo (um contrato).
Isso faz com que o usuário da língua desvie o pensamento do
substantivo (indiano) para as possibilidades de apreensão do
significado da palavra contratado. E as imagens primeiras que
afloram do signo Contrato são aquelas ligadas a alguma forma de
prestação de contas; assim, a imagem do sujeito (o indiano), se
funde aos referentes do signo Contratado, possibilitando ao usuário
da língua um raciocínio lógico do tipo: se um contrato pressupõe
algum benefício para o contratado, este deve prestar conta daquilo
que contratou, logo, ele deve ressarcir o contratante (no caso o
plantador), as despesas consoantes aos benefícios consumidos; no
caso dos indianos contratados, a viagem, a alimentação, os cuidados
médicos, as roupas etc., sob a forma de trabalho.

Desse modo, podemos afirmar que o apelo mais forte
atribuído ao uso do termo Imigrante Contratado era minar as
possibilidades de o trabalhador indiano impor qualquer tipo de
autonomia, uma vez que os sentidos construídos pelo uso constante
de tal termo, funcionavam como uma espécie de “luz vermelha”
sinalizando para o imigrante sua condição primeira de devedor
perante o proprietário da fazenda.

Em linhas muito gerais, nota-se uma tendência, entre as
diversas leis desse conjunto, de precaver o lado do contratante, no
que se refere a duas situações: por um lado, o risco de o trabalhador
se ausentar da fazenda, durante a execução de uma dada tarefa e,
por outro, é atribuído um excessivo peso a tudo aquilo que é
considerado ofensa ou negligência por parte do contratado.

No entanto, parece contraditório o fato de, se por um lado as
leis tentavam, de toda forma, dificultar a saída do contratado,
inclusive, descontando de seu salário o dia de trabalho em que ele
se ausentava para se queixar ao protetor de imigrantes abusos
sofridos ou descumprimento de seus direitos assegurados no
contrato; por outro, vê-se um total relaxamento nas permissões
para o trabalhador se ausentar, caso ele tivesse ganhado certa
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quantia em dinheiro.
Tal contradição nos leva a supor a existência de, pelo menos,

duas intenções subliminares: primeiro, um possível acordo entre
proprietários de fazendas e proprietários de comércio, uma vez
que “Nenhum comércio deve ser mantido por qualquer patrão,
capataz, inspetor, cocheiro, soldado, ou outra pessoa empregada
na plantação, tampouco sobre tal fazenda ou ao alcance de cinco
milhas dela” 7 (tradução nossa). Segundo, era conveniente para o
patrão que o trabalhador esgotasse as suas reservas financeiras na
cidade, pois voltaria para a fazenda se sentindo constrangido a
aceitar, sem nenhuma resistência, qualquer tarefa exigida pelo
patrão, independente do seu grau de dificuldade, principalmente
porque uma das leis previa que o trabalhador executasse qualquer
trabalho desde que compatível com sua qualificação física.

Numa palavra, arriscamo-nos em dizer que, tanto o uso do
termo Imigrante Contratado, quanto as permissões de afastamento
da fazenda, após o trabalhador ter juntado certa soma em dinheiro,
objetivava funcionar tal qual o famoso “sistema de barracão”, porém,
no primeiro caso, no lugar de uma dívida material, uma dívida
simbólica, moral, pois estar preso a um contrato é o mesmo que
estar sob juízo de sentença, ou seja, próximo àquilo que no sistema
judicial atual, chamamos de “liberdade condicional”.

Contudo, o que consideramos ter sido “a pedra no sapato“
dos trabalhadores indianos, em termos das injustiças que sofreram
durante a permanência nas fazendas, foram, sem dúvida, as
inúmeras condenações judiciais devido às acusações de
descumprimento das leis que versavam sobre ofensas atribuídas
ao patrão e negligências durante a execução de tarefas.

(...) É perfeitamente possível que eles possam ser acusados
diante de um juiz sob a denuncia de agressão, e, incapazes de
falarem a linguagem das classes inferiores aqui correntes, estão
sujeitos a serem encontrados em desvantagem o que pode
terminar em multas ou prisões 8 (tradução nossa).
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Entre as condenações por ofensas, a mais freqüente e,
também a que causava maiores distúrbios era a acusação por má
execução de uma dada tarefa, designada ao indiano por um superior
da fazenda. Isso por que, uma vez notificado sobre a execução
imprópria de seu trabalho, o imigrante contratado deveria refazê-
lo, imediatamente, sob pena de sofrer condenações consoantes a
tal alegação, previstas no sistema de leis.

