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RESUMO 

 

 Esta dissertação tem por preocupação buscar na literatura os processos 
constitutivos de uma “Comunidade Imaginada”, no caso a haitiana. O conceito central 
é o de “Comunidade Imaginada” formulado por Benedict Anderson (1989), este 
ressalta o aspecto de constructo, de invenção e engenharia social levado a cabo 
através do discurso para se fundar uma idéia, a comunidade nacional, sob a qual 
uma sociedade histórica se assenta. Neste processo, algumas narrativas fundadoras, 
consideradas “exemplares”, servem para visualizar a construção de determinados 
símbolos que inauguram as bases de uma suposta identidade nacional. Neste 
sentido as obras de Jacques Roumain Gobernadores del Rocío e Jacques Stephen 
Aléxis El Compadre General Sol, são estudadas como portadoras da característica 
de exemplares porque visam resgatar a riqueza e a singularidade da cultura popular 
vendo na mesma a fonte de regeneração do Haiti. Estas obras fazem parte do 
movimento da Negritude haitiana que representou uma injeção de originalidade e de 
busca de identidade. Procuramos trabalhar com as questões que envolvem as 
relações entre História e Literatura mostrando a validade desta última como fonte de 
pesquisa que possa ampliar o conhecimento sobre um sociedade. O engajamento 
político e social dos literatos, a forma como eles assumem a literatura como missão e 
quando esta literatura são realmente nacionais foram alguns dos pontos 
desenvolvidos no primeiro capítulo. No segundo capítulo elencamos de forma 
panorâmica alguns dos principais escritores europeus que produziram obras literárias 
que veiculavam uma imagem negativa da cultura haitiana contribuindo assim para a 
construção do Haiti como o locus da barbárie no continente americano. O contra-
discurso produzido pelos escritores desde o início do século XIX também foi 
apresentado, ilustrando o desenvolvimento prematudo de uma literatura de cunho 
militante no Haiti. Na parte terceira e última procedemos a um breve olhar pela 
história política do Haiti de 1915 a 1971 e passamos em seguida aos dados 
biográficos dos autores e a análise de suas obras, destacando elementos que 
ilustrassem o projeto contido nas mesmas. Buscou-se uma relação de diálogo entre 
História, Literatura e Biografia, para tanto, buscamos a contribuição dos estudos 
culturais que abordam a identidade, crítica literária, sociologia da literatura e estética 
da recepção, além da historiografia e dados da biografia dos autores. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation has for concern to look for in the literature the constituted 
processes of a “Imagined Community”, in the case the Haitian. The central concept is 
it of “Imagined Comunnit” formulated for Benedict Anderson (1989), this emphasizes 
the contructo aspect, of invention and social engineering carried out through the 
speech to found an idea, the national community, under which a historical society 
settles. In this process, some narratives fundadoras, considered “copies”, they are to 
visualize the construction certain symbols that they inaugurate the bases of a 
supposed national identity. In this sense Jacques Roumain Gobernadores del Rocío 
and Jacques Stephen Aléxis El compadre General Sol, are studied as bearers of the 
charecteristic of copies because they seek to rescue the wealth and the singularity of 
the popular culture sells in the source of regeneration of Haiti. These works are part 
of the movement of the Blackness hatiana that represented an injection between 
History and Literature showing the validity of this last one as research source that can 
enlarge the knowledge on a society. The writers’ political and social engagement, the 
form like them assumes the literature as mission and when this literature is really 
national some of the main European writers that produced literary works were that 
they transmitted a negative image of the Haitian culture contributing like this to the 
construction of Haiti as the lócus of the barbarism in the American continent. The 
against-speech produced by the writers since the beginning of the century XIX was 
presented also, illustrating the premature development of a literature of military stamp 
in Haiti. In the part third and las we proceeded to an abbreviation to look for the 
political history of Haiti from 1915 to 1971 and we passed soon aferwares to the 
authors’ biographical data and the analysis of their works, elements that illustrated the 
project highlighting contained in the same ones. A dialogue relationship was looked 
for among History, Literature and Biographe, for so much, we looked for the 
contribution of the cultural studies that they approach the identity, literary critic, 
sociology of the literature and aesthetics of the reception, besides the historiography 
and data of the authors’ biography. 
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Apresentação 

“La poesía nos es pura destilación idealista, encantamiento mágico, ya 
que refleja lo que en lenguaje común se llama una época, esto es, la 
complejidade dialéctica de las relaciones sociales, las contradicciones 
y los antagonismos de la estructura político-económica de una 
sociedad, en determinado momento de su desarrollo”. Jacques 
Roumain 

 

 Esta dissertação tem por proposta de estudo as questões relativas à 

construção da identidade nacional haitiana a partir dos romances de Jaques 

Roumain Gobernadores del Rocío e de Jaques Stephen Alexis El Compadre General 

Sol. Para trabalharmos a identidade nacional optamos por trabalhar com a categoria 

de “Comunidade Imaginada” formulada por Benedict Anderson, onde se ressalta o 

aspecto de constructo, de invenção e engenharia social levado a cabo através do 

discurso para se fundar uma idéia sob a qual uma sociedade histórica passa a se 

assentar. Como fonte de estudo utilizamos a literatura da Negritude haitiana 

desenvolvida na obra de Jacques Roumain Gobernadores del Rocío e Jacques 

Stephe Aléxis El compadre General Sol. Consideramos as obras dotadas da 

características de narrativas “exemplares” para se fundar uma nova idéia de 

comunidade cultural haitiana. São obras protagônicas na fundação de uma nova 

idéia de se imaginar o Haiti assim como representam um rechaço aos detratores que 

produziram obras estigmatizadoras acerca da identidade haitiana no transcurso do 

século XIX e início do XX. Estas obras “exemplares” representam na verdade, 

narrativas fundadoras, pois, inauguram os alicerces de uma pretensa identidade 

nacional, o aporte cultural herdado da Árfrica ancestral. Desta forma, a narrativa 

fundadora tem como encargo fornecer à identidade nacional a liga sentimental e 

afetiva que lhe garante as bases de uma certa estabilidade e fixação. Assim, a 

literatura é abordada como um valioso artefato cultural que influencia no imaginário 

social contribuindo para a construção de estereótipos assim como de identidades. 

Metodologicamente procuramos estabelecer a relação dialética entre texto, contexto, 



 

 

11 

biografia e crítica literária. A abordagem se pautou por uma busca de diálogo entre 

teóricos da cultura que abordam a temática identitária, críticos literários, o literátos 

como teóricos, a sociologia da literatura, análise do discurso e estética da recepção 

literária. Procuramos também, mostrar o aspecto da literatura como um produto 

social e o engajamento político-social que marca esta produção no continente Latino-

americano. Buscou-se apresentar a importância da literatura de viagens na 

construção de estereótipos acerca do haitiano bem como o desenvolvimento da 

“literatura militante” no Haiti a partir do início do século XIX que se pautou pela 

defesa intelectual do país contra os detratores estrangeiros. 