Na ultima quinta feira a polícia recebeu informações de
que um sério distúrbio havia ocorrido na fazenda Cedar
Hill, um dos proprietários da companhia Colonial, entre
os coolies da fazenda e o corpo administrativo, surgido
de um desentendimento causado por coolies terem
executado impropriamente certas tarefas as quais eles
foram requeridos para completar, e as quais eles não
somente recusaram fazer como também mostraram fortes
sinais de hostilidade. Sob a veemência dessa informação
dois policiais a cavalo foram mandados com a intenção
de apaziguar a desafeição; porem eles foram recebidos
por uma irada recepção dos coolies que os repulsaram e
os injuriaram (...) os outros escaparam ilesos somente
por causa do instinto de seus cavalos que coicearam os
agressores a distância. 9 (tradução nossa).

Num certo sentido, o tradicional chicote, usado contra os
escravos, foi substituído por uma outra arma igualmente eficaz em
termos de alertar o trabalhador quanto a sua pequenez diante da
força do patrão. Tratava-se da prática de descontar do salário do
imigrante contratado certa quantia, de forma extrajudicial, sob a
alegação de práticas indevidas. Bastava apenas que o capataz, ou
qualquer outro funcionário superior da fazenda, alegasse ter ouvido
da boca de um indiano, uma palavra ameaçadora, ou, declarasse o
mal uso de algum equipamento da fazenda para se consumar
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acusações de ofensas e/ou negligências.
Alguns jornais locais, contrários à imigração indiana, ao

denunciarem a sangria dos cofres públicos a ela devida,
aproveitavam para denunciar também o mau uso que os fazendeiros
faziam desses imigrantes.

(...) mas o nosso governo tem sido tão bem sucedido em
providenciar, à custa do dinheiro público, uma quantidade
suficiente de servos para todos os propósitos. (...) Saber como
controlar Coolies, do começo ao fim de suas tarefas diárias, tal
como as mulas são controladas, do começo ao fim das suas, é
tudo o que é exigido dos capatazes e supervisores... 10 (tradução
nossa).

Outros jornais, mais ousados, iam direto ao ponto. Quer dizer,
denunciavam abertamente o caráter unilateral das relações patrão/
imigrantes, contratados/justiça.  Quanto a isso, a nota abaixo é
esclarecedora, pois além de denunciar a prática de retenção ilegal
de salários, também evidencia o fato de que as leis não eram usadas
contra os patrões, principalmente a lei de Nº. 119, que proibia o
empregador de interromper qualquer pagamento de tarefas já
realizadas pelo empregado.

(...) O costume predominante de deter indiscriminadamente os
salários junto aos trabalhadores, empregados nas fazendas de
cana-de-açúcar, por causa de ofensas supostamente cometidas
por eles, tem sido a muito e persistentemente praticada sem
incômodo ou interferência legal de qualquer espécie nesta ilha,
o que não é de se admirar que pessoas plenamente conscientes
da injustiça de tal procedimento sejam, apesar disso, levadas a
seguirem o pernicioso exemplo. Muito evidentemente, nas
mentes de todos aqueles que são agentes na prática, existe
uma lisonjeira alegação que enxerga nisto uma forma de ser o
caminho mais curto e mais simples de estabelecer contendas
entre patrões e empregados, e um meio de evitar os
aborrecimentos, gastos e amolações de terem que ir diante de
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um juiz por causa de todas insignificantes ofensas cometidas
por um trabalhador na fazenda... É infinitamente mais fácil, e
inquestionavelmente mais conveniente para um capataz ou
supervisor reter Cinco dólares do pagamento do trabalhador
por motivo de roubar uma cana, ou semelhante soma em nome
de maltratar uma mula, ou por qualquer outra suposta quebra
das regras da fazenda, do que é correr o risco e aborrecimentos
de ter que dar prova de tal acusação perante um magistrado 11

(tradução nossa).

No ano de 1876, o jornal local, New Era, dava sinais de
desconfiança em relação ao comportamento dos encarregados da
justiça de Trinidad.

Na última reunião do conselho legislativo, o honorável Sr.
Smyth, durante a reorientação dos regulamentos de imigração,
propôs três novas cláusulas, a primeira da qual impôs ao
plantador a manutenção de um livro de atividades para conter
todos os dados para identificação de todos os imigrantes, e a
descrição das tarefas diárias executadas... Possivelmente foi
para convencer o governo que eles estavam de fato
empenhados na doutrina de proteção do imigrante, de modo
que a segunda clausula oferece recursos para o imigrante
procurar residência industrial antes que a total conclusão de
seu contrato fosse apresentada... A terceira sugestão era uma
questão de rotina hospitalar, que provavelmente seria uma
supervisão da parte de autoridades médicas... Tão difundidos
eram os sentimentos filantrópicos derramados sobre a imigração
de Coolies, a uma exclusão de questões igualmente importantes
que afetavam outras raças, que nos não podemos a não ser
anotar as investigações que correm de tempo em tempo sobre
os Coolies e os chineses pagãos 12 (tradução nossa).

Segundo o historiador indo-descendente, Kelvin Singh,
“existe pouca evidência para sugerir que antes dos inícios dos anos
de 1880, qualquer sentença da corte fora alguma vez feita contra
um patrão ou membro da equipe administrativa da fazenda”.13
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(tradução nossa). De fato, essas evidências nos levam a refletir
acerca do grau de autonomia que os fazendeiros teriam alcançado
junto ao sistema judiciário implantado naquela colônia.

Também, não eram incomuns as denúncias sobre protetores
de imigrantes envolvidos nos negócios da cana-de-açúcar.

Temos ouvido ultimamente uma considerável quantidade de
notas ditatoriais de autoria do juiz de St. Joseph, que, embora
não distante da linha seguida por outros semelhantes juizes,
nos faz julgar o oficial distribuindo justiça, nesta parte da ilha,
como um homem particularmente perigoso. ... É a respeito de
nada mais nada menos que um importante personagem, o
Protetor de Imigrantes, que nos refletiremos a dúvida sobre
alguns endossos de dias perdidos de Coolies nas fazendas,
feito pelo juiz anteriormente aludido; e ainda, naturalmente
supomos apoiado pelo chefe do departamento de imigração. É
alguma coisa estranhamente sugestiva que a maior parte dos
endossos (que são relatados como sendo inadequados, e
também como sendo uma vantagem desonesta em favor dos
proprietários de fazenda, em oposição à discriminação dos
coolies) fosse condenando coolies contratados a trabalhar na
fazenda Paradise, de propriedade do Dr. Mitchel, executar meses
extras de trabalho como dias perdidos, ao término de seus
contratos. Esse Dr. Mitchell é Protetor de Imigrantes, e ainda
alguém que aparentemente não percebeu a direção e tendência
desses endossos, caso nos podemos julgar pela passividade
de seus atos em relação a eles. É, de qualquer modo, motivo de
desapontamento que circunstâncias assim coincidissem de tal
modo que aquele ato inadequado do juiz nesse respeito teria
(num senso mundano) uma inclinação rumo ao benefício do
oficial protetor e legal dos coolies 14 (tradução nossa).

Para ampliarmos a nossa visão sobre o grau de aplicação
das leis sobre os trabalhadores nas fazendas, recorreremos a um
aprofundado estudo levado a cabo por Sookdeo (2000, p. 110-122),
no qual foram levantadas as estatísticas sobre o volume de
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condenações, diante da Corte de Trinidad, tanto na época da
escravidão, quanto na época em que se passou a utilizar da mão-
de-obra indiana.

Segundo os dados por ele reunidos, entre os anos de 1828
a 1835, a média de condenações flutuou em torno de 53 prisões de
homens por ano, sendo que os anos de 1832 e 1833, a média
alcançada foi de 54 prisões anuais, 48 e 45 do sexo masculino,
respectivamente. Uma significativa elevação dessa média, de 60
aprisionamentos anuais, é constatada ao final da escravidão, em
1835.

Nesse ponto, Sookdeo reitera a opinião de conceituados
historiadores, a exemplo de Eric Williams, para quem, antes do
advento dos imigrantes indianos, a extração da força de trabalho
era conseguida menos pelas condenações e mais pelo chicote. Mas
com a chegada dos imigrantes indianos, os magistrados de Trinidad
passariam a conviver com a idéia de que a cada nova carga de
indianos contratados, também uma nova carga de criminosos em
potencial, pois, “após 1854, quando as leis de imigração apertaram
o nó em torno dos trabalhadores indianos, eles foram
freqüentemente culpados de quebras de leis de trabalho”.15

(tradução nossa).
Somente no ano de 1870 foram registradas 2.012 prisões,

cujas principais acusações podem ser assim distribuídas: 727 furtos;
257 endividamentos; 213 agressões; 154 condutas indecentes no
uso da língua e 116 ofensas, durante a execução de tarefas. Para o
ano de 1873, os documentos do conselho revelaram 2.649
prisioneiros dentro das cadeias reais. Desse total, 39.9%, ou seja,
1.059 eram hindus. O restante dos prisioneiros estava dividido entre
indianos mulçumanos, creoles, afro-descendentes, 154 jovens abaixo
de quinze anos e 282 mulheres de idades variadas16. Segundo
Sookdeo, nos anos de 1872 e 1873, entre as categorias de ofensas
que culminavam em prisões, a que mais figurou foi a de imigrantes
indianos capturados sem passes livres, 354 e 476, respectivamente.

Numa nota, extraída pelo autor, um inspetor dá a sua receita
de como os prisioneiros devem ser disciplinados:
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Sir Joshua Jebb, “uma reconhecida autoridade em matéria de
castigo disciplinar em prisões”, quem recomenda, “os elementos
intimidadores de punição são trabalhos forçados, comida ruim
e cama ruim; e para as classes mais baixas de prisioneiros...
Sentenças duras”, as quais corresponderiam a “trabalhos nos
moinhos ou abrir covas ou quebrar pedras ou alguma atividade
semelhante” 17 (tradução nossa).