 O estudo foi encaminhado no sentido de perceber as imagens que são 

articuladas nas obras literárias de Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis que 

pretendem fundar uma nova imagem do haitiano – e uma tentativa de encarná-la na 

realidade – debatendo com os detratores do país e os estereótipos por esses 

construídos. Trata-se de buscar como estes autores encabeçaram um trabalho de 

representação da cultura haitiana que se reflete na forma como eles constroem suas 

obras. O empreendimento por eles realizado constitui uma forma de inserção do 

sujeito no mundo, no caso o sujeito é uma determinada nacionalidade. Nele 

podemos visualizar como ele se percebe e realiza uma interpretação que reflete a 

forma como se apresenta aos outros e a si próprio. 

 Neste sentido, pretende-se estabelecer uma relação de dialogismo entre o 

texto e o contexto em que foram gestadas as obras, da mesma forma que será 

buscado o público leitor das mesmas. É importante manter sob mira o objetivo ao 

qual as obras se propõem porque este indicia a quem se destina o projeto e em qual 

debate as mesmas estão inseridas. Edgar Allan Poe (1846) foi o primeiro a colocar a 

questão do problema que representa o leitor para o escritor. Poe mostra que uma 

obra é produzida com uma preocupação matemática em cada detalhe tendo em vista 

aquilo que o autor quer causar no seu público específico. O autor colocando-se no 

lugar do leitor elabora uma retórica de convencimento que objetiva incucar sua forma 

de conceber o mundo a outros.  
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 Neste sentido, ao avaliar a importância de uma obra literária para seu 

tempo constitui passo imprescindível estabelecer o diálogo da mesma com a 

produção historiográfica que permitem diagnosticar o contexto histórico específico 

em que esta foi produzida. Da mesma forma, buscar penetrar nos respectivos 

projetos literários dos autores buscando visualizar os leitores implícitos de suas 

obras é outra preocupação com a qual o historiador deve se ater. O que explica o 

sucesso de uma obra literária é o fato do leitor encontrar nela elementos que dizem 

respeito à sua sociedade e ao seu próprio drama pessoal. A literatura, assim como a 

História, é um produto cultural, social e historicamente construído, num processo em 

que influência a vida cotidiana dos atores políticos e sociais da mesmas forma que 

por eles é influenciado. Por isto, uma obra tem como alvo um leitor em potencial, 

este público evidencia o que pode ou não pode ser dito em determinada sociedade 

para estes leitores-destinatários, de forma que estes entram como elementos que 

também condicionam o autor e sua obra. 

 A análise do contexto social e político permite perceber para quem as 

obras literárias estão sendo direcionadas, quem elas buscam tirar do estado de 

dormência, despertando para a participação política ativa em favor da nação 

haitiana. São obras que usam como protagonistas elementos oriundos do 

campesinato ou dos setores populares. Mostram o papel e a relevância destes na 

construção de uma pátria haitiana diferente daquela que se apresentava no momento 

em que escreviam. Todavia estas obras não estão direcionadas às classes 

populares, são obras que visam antes de mais nada conscientizar a elite intelectual 

sobre a importância de trabalhar em prol do povo e em prol da nação.   

 A questão do público leitor coloca pontos que enviesam pelo campo da 

sociologia da literatura e, neste sentido, buscar a posição e função social do escritor 

relacionando a sua posição com sua produção, assim como suas influências na 

sociedade são questionamentos importantes com os quais este estudo histórico 

procurou se defrontar. Estes questionamenos trazem para a investigação o problema 

da função política exercidas pelos autores, os autores como enunciadores, e suas 
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obras ou o conjunto das mesmas. Procuramos desenvolver estas questões ao 

tratarmos da biografia dos autores onde buscamos evidenciar a participação política 

e atuação junto aos movimentos sociais de seu tempo.  

 Hans Robert Jauss (1994) nos apresenta algumas considerações a 

respeito da relação que a obra literária estabelece com seu público. Ele defende que 

existe um código estético de leitores, um determinado horizonte de expectativas 

literárias e a interpretação e entendimento se dá pela fusão destes horizontes. O 

código estético dos leitores gera um horizonte de expectativa que está em intertexto 

com horizontes passados, traçando uma linha unitária com a tradição cultural. 

 Uma análise histórica da literatura, deve englobar o texto e sua recepção 

avaliando a obra em sua geração e ao tempo futuro que se presentifica. Desta forma, 

avaliar o papel das obras e de seus autores são pontos a serem desenvolvidos com 

relação aos dois autores estudados. Para se avaliar com uma maior aproximação a 

relevância da obra torna-se necessário compreender a pergunta para qual ela 

constitui uma resposta. Portanto, o social importa não apenas como causa nem 

como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na 

constituição da estrutura da obra, tornando-se portanto interno. Adotamos a 

concepção de que a obra literária seja um reflexo de uma realidade (não um mero 

espelho, mas por revelar o mundo histórico em que a obra foi produzida) e também 

de algo que não seja somente realidade (o que vem a ser as expectativas). Desta 

forma, estudar a literatura muito contribui para ampliar o horizonte de interpretação 

de uma determinada época e, desta forma, que o diálogo com a historiografia do 

período vai caminhar com a análise dos romances de Jacques Stephen Alexis e 

Jacques Roumain. 

 O recorte temporal de estudo situa-se entre os anos de 1915, momento da 

intervenção norteamericana até a caída de François Duvalier (1971), período em que 

o país foi duramente criticado internacionalmente pelas atrocidades cometidas pela 

ditadura de Papa Doc. O período inicial se explica devido à intervenção norte-

americana sobre o Haiti, fato que fez com que o discurso da identidade condenada 
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construído no transcurso do século XIX por viajantes estrangeiros fosse retomado 

com grande força desta feita por norte-americanos. O ano de 1971 fecha um grande 

período de terror inaugurado por François Duvalier que contribuiu para o reforço de 

alguns estereótipos acerca da inépcia do negro para o auto-governo e barbárie. O 

sucessor de Papa Doc é seu filho Jean-François Duvalier, que apesar de ditador vai 

tomar algumas medidas modernizadoras e liberalizantes que vão atenuar a visão 

negativa do Haiti frente a opinião internacional.  

 Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis foram intelectuais e líderes 

políticos que exerceram importante participação nos debates políticos que se iniciam 

na década de vinte e se estendem pelos governos posteriores. Pela trajetória como 

homens de ação e pelas obras literárias que tinham por objetivo a libertação do país 

e a elaboração de uma imagem positiva sobre o Haiti, estes escritores influenciaram 

a juventude de sua época e ainda continuam a influenciar as de hoje. Suas obras 

adquiriram universalidade frente ao público internacional o que reforça o trabalho 

destes de desconstruir os estereótipos que colocavam o Haiti como o locus da 

barbárie por excelência. Roumain e Aléxis são continuadores da tradição literária 

militante desenvolvida no Haiti deste o início do século XIX. Entretanto, são eles os 

responsáveis por trazerem um sopro de renovação cultural, originalidade e 

autonomia frente aos paradigmas literários e culturais oriundos do estrangeiro.  