Sookdeo destaca ainda que, entre os anos de 1872 e 1873,
os crimes categorizados como agressões dobraram. Quanto a isso,
ele aponta algumas possíveis causas: frustração entre as classes
trabalhadoras, incluindo conflitos inter-raciais, competições nas
esferas do trabalho e frustrações sexuais, dado ao fato de os
imigrantes indianos se constituírem de uma classe de trabalhadores,
predominantemente masculina.

Para os anos de 1885 e 1886, os números de aprisionamentos
foram de 4.411 e 4.363, respectivamente, sendo que a maior parte
dessas condenações foram alegadamente por motivo de
descumprimento das leis de contrato de trabalho por parte dos
imigrantes indianos (Ibid, 2000, p.120).

No balanço geral que fez Sookdeo, acerca do
recrudescimento das sanções penais em Trinidad, destacam-se três
interessantes posições: primeiro, o fato de que as duras sentenças
aplicadas sobre os imigrantes contratados tornaram-se convenientes
para a classe de plantadores, em certo período do ano, sobretudo
nas estações em que as fazendas necessitavam de poucos
trabalhadores, uma vez que os custos de subsistência dos imigrantes,
que se encontravam presos, corriam por conta do governo.  Segundo,
tais sanções penais se perfilaram numa excelente forma de se
exercer o controle sobre os imigrantes contratados. Por último,
Sookdeo revela, do ponto de vista dos indianos, o lado positivo de
se estar preso, pois, “os contratados prosseguiram em receber com
alegria o repouso oferecido pelas prisões comparado à vida em
algumas das severas fazendas” 18 (tradução nossa).

As posições de Sookdeu corroboram as evidências, acima
discutidas, quanto às relações de poder que os fazendeiros mantinham
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junto ao sistema judiciário de Trinidad. Todas as evidências, até
aqui analisadas, nos permitem afirmar a existência de uma ampla
rede de relações entre fazendeiros, capatazes, supervisores,
protetores de imigrantes, magistrados e imigrantes contratados. Num
documento ultramarino para assuntos da imigração indiana,
extraímos um trecho que versa sobre o cumprimento das leis nas
fazendas de Trinidad. Nele, podem ser percebidos os “espaços de
negociação” entre imigrantes indianos e seus capatazes, quando
se tratava de oficializar uma denuncia ao juiz local:

26. Casos diante da Corte. Muitos capatazes tem uma forte e
muito justa discriminação contra levar um homem diante da
corte por causa de alguma insignificante negligência, trabalhar
tão firme quanto é requerido pelo regulamento, e geralmente
decidem tal questão, fora da corte pela ação de multar o
transgressor. Nem muitos patrões reivindicarão e adicionarão
ao tempo de contrato os dias em que o imigrante não tem
trabalhado,  “dias perdidos” como eles são chamados; também
não decidirão processar por deserção. No total desses casos
diante do juiz existe sempre uma grande perda de precioso
tempo, ambos para o empregador como para o trabalhador.
Pois, alguns dias antes que ele seja levado à corte, o coolie se
torna mal humorado e não trabalha devidamente. Então o
capataz ou qualquer um em posição de gerência deve
comparecer à corte com o livro da fazenda de modo que um dia
é perdido, e, além disso, caso o coolie seja punido ou não, as
boas relações entre mestre e servo são prejudicadas, e ainda, o
coolie é provável, especialmente se ele for absolvido ou
meramente advertido, perder respeito à autoridade de seu
mestre, e ainda se mandado para prisão ele perde o respeito
por si mesmo e torna-se um membro das classes criminosas.
Depois que o caso é terminado, o coolie leva algum tempo
antes de se estabelecer dentro de seu regular costume de
trabalho pacífico e constante. O dia posterior ao caso ele declara
que não vai ao trabalho, porque ele deve cozinhar a sua comida,
a qual ele não foi capaz de fazer enquanto estava na corte19

(tradução nossa).
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De fato, o documento acima mostra os trabalhadores indianos
desenvolvendo certo grau de autonomia diante de seus opressores
no momento em que, paradoxalmente, fazem uso da própria arma
criada por seus patrões para oprimi-los, ou seja, a máquina judiciária.
Observa-se que, não somente as perdas financeiras estavam em
jogo, quer dizer, as horas de trabalho que ambos os lados poderiam
perder se ocupados com os inquéritos. Também estavam em jogo
certas perdas subjetivas que poderiam, ou minar à autoridade do
capataz diante, tanto do imigrante acusado como de todo o restante
do grupo a ele subordinado, ou, na mesma medida, desmoralizar o
imigrante, se condenado fosse, a um estado de marginalização.
Por essa razão, capatazes e imigrantes buscavam acordos diante
das contendas, a fim de não se afastarem das fazendas e não
colocarem em risco o capital moral que construíam a partir de suas
relações dentro das Plantations.

Queremos salientar que, embora tenhamos dado um
considerável relevo ao penoso processo de opressão por que
passaram os indianos, sobretudo por meio do uso indiscriminado
das leis de imigração, não faz parte das nossas intenções,
reascendermos o velho questionamento a respeito do fato de ter
sido, ou não, um tipo de escravidão a vida dos imigrantes indianos
nas Plantations.

Se alguns estudiosos insistiram, ou ainda insistem, em tal
questionamento, é devido a alguns problemas teóricos, ainda não
superados entre aqueles que, embora carregados de boas intenções,
tendem a vitimizar as populações subalternizadas no Caribe
colonial20.

De qualquer modo, o processo de vitimização da população
indiana de Trinidad colonial também fez parte dos jogos de cena,
pois favorecia outras categorias de pessoas residentes na ilha, como,
por exemplo, alguns missionários presbiterianos canadenses,
particularmente, o reverendo Mr. Morton21 e o reverendo Mr.
Grant,22 cuja permanência em Trinidad, a partir do ano de 1860,
dependia dos trabalhos que desenvolviam junto aos indianos nas
Plantations, no sentido de educá-los e evangelizá-los.
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Os missionários deveriam assumir, perante os indianos, um
discurso protecionista, para ganhar a sua confiança, pois, na
Plantation, marcada pelo despotismo, pelo desencontro e,
principalmente, pela imprevisibilidade, o melhor instrumento de
atração seria, indubitavelmente, alguma forma de proteção contra
as injustiças, uma vez que os contratos assinados na Índia, conforme
mostramos, se converteram em instrumentos de opressão nas mãos
dos proprietários.

Desse modo, uma série de passagens que, na ótica dos
missionários, poderia fundamentar a suas posições diante das
injustiças cometidas contra os imigrantes indianos, era incorporada
em seus diários, conforme mostra o documento abaixo.

Certa ocasião, o capataz de uma fazenda de açúcar, nas
vizinhanças de San Fernando, violentamente tentou, segundo
alguns trabalhadores foragidos, amarrar uma corda em torno
da cintura de um pequeno número de líderes, em uma mais ou
menos jocosa forma, e os colocou pra trabalhar. Sem resistência
os homens trabalharam o dia todo, e ao cair da noite eles foram
liberados com algumas boas recomendações. Sob o manto da
noite eles deixaram a fazenda e foram até a casa do subprotetor,
residente no distrito, com quem eles apresentaram a informação
ou acusação formal.  Ele imediatamente iniciou uma ação contra
o capataz. Na conclusão do inquérito, o juiz virou-se para a
defesa, dizendo a ele: “Eu estou completamente consciente
que o tratamento dado a esses homens não tem causado
sofrimento físicos, porém, tal ato sugere circunstâncias as quais
as leis britânicas desaprovam”. Esses não são os dias de
escravidão 23 (tradução nossa).

Já para os olhares do governo e da população local, os
missionários procuravam justificar as suas ações por meio de
alvissareiros objetivos que prometiam subtrair os indianos das
condições degradantes que encontravam suas vidas espirituais,
morais e intelectuais.
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Assim era nossa missão em Trinidad; e na tentativa de satisfazer
necessidades espirituais, morais e intelectuais de um povo,
que cresce rapidamente a cada ano pela imigração, como
também pelo aumento natural, nossos missionários têm, não
somente numa larga medida, cumprido os propósitos para os
quais eles foram, e estão, sendo mandados, mas tem garantido
por meio de seus trabalhos, o reconhecimento e o apoio do
governo e dos cidadãos em quase toda parte 24 (tradução
nossa).

Como parte das táticas de atração e negociação, os
missionários passaram a protestar contra o uso do termo Coolie,
usado para designar os indianos contratados nas Plantations, pois
viram nessa forma de clivagem um poderoso instrumento para
causar ao indiano um sentimento de inferioridade diante da outras
populações presentes na ilha.

O termo “Kuli”, que tem sido aplicado a outras raças asiáticas,
assim como para os nativos da Índia, tem na língua “Hindi” o
significado de um faxineiro ou carregador. Embora “Coolie”
seja o termo oficial e é usado durante o prazo do contrato, o
fato de ter sido originalmente a designação da mais baixa classe
de trabalhadores, tem feito dele extremamente ofensivo para
uma grande proporção de pessoas. Os missionários têm evitado
usar esse termo, e o termo “Indianos Orientais” está agora em
uso geral 25 (tradução nossa).

Para dar materialidade a essa questão, recorremos a uma
nota extraída de um jornal local, The Palladium, cuja denúncia se
dirige tanto aos trabalhadores Creoles, por imputarem aos
trabalhadores indianos uma condição de inferioridade, quanto aos
próprios indianos por aceitarem tal condição de inferioridade, dando,
inclusive, testemunhos de sua baixa estima.