 Para o desenvolvimento desta dissertação pensamos na elaboração de 

três capítulos. O primeiro capítulo versa sobre as questões teóricas que orientam 

este estudo. Tratamos de alguns pontos que envolvem e justificam a validade dos 

estudos literários para a História, mostrando-a como o produto do social e que 

portanto pode ser lido como um documento, uma forma de representação. 

Procuramos reforçar este traço da literatura indicando o engajamento político-social 

que marca a obra dos escritores Latino-americanos, fato que os leva a assumir a 

literatura como uma verdadeira missão. Neste tópico buscamos a contribuição de 

teóricos e críticos da literatura Latino-americana além dos próprios literatos atuando 

como críticos. O passo seguinte foi apresentar esta vinculação política e social na 



 

 

15 

realidade haitiana através do movimento da Negritude. Com o título “O papel das 

narrativas “exemplares” na construção da identidade nacional” procuramos mostrar a 

importância da literatura na construção de uma verdadeira rede de referências, 

estereótipos e identidades. Como obras de arte exercem influência decisiva no 

despertar do sentimento de co-pertencimento tão necessário à construção de uma 

“Comunidade Imaginada”. Por último foi apresentado em que condições, quando e 

como uma literatura realmente assume o caráter de literatura nacional. 

 Sob o título “A Barbárie Construída” iniciamos o capítulo segundo. Neste, 

procuramos apresentar como a Europa foi construindo, a partir de relatos de 

viajantes, uma imagem por vezes deturpada daquilo que seria o ser americano. 

Como pátria de Caliban, o continente americano passou a figurar como o locus da 

barbárie. Em seguida, buscamos na literatura de viagens as terras do Haiti o fio que 

conduziu aos constructos da barbárie haitiana, agora já não era a América mas sim 

uma região especifica no continente que abrigava Caliban. Percorremos alguns 

detratores do Haiti e de igual forma trabalhamos com os principais escritores 

haitianos que construíram o contra-discurso da barbárie. 

 No capítulo terceiro, procedemos um breve panorâma do contexto 

histórico do Haiti de 1915 até a caída de François Duvalier em 1971. O procedimento 

seguinte foi traçar uma breve biografia de Jacques Roumain e Jacques Stephén 

Aléxis colocando em destaque a formação intelectual, a participação nos movimentos 

políticos e sociais do Haiti bem como a atuação junto as massas. Como continuidade 

procedemos a uma análise do conteúdo das obras dos respectivos autores 

analisando a partir de trechos extraídos das mesmas, o projeto que ambos estavam 

propondo para a “Comunidade Imaginada” haitiana. Fechando o capítulo buscamos o 

diálogo possível entre os autores, abordando os projetos e tentando uma 

aproximação com o que seria o público alvo de suas obras.   
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1 - Capítulo I: Relações entre História e Literatura  

“la literatura es el soñar despierto de las civilizaciones”. Antônio Candido. 

  

 No ordenamento do real, o que todos fazemos diariamente, seccionar, 

comparar, hierarquizar, nomear e formular teorias são os procedimentos 

normalmente seguidos – passos gerais que estruturam as ciências do homem, 

fornecendo-lhe, entre outros, base metodológica. É nesse processo universal que 

algumas identidades são definidas, por exemplo, o que pertence ao campo da 

natureza e o que pertence ao campo da cultura entre outras. Mas o que nos 

interessa é como certas características universais, que são a base das ciências 

humanas, interferem na constituição da cultura e na construção de uma determinada 

comunidade nacional.  

 A cultura, no sentido aqui proposto, compreende um reservatório do que 

de melhor cada sociedade possui (de saber e de pensamento), não deixando 

também de ilustrar o que de pior ela constrói, como as ideologias justificadoras de 

dominação, preconceitos étnicos e religiosos, estigmas, etc. De certa forma, a cultura 

deve ser avaliada como uma fonte de identidade, onde se pode perceber os perfis de 

um povo. Compartilharmos a perspectiva de diversos autores 

(BHABHA,2001;SAID,1995;ALEXIS,1988) qual seja, longe de ser concebida como 

algo unitário, essencialista, monolítico ou autônomo, as culturas das diversas 

comunidades são o produto de intercâmbios, o resultado de cruzamentos de 

alteridades, estando portanto, em contínuo processo de produção e reprodução, 

readaptação e reatualização. Destarte, quando observada pelo outro, este todo 

híbrido tende a ser visto como uma essência ontológica inerte e imanente a 

determinada sociedade ou coletividade cultural. E, da mesma forma, quando utilizada 

na construção da identidade nacional, ela tende a se apresentar como algo ‘eterno’, 
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imemorável, que existe desde sempre. O que marca seu aspecto ambivalente e que 

foi tão bem apeendido por Homi K. Bhabha (2001) na sua expressão “fixidez 

deslizante”. Isto é, a identidade funciona como uma âncora fixada sobre um banco de 

areia.  

 O esforço intelectual levado a cabo neste trabalho busca na interpretação 

cultural formulada por Clifford Geertz (1989) a base de sustentação teórica para a 

discussão dos elementos culturais presentes nos textos literários. Segundo este 

autor, “o homem é uma animal amarrado a teias de significados que ele mesmo 

teceu, assumo a cultura como sendo essas teiras e a sua análise; portanto, não 

como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 

interpretativa, à procura do significado” (GEERTZ,1989:p.15). O autor ainda afirma o 

caráter público dos bens culturais mostrando que não se trata de uma “identidade 

oculta”, e sim dotada de carga altamente simbólica formada dentros dos valores e 

códigos de uma comunidade histórica: desta forma, entende se que a cultura seja 

pública por que o seu significado também apresenta-se compartilhado socialmente. 

 Desta forma, a leitura das obras de Jacques Roumain e Jacques Stephen 

Aléxis figura como uma leitura cultural por se tratar de uma ato de interpretação. 