(...) E até o momento nada é mais comum do que observar as
desdenhosas maneiras pela qual o trabalhador indiano oriental
é, ou referido, ou intitulado por alguns de nossos trabalhadores



Plantation Legal: Trinidad século XIX

185

  jul./dez. 2007

Creoles, quem parece reconhecê-los como a raça mais inferior
de todas as outras por causa da degradação, e principalmente,
talvez, pelo fato de eles terem chegado aqui numa condição de
quase escravos (...) Mas esses orientais freqüentemente
reconhecem a si próprios como ocupando o mais baixo status;
no tempo em que chegaram aqui eles entraram em suas
obrigações agrícolas como trabalhadores contratados. Pergunte
a um coolie de classe baixa (visto que o ideal de sua casta
inerente permanece na mais alta norma para eles) se ele for um
trabalhador contratado, e ele revelará a você à baixa estima na
qual ele encerra a si mesmo. Desta maneira eles têm a
consciência de que eles ocupam a mais baixa condição nesta
ilha 26 (tradução nossa).

Mas alguns historiadores, em especial o professor indo-
descendente Haraksingh (1981, p.155), mostra-nos que certas
imagens geradas durante o período colonial, como por exemplo, as
noções de docilidade e o próprio sentimento de inferioridade, ambos
imputados aos imigrantes indianos, devem ser vistas por um outro
prisma.

Haraksingh contesta essa primeira noção, a de docilidade,
dizendo que esse estereótipo, normalmente usado para acentuar a
preferência dos fazendeiros por trabalhadores indianos, não combina
com a quantidade de distúrbios e violências cometidas por indianos
em seus locais de trabalho. Segundo ele, o que, em última análise,
consubstanciava a noção de docilidade era o fato de uma grande
maioria de imigrantes viverem dentro das Plantations sob regime
de contratos, o que permitia aos seus patrões reunirem as condições
necessárias para exercer um amplo controle sobre eles.

Quanto à aparente submissão dos indianos, Haraksingh
interpreta como sendo uma espécie de comportamento estratégico
para manter os patrões felizes até poderem escapar das Plantations:
“pois, grande parte da resistência indiana deve ser vista em termos
de quem teria o último riso. Eles seriam submissos e trabalhariam
duro, o que indubitavelmente manteria os plantadores felizes” 27

(tradução nossa).
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Analisando, com mais profundidade, essa idéia de os indianos
desenvolverem uma atitude de submissão, como sendo um tipo de
estratégia de preparação para uma vida melhor fora das Plantations,
ver-se-á que mais uma vez os imigrantes estão tentando se beneficiar
com as próprias imagens que deles eram construídas, por aqueles
setores da sociedade interessados em explorá-los. Dito de outro
modo, tanto o estereótipo de docilidade, forjado pelos proprietários
para fortalecer os mecanismos de contratação dos indianos, quanto
o estereótipo de injustiçados, desenvolvido pelos missionários, a
fim de convertê-los ao cristianismo, foram, estrategicamente, aceitos
pelos próprios indianos, uma vez que tais imagens ajudavam a
confundir seus opressores quanto aos seus verdadeiros projetos.

Numa visão de conjunto, as relações construídas entre as
diversas categorias de pessoas, submetidas ao conjunto de leis de
imigração, formavam um complexo jogo de cena, cujas principais
intenções eram: 1) criar um teatro capaz de deixar as autoridades
inglesas em Londres satisfeitas quanto ao perfeito cumprimento
das leis de imigração em suas colônias; 2) obter benefícios
financeiros a partir dos recursos do tesouro real, destinados à
asseguração do sucesso da companhia colonial de imigração; 3)
constituir códigos, extrajudiciais, de relacionamentos capazes de
assegurar a continuidade dos acordos estabelecidos entre todos os
grupos envolvidos e 4) assegurar aos imigrantes indianos a
construção de espaços de negociação para que aquela difícil
existência nas Plantations pudesse ser transfigurada em algo mais
próximo de seus horizontes de expectativa.

Notas
1 “A CLARA do Ovo”. Direção e texto: Danilo Alencar, Goiânia, teatro da
Universidade Católica de Goiás (Campos-V), Outubro de 2006.

2 GUHA, R. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. London:
Duke University Press, 1999.
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3 BHABHA, H. K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.

4 In March of 1845 Thomas Caird announced in a despatch to the Home Office,
“I have the honor to report… that I have despatched the Futtle Rozack to
Trinidad”. (Colonial Office 318, vol. 165, Caird to Hope, 7 March 1845. apud
PERRY, 1969, p.59.

5 “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 of sugar plantation cannot consist of less than
200 acres of good land, of which 100 acres for cane, 50 for pasture, and 50 for
Negro grounds, establishments and Casualties. A plantation of this class carried
on with the greatest economy will require a capital of about £ 8,000 sterling”. (cf.
WILLIAMS, 1962, p. 74).

6 O termo Indenture se refere aos acordos sob a forma de contrato realizado entre
trabalhadores e empregadores, sendo estes responsáveis por todos os custos de
transporte e alimentação dos trabalhadores até aos seus locais de trabalho.

7 “No shop shall be kept by any employer, manage, overseer, driver, ranger, or
other person employed on the plantation, either upon such plantation or within
five miles thereof” (Coolie immigration; immigration ordinances of Trinidad and
British Guiana, London : H.M. Stationery Off., 1904. 062117110523. p. 29).

8 (...)It is just possible that they may be arraigned before the magistrate on the
charge of assault, and, unable to speak the language of the lower orders here
fluently, are liable to be found at a disadvantage, which may end in
fine_or_imprisonment (…) (The Palladium, May 15, 1880.)

9 “On Thursday last the police received information that a serious disturbance
had taken place at Cedar Hill estate, one of the properties of the Colonial Company,
between the coolies of the estate and the managing body, arising out of
misunderstanding caused by the coolies having imperfectly performed certain
work which they were requested to complete, and which they not only refused
to do but showed strong signs of hostility. On the strength of this information
two policemen on horseback were sent out with a view to appease the
disaffection; but they were met by a warm reception from the coolies who
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repulsed them, injuring one (...) the other escaping unhurt only by the instinct of
his horse which kicked the assailants away”. (San Fernando Gazette, September
30, 1882).

10 (…) But our Government has been so successful in providing at the public
expense a sufficiency of serfs for all purposes (…) To know how to drive coolies
through their daily tasks, as the mules are driven through theirs, is all that is
required of managers and overseers (…) (San Fernando Gazette, February 4,
1871. Editorial.)

11 “The prevailing custom of indiscriminately checking the wages at labourers
employed on sugar estates for offences alleged to be committed by them has been
so long and persistently practiced without molestation or legal interference of
any kind in this island that it is not to be wondered at that persons fully conscious
of the iniquity of such proceedings should nevertheless he led to follow the
pernicious example. Very evidently, in the minds of all those who are agents in
the practice, there is an unctuous excuse which views it in the shape of being a
shorter and more summary way of settling disputes between master and servant,
and a means of avoiding the trouble, expense and annoyance of going before a
magistrate for every trifling offence committed by a labourer on the estate.. . It is
infinitely easier, and unquestionably more convenient for a manager or overseer
to check five dollars from a labourer’s pay for stealing a cane, or a similar sum for
maltreating a mule, or for any other suppositious breach of estates’ discipline
than it is to take the risk and trouble of proving such a charge before the Police
magistrate”. (San Fernando Gazette, August 31, 1878. Editorial).

12 At the last meeting of the Legislative Council, the Hon. Mr. Smyth, on the
recommital of the Immigration Ordinance, proposed three new clauses the first
of which imposed on the plantcr the keeping of a ‘Labour Book’ to contain all
materials for identification of every Immigrant, and the description of the daily
work performed... Possibly it was to convince the government that they were
really in earnest in the immigrant protection doctrine that the second clause
offering facilities to the immigrant to procure industrial residence before the full
completion of his indenture was introduced... The third suggestion was a matter
of hospital routine, which probably was an oversight on the part of the medical
authorities. . . So diffuse are the philanthropic sentiments wasted on coolie
immigration, to the exclusion of equally important questions which affect other
races, that we cannot but note the disquisitions which take place from time to
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time on the coolie and heathen Chinee... (New Era, June 12, 1876. Editorial).

13 (…) “There is little evidenced to suggest that before the early 1880s any court
decision was ever made against a planter or member of the estate’s managerial
staff”. Cf. SINGH, Kelvin. In: Bloodstained tombs: the Muharram massacre
1884. London:  Macmillan, 1988, p. 10.

14 We have heard a good deal lately of magisterial not by the St. Joseph Magistrate,
which, although not out ct the hue pursued by other like magistrates, makes us
regard the officer dispensing justice in this quarter of the island as a peculiarly
hazardous man... It is with no less an important personage than the Protector of
Immigrants that we would consider the question of some endorsations of coolies’
lost days on estates, made by the magistrate first alluded to; and, we naturally
suppose, approved of by the Chief of the Immigration Department. It is somewhat
strangely suggestive that most of the endorsations (which are reported to be
improper, and to be an unfair advantage in favour of the proprietor of the estate,
to the prejudice of the coolie) should he endorsations condemning coolies
indentured to labour on the Paradise Estate, the property of Dr. Mitchell, to
work out extra months of labour as lost days, at the expiration of the term of their
indenture. This Dr. Mitchell is Protector of Immigrants and one who apparently
did not see the leaning and tendency of these endorsations, if we may judge by
the passiveness of his acts with respect to them. It is, however, subject for regret
that circumstances should so coincide that the improper act of the magistrate in
this respect should have (in a worldly sense) a leaning towards the profit of the
coolies’ legal and official Protector… (New Era, March 22, 1880. Editorial).