Representa uma leitura de um sistema simbólico expresso no discurso social da 

literatura. No entanto, os apontamentos anotados na leitura de Geertz nos remete a 

Paul Ricoeur (1997) com sua teoria da interpretação atentando para uma atitude 

crítica no ato da leitura. Segundo Ricoeur, 

“Sem impor à nossa discussão uma correspondência demasiado mecânica 
entre a estrutura interna do texto, como discurso do escritor, e o processo de 
interpretação, como discurso do leitor, pode dizer-se, pelo menos à maneira 
de introdução, que a compreensão é para a leitura o que o evendo do 
discurso é para a enunciação do discurso, e que a explicação é para a 
leitura o que a autonomia verbal e textual é para o sentido objetivo do 
discurso (RICOEUR,1976:p.83).  
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 Da contribuição de Ricoeur, temos que na leitura de um texto literário, 

devem ser observadas as experiências e a alteridade deste autor. No processo de 

configuração e refiguração do texto temos que estudar seu aspecto externo, sua 

estrutura, bem como desvendar a construção do texto, a intencionalidade do autor 

revelada pelas estratégias de persuasão, pois, o autor ao tratar questões que 

estejam na expectativa social do leitor, constrói uma retórica de convencimento, uma 

armadilha retórica que visa, converter o leitor a seu ponto de vista sobre o assunto 

exposto. 

 A estas questões podemos incorporar a contribuição de Reinhart 

Kosseleck (1992). Este mostra que é a partir do diálogo entre história conceitual e 

história social que podemos ter um melhor entendimento da relação entre História e 

Literatura. Toda narrativa se apresenta submetida a um relato, e este é condicionado 

socialmente, portanto, temos a configuração de um universo dialógico com o 

passado que indicia expectativas futuras, o que estreita assim as relações entre o 

contexto (mundo das experiências) e o texto (relato). Desta forma, os conceitos 

utilizados ou inaugurados pelas narrativas correspondem a determinadas demandas 

históricas. Nas palavras do autor, 

“La extensión del espacio semântico de cada uno de los conceptos centrales 
que se han utilizado pone de manifiesto una alusión polémica referida al 
presente, un componente planetario de futuro y elementos permanentes de 
la organización social procedentes del pasado, cuya coordinación específica 
confiere sentido a esta frase. En la especialización temporal de la semántica 
está ya decidida la fuerza histórica del enunciado” (KOSSELECK,1992: 
p.109). 

 Assim, os conceitos tanto podem determinar quando podem ser 

determinados pela sociedade. Discurso e realidade social apresentam uma relação 

de orientação recíproca. A linguagem pode interferir nos contextos históricos e vice-

versa, exigindo que se realize uma averiguação dos conflitos históricos e sociais do 

passado e do presente, bem como buscando a limitação conceitual de uma 

determinada época. Consideramos esta leitura válida para a análise literária uma vez 

que esta corresponde a um produto cultural, social e historicamente construído, num 

processo em que influencia a vida dos atores políticos e sociais da mesma forma que 



 

 

19 

 

por eles é influenciada (estando sujeita aos interesses históricos dos indivíduos que 

a formula). 

 Nas questões relacionadas à literatura buscamos também as 

contribuições teóricas de Antônio Candido (1995,2000) que defende que uma obra 

deve ser analisada a partir da interpretação dialética entre texto e contexto. O autor 

coloca pontos que enviesam pelo campo da sociologia da literatura e, neste sentido, 

buscar a posição e função social do escritor relacionando a sua posição social com 

sua produção literária, assim como suas influências na sociedade, são 

procedimentos importantes com os quais este estudo procurará trabalhar. E há mais: 

tem-se que buscar também o momento da escrita, o autor da escrita, a obra 

enquanto tal e também o leitor da mesma. O papel social exercido pelos autores 

Roumain e Aléxis será avaliado no capítulo terceiro, onde a partir das informações 

biográficas, se procederá a apreciação da importância destes e de suas obras para a 

sociedade haitiana do período. 

 A escolha da literatura se deve ao fato dela se apresentar embebida dos 

elementos culturais de sua sociedade de origem. Figura, assim, como um produto 

social, a documentação de uma visão de mundo, portanto, como material de registro 

de determinadas representações sociais. Sua relevância como fonte de estudo para 

o historiador se deve também pela contemporaneidade aos debates que estão sendo 

travados em determinado momento histórico, mostrando leitores e interlocutores. As 

obras de arte literária buscam agradar e comover, mas também informam e formam 

consciências, ao estabelecerem comunicação entre os homens. Por formarem e 

informarem atuam de forma central nos processos de formação de identidades por 

serem elas que melhor fixam os estereótipos pois agem simbolicamente dentro dos 

imaginários sociais, dentre os quais a nação.  São obras que podem ser políticas, 

existenciais ou deleite puro, mas acima de tudo são obras de arte. E como tal, têm 

que alcançar autonomia pela forma estética. Portanto, a literatura deve ser analisada 

enquanto produtora de um discurso ou de uma escrita estética que a torna 

substantiva dentre as outras formas de representação da realidade. É isto que lhe 
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garante tanto o estatuto de obra de arte quanto sua universalidade e perenidade. É 

sobretudo através da análise da forma que conseguimos realizar a junção do 

romance com a sociedade (CANDIDO,1987,2001; BAKHTIN,1993; SCHWARZ,1987; 

PICON,1970).  

 Gobernadores del Rocío (1944) e El Compadre General Sol (1955), a 

partir do pressuposto teórico defendido acima, são obras valiosas para se visualizar 

o nível de tensão pelo qual passava a sociedade haitiana após a intervenção norte-

americana. Apresentam grande valor histórico por refletirem o nacionalismo de seus 

escritores, Roumain e Aléxis. Entretanto, o que as qualifica como objeto de estudo é 

o fato de serem obras primas valoradas pela forma estética (a coerência da narrativa, 

a lógica dos personagens e a linguagem). E por representarem o esforço de 

intelectuais para apresentarem a riqueza da cultura haitiana instrumentalizados no 

aporte do movimento da Negritude (iniciado em 1933 com o periódico L'étudiant 

noir). 

 No processo de construções de identidades, os estereótipos exercem um 

papel de suma importância, uma vez são eles que melhor fixam as caracteristicas de 

uma mesma coletividade – isto é, aos olhos do outro, o formulador do discurso do 

estereótipo. Esta relação produz um verdadeiro mercado de imagens 

estigmatizadoras daquele que é “capturado” no momento em que se formula o 

discurso. Com relação a este “mercado”, é patente o quanto nosso imaginário social 

é permeado por figuras que atuam como marcas identitárias. Verdadeiras máscaras 

apriorísticas que influenciam o relacionamento com o outro, a percepção que se 

formula sobre ele e ao mesmo tempo, a que se constrói sobre si mesmo. Este ideário 

sobre o mundo nosso e o dos outros é incucado ao indivíduo a partir de tenra idade, 

por exemplo, pelas fábulas ou estórias infantis. À medida que o indivíduo vai 

crescendo, as leituras vão assumindo papel central na formação de uma rede de 

referências sobre outras realidades. É o caso dos relatos do século XIX que 

descreveram o Haiti como o espaço da barbárie. 
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 Em nosso catálogo de figuras imagéticas temos um verdadeiro panteão de 

alteridades. A este respeito, poderiamos arrolar uma infinidade de imagens e 

estereótipos presentes no nosso cotidiano de brasileiros por exemplo, a pontualidade 

e frieza do britânico, a pachorra do baiano, a malandragem do carioca, o 

pragmatismo dos norte-americanos, a indolência do índio, a sensualidade do negro, 

a dissimulação dos orientais, a frivolidade dos franceses, o extremismo dos 

muçulmanos e outras imagens que são alimentadas e reforçadas por formas de 

representação variadas (literatura ou os mass media). Essas são máscaras que 

acabam sendo internalizadas formando uma verdadeira rede de atitudes e 

referências orientadoras das percepções sobre a realidade e que guiam as 

consciências nos encontros e desencontros culturais. É assim também que a 

máscara da barbárie foi sendo imposta pelos viajantes do século XIX e seus leitores 

ao Haiti. 

 Na construção de tal imaginário o da barbárie por exemplo, uma série de 

artefatos culturais se conjugam. Os bens culturais, as formas de comunicação e 

representação, os valores estéticos, as artes e os códigos de determinada cultura 

fornecidos ao indivíduo desde os primeiros anos de vida. Estas imagens vão se 

somando e contribuindo para que sua visão de mundo seja construída – a visão de 

seu mundo e do mundo dos outros. Bem verdade que a posição na esfera social, o 

nível cultural muito influenciam nas figuras de consumo, todavia, isto não se constitui 

na preocupação central do presente trabalho. Pretende-se estudar aqui 

principalmente como alguns artefatos culturais participam como protagonistas dos 

processo de formação de identidades. Desses, o objeto mais privilegiado nos tempos 

modernos é representado pela literatura romanesca ou o romance. Estes, são obras 

de arte e de conhecimento admiráveis, são respeitados tanto por influenciarem na 

informação dos indivíduos quanto por contribuírem na formação destes – seja 

política, social ou ideológica, as suas visões de mundo. Seu múltiplo aspecto, uma 

fonte de prazer e de conhecimento, a sua estreita vinculação com o contexto sócio-

histórico em que surge, além da relação dialógica com a tradição a qual pertence, 
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são elementos que se relacionados lançam muitas luzes sobre a realidade a que elas 

estão vinculadas.   

 Consideramos relevante a literatura em geral e o romance em particular 

também porque ele muito influencia na construção e no reforço deste verdadeiro 

caleidoscópio de imagens que é elaborado tanto sobre a nossa realidade histórico-

social quanto e principalmente de outras realidades históricas. São vários os autores 

que se debruçaram ao estudo de como a literatura contribuiu na construção de 

imagens, identidades e estereótipos sobre sociedades consideradas exóticas ao 

público europeu (SAID1995;2001;BONNICI,2000;LOUISE PRATT,1999;BHABHA,2001). O 

romance, constitui-se, pois, como um referente rico não apenas quando abordado 

como fonte, mas também como uma forma de história contada que serve tanto para 

ilustrar quanto constitui uma forma de  conhecimento. O que justifica a escolha de 

nossas fontes, Gobernadores del Rocío e El Compadre General Sol. 

 A respeito destes estereótipos (como o da barbárie), o continente 

americano figurou como o local predileto de escritores, principalmente europeus, que 

se lançaram em viagens de aventuras. Serviu como fonte de inspiração, de 

exotismos, de primitivismos e de estupor, mas, acima de tudo de invenção pois, a 

literatura de viagens que se propunha a desvendar a América, na verdade realizou o 

“encobrimento” do mundo americano, ou seja, um mascaramento . O caso do Haiti é 

típico deste processo de estigmatização. Durante todo o século XIX e início do 

século XX, o país figurou na literatura de viagens produzida na Europa e nos Estados 

Unidos da América como o locus da barbárie por excelência o que será tratado mais 

especificamente no segundo capítulo. 

 É nesta literatura de viagem que a subjetivação de estereotipos se realiza 

de forma mais nítida, pois o leitor se torna qualquer pessoa ao compartilhar a 

subjetividade do narrado através da identificação com os personagens; permitindo 

assim que se estabeleça uma relação de empatia com os personagens, sendo estes, 

os que mais contribuem na construção e reforço dos estigmas. Daí considerarmos o 

romance um campo privilegiado para se buscar as construções das identidades, uma 
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vez que é nele que os estereótipos são facilmente identificados e fixados, mas 

também são combatidos e descontruidos. Este procedimento pode ser visualizado no 

Haiti, se de um lado a literatura dos viajantes criou estereótipos, os autores haitianos 

do século XIX e XX vão combatê-los e desconstruí-los através da literatura também. 

Esta forma de proceder é notada em Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis. 

 Muitos autores alegam a não validade da literatura como fonte de estudo 

histórico, devido ao fato do literato possuir grande liberdade criadora quando 

representa o real. Todavia, devido ao forte engajamento dos escritores haitianos na 

defesa do país, esta atividade imaginativa não é meramente ornamental, ela reveste-

se de um caráter instrumental como é o caso do uso que o historiador faz de sua 

imaginação ao compor uma realidade de antanho. Aliás, este engajamento pode ser 

observado não apenas nos escritores haitianos mas também nos literatos Latino-

americanos, notadamente após a Segunda Guerra Mundial. A literatura e mais 

especificamente o romance, se tornam veículos de disseminação de determinadas 

concepções da realidade. Trata-se de uma imaginação que também vive em regime 

de liberdade condicional, mas que justamente por possuir uma maior liberdade 

criadora, reforça de maneira mais consolidada determinados estigmas pelo efeito 

que o literato visa provocar em seu público. As obras são o produto da invenção, 

mas acabam fazendo parte de nossas referências por constituírem, apresentarem e 

atribuírem um sentido à realidade. Com relação a este aspecto, Antonio Candido 

fornece um comentário valioso: 

“Esta liberdade, mesmo dentro da orientação documentária, é o quinhão da 
fantasia que às vezes precisa modificar a ordem do mundo justamente para 
torná-la mais expressiva; de tal maneira que o sentimento da verdade se 
constitui no leitor graças a esta traição metódica. Tal paradoxo está no cerne 
do trabalho literário e garante a sua eficácia como representação do mundo. 
Achar, pois, que basta aferir a obra com a realidade exterior para entendê-la 
é correr o risco de uma perigosa simplificação causal” 
(CANDIDO,2000:p.13). 

 Em relação à História, sabemos que ela constitui o processo de atribuição 

de sentido onde se manifesta o juízo seletivo e valorativo do passado. Todavia, o 

sentido não é um apriori que esteja inscrito nas coisas, é o produto do esforço 
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intelectual de uma dada interpretação, de forma que surge a perspectiva de 

construção de uma lógica que é imposta aos fatos. Daí o truísmo hoje comum, 

devido ao fato de que quando o historiador se volta para o passado, esta viagem é 

levada a termo tendo em vista a busca de respostas às inquietações e carências do 

presente (RÜSEN,2001). Na literatura, percebe-se esta mesma carência existencial 

influenciando o trabalho do artista e por conseguinte, a feitura de sua obra. A obra 

ficcional também busca dar sentido ao que é disforme, e isto com uma liberdade bem 

maior que a história. Em seus vôos, o poeta deixa mais claro o nível de 

estranhamento assim como seu projeto de mudança social. E é nesta fronteira entre 

o “é” (realidade) e o “dever-ser” (o projeto) que se tem uma idéia mais próxima e 

onde se deve buscar uma determinada identidade, quer seja, a identidade nacional 

(BERGER e LUCKMAN,1978).   