15 “After 1854, when indenture laws tightened the lasso around Indian worker,
they were frequently “guilty of breaches” of labor laws”. (cf. SOOKDEO, 2000,
p.111).

16 Dentre as principais fontes utilizadas por Sookdeo destacam-se os despachos
do governador Longden, o anuário Blue Books e relatos de inspetores de prisões.

17 Sir, Joshua Jebb, “an admitted authority in matter of Prison discipline,” who
advised, “The deterring elements of punishment are hard labour, hard fare, and a
hard bed; and for the lowest class of prisoners... Hard sentences,” Which amounted
to “labour at the treadwheel or shot drill or stone breaking or some such work”.
(COUNCIL Paper (Trinidad) nº 39 of 1874 apud SOOKDEO, 2000, p. 114).
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18 “The indenteds continued to welcome the respite offered by prisons compared
to life on some of the harsher plantations. (ibid, 2000, p. 114).

19 26.Cases before Magistrate. —Many managers have a strong and very
reasonable prejudice against haling a man before the Courts for some trifling
negligence to work as hard as required by the ordinance, and generally settle such
cases out of Court by fining the offender. Nor will many employers claim and
add to the period of indenture the days the immigrant has not worked, — “lost
days” as they are called; nor will they prosecute for desertion. In all these cases
before the Magistrate there is always a great loss of valuable time both to the
employer and to the labourer. For some days before he is taken to Court, the
cooly is sulky and does not work properly. Then the manager, or at all estates the
overseer, has to attend the Court with the estate books and a day is lost, and
then, whether the cooly is punished or not, the good relations between master
and servant are disturbed, and the cooly is likely, especially if he is acquitted or
merely warned, to lose respect for. The authority of his master, and if sent to jail
he loses respect for himself and becomes the associate of the criminal classes.
After the case is over, the cooly takes some little time before he settles down into
his normal ‘habit of quiet and steady work. The day after the case he says he is
not going to work, as he must cook his food, which he was not able to do when
he was at Court. (COMINS, 1893, p. 42).

20 Para uma melhor compreensão das críticas feitas a perspectiva de vitimização
de populações coloniais, sobretudo das populações afro-descendentes do Caribe,
veja: GLISSANT É. Caribbean Discourse. Charlottesville, University Press of
Virginia, 1989.

21 Morton, John, 1839-1912. John Morton of Trinidad: pioneer missionary of
the Presbyterian Church in Canada to the East Indians in the British West Indies:
journals, letters and papers / edited by Sarah E. Morton. Toronto: Westminster
Co., 1916.

22 Grant, Kenneth James, 1839-1923 My missionary memories. Halifax, N.S.:
Imperial Pub. Co., [c1923] 062117110523.

23 “On one occasion the manager of a sugar estate in the neighborhood of San
Fernando, sorely tried by some absconding laborers, tied a rope around the waist
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of a few of the leaders, in a more or less jocular way, and put them to work.
Without resistance the men worked in the fields all day, and towards evening
they were dismissed with some good advice. Under cover of the darkness they
left the estate and went to the house of the Sub-Protector, residing in the district,
with whom they laid an information or charge. He immediately entered an action
against the manager. At the conclusion of the trial the magistrate, turning to the
defendant, said to him: “I am fully aware that the treatment given these men has
not caused physical suffering, but it does suggest conditions on which British
law frown. These are not the days of slavery”. (GRANT, 1923, p. 63).

24  “Such was our mission in Trinidad; and in attempting to meet spiritual, moral
e intellectual needs of a people growing rapidly each year by immigration, as well
as by natural increase, our missionaries have not only in a large measure fulfilled
the purpose for which they were and are sent out, but have secured for their
work the recognition and support of the Government and the citizens generally.”
(ibid.p.60).

25 “The term “Kuli”, which has been applied to other Asiatic peoples as well as
to the natives of India, has in the “Hindi” language the meaning of a porter or
laborer. While “Coolie” is the official word an is used during the term of indenture,
the fact that it was originally the designation of the very lowest class of laborers
has made it extremely offensive to a large proportion of the people”. The
missionaries have avoided using it, and the term “East Indians” is now in general
use. (ibid.p.60).

26 And yet nothing is more common than to observe the contemptuous manner
in which the East Indian labourer is either referred to or addressed by some of our
creole labourers, who seem to regard them as a race far beneath every other for
degradation, and chiefly, perhaps, because they come here in a kind of quasi-
slavery,... But these Orientals do often regard themselves as occupying the lowest
status, when, on arriving here they enter on their agricultural duties as indentured
labourers. Ask a coolie of a low class (for the ideal of their inherent caste remains
with the higher order of them) whether he is an indentured labourer, and he will
tell you the low esteem in which he holds himself. Thus they have the
consciousness that they occupy the lowest condition in this island. (The
Palladium, april 24, 1880).
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27“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”. (HARAKSINGH, 1981, p.75).
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