 Assim, sejam literárias ou históricas, as narrativas visam dar sentido aos 

fatos, aos acontecimentos ocorridos em determinada sociedade. Há, sem dúvidas, 

uma significativa aproximação entre o historiador e o literato em suas praxis 

profissionais. Ambos tratam com valores e da mesma forma destes estão 

impregnados. Se o poeta tem, de certa forma, liberdade menos limitada no uso de 

sua imaginação, sua obra tem que se apresentar impregnada de realidade, tem que 

apresentar problemas e explicações que estejam vinculados ao seu contexto 

histórico, contexto este que é defendido pelos próprios escritores Latino-americanos 

(VARGAS LLOSA,1990). Do lado do historiador, este trata do real, da mesma forma, 

tem que apresentar um discurso-narrativo que seja envolvente (retórica) e que 

apresente uma relação de fidelidade para com seu mundo e com sua época. Se nós, 

historiadores, não podemos prescindir da imaginação, esta apresenta-se em regime 

de liberdade condicional, limitada pelo uso da metodologia que influencia a leitura 

historiográfica. O que todavia não desvalida o papel criador do historiador. Ambos, 

literatos e historiadores recriam a realidade, dão sentido ao caos do mundo; de um 

modo ou de outro, o fim é o mesmo: a busca de sentido. O que dá especificidade à 

literatura é que ela não trata apenas do real imediato, como pontuamos acima, ela 

também projeta possibilidades ainda não realizáveis, podendo servir para ampliar o 
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espaço limitado da conduta social, abrindo caminhos para novas metas e desejos, 

influenciando portanto na elaboração de uma identidade nacional. Desta forma, o 

discurso e a realidade social se orientam reciprocamente, em um movimento 

dialético. Constitui portanto, uma eterna redefinição do ser humano em sua busca de 

ordenação dos valores e atribuição de significados. 

 E, com relação ao produtor desta literatura, o romancista, este não se 

apresenta descomprometido com a realidade em que vive. Ele sugere alternativas, 

formula utopias, lança projetos, da mesma forma que encontra-se impregnado dos 

valores de sua sociedade. Isto porque toda obra literária é social e também 

expressão do social. É social por estar interessada nos problemas sociais e é uma 

expressão social por exprimir as condições de vida da sociedade e do momento 

histórico em que é produzida. A criação literária corresponde, portanto, a uma 

necessidade humana de representação e reprodução do mundo.  

 A literatura compreende uma necessidade de expressão que surge da 

demanda social. O externo, o social, importa não como causa, nem como significado, 

mas como elemento que desempenha um papel fundamental na constituição da 

estrutura das obras literárias, tornando-se pois, interno. Daí a validade de se buscar 

o contraponto entre texto e contexto numa interpretação dialética. 

“La literatura corresponde a una necesidad universal que debe ser satisfecha 
bajo pena de mutilar la personalidad, porque, por el hecho de dar forma a los 
sentimientos y a la visión de mundo, ella nos organiza, nos libera del caos y, 
por lo tanto, nos humaniza. Negar el goce de la literatura significa, por lo 
tanto, mutilar nuestra humanidad. (...) la literatura puede ser un instrumento 
consciente de desenmascaramiento, por el hecho de enfocar situaciones en 
las que se da la restricción de los derechos o la negación de los mismos, 
como la miseria, la servidumbre, la mutilación espiritual” 
(CANDIDO,1995:p.167). 

 Neste sentido podemos fazer uso de alguns conceitos utilizados nos 

estudos literários, como o conceito de etiqueta cunhado por Octavio Paz (1985). Esta 

significa o que pode e não pode ser dito em determinada sociedade e contexto 

histórico para um determinado público leitor – podendo ser aplicado tanto às 

narrativas históricas quanto literárias. Trata-se de uma categoria valiosoa para se 
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estudar o processo de reconstrução de determinado horizonte de expectativa literário 

e que permite encontrar as questões para a qual o texto contitui uma resposta. Desta 

forma se estabelece a relação entre um determinado horizonte de expectativa 

literário e um segundo, social, que seria o horizonte estético dos leitores. Representa 

um procedimento válido porque o sucesso de uma obra vem também de sua 

capacidade de estabelecer o diálogo com um determinado espaço de experiência 

literário (tradição) – visão de mundo de uma sociedade, códigos sociais e de classe 

assim como valores – modificando-os ou não (JAUSS,1994).  

 Todavia isto não é uma empresa de fácil execução, o horizonte de 

expectativa 

“llevado a una obra de arte nunca está disponible en forma objetiva o 
siquiera identificable, ni para sus autores ni para sus contemporáneos o 
posteriores receptores. Esto complica, pero también enriquece el proceso de 
descripción histórica en un grado considerable. Una dialéctica de la 
comprensión, como compleja interacción entre saber y no saber, se añade al 
mismo proceso de la história literária. Pero esta dificultad no evita que tenga 
lugar un discurso dialógico de, como mínimo, cierto valor interpretativo. Los 
dos ‘horizontes’, el de la experiencia individual y el de la comprensión 
metódica, pueden converger y en el proceso sufrirán modificaciones aunque 
ninguna de las experiencias pueda volverse nunca totalmente explícita” (DE 
MAN,1990:p.93).   

 Com relação ao público leitor, uma das preocupações desta dissertação, 

Hans Robert Jauss (1994) nos dá mais algumas contribuições. Existe um código 

estético dado pelos leitores, um determinado horizonte de expectativas literárias, 

assim, a interpretação e entendimento de uma obra tem que ser buscada também na 

fusão destes horizontes. O código estético dos leitores gera um horizonte de 

expectativa que está em intertexto com horizontes passados, traçando uma linha 

unitária com a tradição cultural (literária). A esta estética da recepção proposta por 

Jauss incorporamos o conceito de etiqueta formulado por Octavio Paz (1990). Por 

etiqueta entende-se a representação simbólica das relações sociais, o cerimonial da 

cultura que coloca os limites de até onde se pode ir ou dizer. Fala daquilo que pode e 

não se fazer e falar em determinada época para determinado público alvo. O diálogo 

entre estes autores se apresenta relevante, pois, fica patente o componente político, 
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comprometido e interessado de uma obra, indiciando que o público leitor deve ser 

buscado não apenas através de dados empíricos (como estatística de edições, 

vendagens, traduções, etc) mas principalmente na evidenciação dos projetos que as 

obras literárias carregam em seu bojo e que constituem respostas aos 

questionamentos de determinados grupos em determinada sociedade e em 

determinado momento histórico. Trata-se também de uma busca da realidade 

contida no texto uma vez que uma sociedade se deixa conhecer mais pela memória 

expressa nos projetos que formula, que tem construído sobre si mesma. Este 

referencial orientará nossa leitura da sociedade haitiana na época em que Aléxis e 

Roumain estão produzindo suas obras, numa tentativa de aproximação com o 

público alvo das mesmas. 

 Desta forma, o sucesso da representação literária vem da capacidade de 

atender às demandas existenciais, às carências de sentido e orientação postas pelo 

seu tempo. A popularidade de uma obra é uma conseqüência direta da atualidade da 

mesma. Sua presteza em colocar e resolver problemas que outras obras deixaram 

pendentes, a acuidade e compreensão em apresentar as características da vida de 

seu tempo representando-o com perspicácia são alguns dos elementos que 

garantem seu sucesso junto ao público leitor. 

 Essas considerações sobre a estética da recepção contribuem 

gradualmente para o desenvolvimento do trabalho. Visualizar o público de destino 

destas obras muito ilumina na correta interpretação do projetos dos autores aqui 

analisados pois indicia quais os grupos que eles estão buscando conscientizar, 

reclamando uma postura política dos mesmos. Procuraremos nos aproximar do 

público leitor quando estivermos desenvolvendo o capítulo terceiro. Por agora é bom 

sabermos que Roumain e Aléxis produziram obras que apresentaram grande 

envolvimento com as questões políticas de seu tempo. Para eles, a literatura tinha 

uma função acima de tudo prática, que seja a de orientar os homens para os 

problemas que os cercam. Sobre a missão atribuída à literatura por estes e por 

outros autores, discorreremos no tópico seguinte. 
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1.1 – A Literatura Assumida como Missão 

  

 Numerosos têm sido os trabalhos que procuram mostrar o íntimo 

relacionamento entre a literatura e a política no continente Latino-americano. Entre 

estes críticos figuram nomes como Antônio Candido (1987,1995,2000) Ricardo 

Schwartz (1987), Jorge Schwartz (1995), Antônio Cornejo Polar (2000), Vera Lúcia 

Follain de Figueiredo (1994) e Ana Carolina D. Escosteguy (2001). Estes autores, 

cada um a seu modo, procura expor o quanto o intelectual de nosso continente 

apresenta sua produção marcada por um compromisso ético, uma verdadeira razão 

de ser. Mais do que um simples ponto paralelo, o envolvimento com as questões 

políticas e sociais tem sido a garantia de aceitação e do sucesso gozado por este 

intelectual frente a seu público e também ao público de outros continentes. 

 Para melhor compreendermos como este compromisso influencia a práxis 

do literato, achamos conveniente lançarmos mão das contribuições teóricas dos 

próprios escritores, com o objetivo de percebermos o grau de consciência dos 

mesmos acerca de suas produções. É propalado que o literato, ao realizar uma obra, 

projeta nela seus demônios pessoais, aqueles que decidem e alimentam sua 

vocação profissional. Se por um lado este impulso para a escrita vem de uma 

vocação ou um “dom”, as experiências que efetivamente motivam e lançam o escritor 

na realização de uma obra, podem ser de ordem direta (as vividas) ou aquelas 

experiências que representam o patrimônio de sua sociedade e de seu tempo. 

Assim, como experiências indiretas da realidade refletidas na mitologia, na arte ou na 

literatura, 

“toda obra de ficción proyecta experiencias de estos tres órdenes, pero en 
dosis distintas, y esto es importante, porque de la proporción en que los 
‘demónios’ personales, históricos o culturales hayan intervenido en su 
edificación, depende la natureza de la realidad ficticia” (VARGAS 
LLOSA,1991:p.384). 
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 Os demônios aos quais nos referimos, são representados pelo sentido de 

inconformismo, por uma certa atitude de rebelião contra o mundo em que se vive. 

Trata-se de um sentimento de insatisfação que leva o artista a escrever, criticando a 

sociedade e propondo a construção de um mundo melhor, livre das injustiças e 

contradições que lhe causam estranheza. Desta forma, o ato de pegar da pena para 

escrever e fazer literatura representa 

“una tentativa de corrección, cambio o abolición de la realidad real, de su 
sustitución por la realidad ficticia que el novelista crea. Éste es un disidente: 
crea vida ilusoria, crea mundos verbales porque no acepta la vida y el 
mundo tal como son (o como cree que son). La raíz de su vocación es un 
sentimiento de insatisfacción contra la vida; cada novela es un deicidio 
secreto, un asesinato simbólico de la realidad” (VARGAS 
LLOSA,1991:p.371). 

 O escritor reflete a história de sua sociedade em seus textos mas também 

a recria, busca transformá-la, isto por que nenhum artista suporta a realidade, mais 

afinal, nem todos os insatisfeitos se tornam escritores, porém, todos os escritores 

vivem insatisfeitos, ao menos os genuínos (MARTÍ,1953). É esta postura de 

inconformismo que leva o escritor a criar uma outra realidade, formular utopias, 

propor e participar de revoluções. Mas para que isto ocorra, ele deve se servir dela, 

da realidade, tem que saqueá-la, se apropriar de seus elementos, concretos ou não, 

uma vez que não pode prescindir destes para transformar ou formular novos 

projetos. É portanto, do botim do universo cultural em que vive que o artista elabora 

alternativas para acalmar sua rebeldia frente a um mundo que o deixa continuamente 

angustiado. Estes apontamentos podem ser visualizados sobretudo em Jacques 

Stephen Aléxis, o seu compromisso com a transformação social de seu país levou-o 

a protestar através da literatura, mas também, tomou atitudes práticas participando 

de movimento de derrubada de governo e perdeu a vida em um intento fracassado 

de tomada de poder político.  

 A vocação para a escritura surge, portanto, a partir de motivações 

diversas, mas os “demônios” da vida de um escritor, são com freqüência os 

demônios de suas obras. Estes, por sua vez, têm espaço de existência concreto 

situado na sociedade da qual o artista faz parte (os demônios da vida social). E como 
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foi defendido por certos críticos literários, a história de um escritor é a história de um 

tema com suas variações, fato que pode ser claramente observado em Jacques 

Stephen Alexis e Jacques Roumain. Nestes, a exaltação da cultura popular como via 

apresentada para alavancar o desenvolvimento e a independência efetiva do Haiti é 

o tema central de seus esforços. Tema que caminha lado a lado com as denúncias 

dos parasitas sociais que vivem do suor do trabalho da população. A valorização do 

aporte africano representa um rechaço aos detratores que produziram suas obras 

qualificando estas práticas culturais herdadas da África como o principale indiciador 

de ausência de civilização e por conseguinte, barbárie. 

 Como ingredientes motivadores dos referidos “demônios” dos escritores, 

percebe-se que no continente Latino-americano o mais forte é a própria realidade em 

que esta literatura é gestada. Este dado marca o compromisso dos nossos escritores 

com a sociedade em que vivem. Se por um lado se critica a literatura por ela estar e 

se fazer impregnada de veio imaginativo, o envolvimento da mesma com a realidade 

faz com que a capacidade de criação dos literatos esteja condicionada pelas 

demandas de seu tempo histórico. 

 Assim, a responsabilidade social para aquele que pretende ser um escritor 

representa um compromisso não apenas estético-artístico como também político e 

social. De maneira que o que se chamou 

“en los anõs cinquenta el ‘compromiso’ del escritor (del que se oye hablar 
poco hoy en Europa) se ha convertido en América Latina en un mandato 
difícil de desobedecer. Quien lo intenta, dándole la espalda a la política, y 
concentrándose en la realización de una obra que, a simple vista – es decir a 
nivel anecdótico –, no tiene relación con los problemas sociales inmediatos, 
es considerado, en el mejor de los casos, un egoísta – ‘intelectual evadido 
en su torre de marfil’ es la sentencia acostumbrada –, y, en el peor, un 
cómplice de aquellas iniquidades que sufre su país – ignorancia, miseria, 
dependencia, explotación – que se ha negado a combatir” (VARGAS 
LLOSA,1991: p.386). 

 Desta forma, o tão cantado engajamento ético, como prega o consenso, 

nao é apenas um componente da literatura ou uma ação paralela que o romancista 

pode desempenhar, trata-se da razão mais profunda do ser da literatura Latino-
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americana. O desenvolvimento desta forma de escrever é conseqüência de um 

contexto histórico marcado por contínuas adversidades. Os diversos problemas 

sociais enfrentados por nossos países tem feito com que “la literatura, para bien y 

para mal, ha sido desde hace siglos en América Latina el único intermediario para la 

exposición de estos problemas” (VARGAS LLOSA,1991:p.387). 

 Nos dizeres de alguns escritores e críticos, a literatura Latino-americana 

representa o espelho no qual os povos desta região podem ver suas verdadeiras 

caras e reconhecer seus verdadeiros sofrimentos. Mas isto não quer dizer que exista 

uma hegemonia da literatura na representação da realidade, afinal, estes mesmos 

rostos podem ser vistos em estudos científicos, sejam históricos, sociológicos ou 

antropológicos. Entretanto, tomar a perspectiva do romancista é extremamente 

relevante uma vez que o objeto analisado o tem como artíficie. Ter em mente este 

engajamento político claramente explicitado melhor direciona a leitura dos projetos 

que os escritores haitianos estão apresentando à sua sociedade, entre os quais, 

Roumain e Aléxis. 

 Pelo exposto, percebe-se que a caracterização da literatura nasce não 

como um simples produto individual, mas sim como o resultado do coletivo, isto “na 

medida em que requer uma certa comunhão de meios expressivos (a palavra, a 

imagem), e mobiliza afinidades profundas que congregam os homens de um lugar e 

de um momento – para chegar a uma comunicação” (CANDIDO,2000:p.127). Nas 

obras Gobernadores del Rocío e El Compadre General Sol temos questões postas 

pelos autores que são o fruto do estranhamento destes em relação ao contexto em 

que vivem. Todavia, as suas preocupações representam questionamentos que a 

sociedade haitiana fazia a si mesma, condição sem a qual suas obras não ganhariam 

a visibilidade social que o escritor almeja ao elaborá-las. No período em que Aléxis e 

Roumain estão escrevendo, a sociedade haitiana sofria a dominação colonial norte-

americana, estava humilhada pelo discurso racista retomado pelo invasor como uma 

justificativa para a intervenção. 
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 A respeito do compromisso dos literatos, consideramos relevante 

trazermos a contribuição dos dois escritores estudados neste trabalho, Jacques 

Roumain e Jacques Stephen Aléxis. Estes, apresentam uma concepção de literatura 

que coaduna perfeitamente com o que foi exposto até o momento. Para Jacques 

Roumain, a poesia e a literatura figuram como uma verdadeira e eficiente arma de 

combate que deve ser usada na luta de resistência à dominação cultural, 

constituindo-se em valioso intrumento de conscientização do povo. E se lembrarmos 

o contexto histórico em que surgiu sua literatura, a par da intervenção norte-

americana, esses pressupostos ganham coerência social. Mas para que esta seja 

uma arma eficiente, o escritor deve proceder a um mergulho nos problemas práticos 

de sua sociedade. Deve produzir uma arte que apresente a “verdadeira cultura do 

povo”, só assim conseguirá tocá-lo e conscietizá-lo de seus reais problemas. Nas 

palavras do autor, a literatura e a poesia não deve ser uma pura 

“destilación idealista, encantámiento mágico, ya que refleja lo que en 
lenguaje común se llama una época, esto es, la complejidad dialéctica de la 
relaciones sociales, las contradicciones y los antagonismos de la estructura 
político-económica de una sociedad, en determinado momento de su 
desarrollo” (ROUMAIN apud GUILLÉN,1990:p.V). 

Este engajamento político deve ser observado pelo escritor inclusive na forma 

discursiva que este assume na confecção de sua obra. Esta tem que estabelecer a 

relação de empatia necessária para que sua mensagem possa persuadir e chegar 

àqueles aos quais está destinada. Se as classes populares tem sido por tanto tempo 

dominadas por estratégias discursivas, só através destas mesmas estratégias é que 

pode acontecer o processo inverso. Para Roumain, o  

“idioma no es ajeno a la lucha de clases. Puede fácilmente seguirse el 
desarrollo de la fuerzas sociales, por ejemplo, desde el siglo XVII hasta la 
Revolución francesa, a través del estudio en la poética de las perífrasis 
estereotipadas, que tenian como finalidad la de huir de lo vulgar, lo plebeyo, 
lo popular, y por exclusión a la inclusión de ciertas palabras que 
demostraban claramente el desplazamiento de las clases directoras. 
Observada desde este ángulo, la poesia de Mallarmé es una de la más 
reaccionarias que se conocen (ROUMAIN apud GUILLEN,1990:p.V). 

Como herdeiro intelectual e continuador do legado político de Jacques 

Roumain, o trabalho de Jacques Stephen Aléxis vai se constituir em um 
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prolongamento e em algumas inovações de seu pensamento. O substantivo de sua 

produção, em termos de teorização sobre literatura, encontra-se em dois artigos 

publicados na revista Présence Africaine. O primeiro foi apresentado pelo autor no 

Primeiro Congresso de Escritores e Artistas Negros realizado em Paris em 1956, Du 

réalisme merveilleux des Haïtiens, publicado no mesmo ano, o segundo, intitulado 

Où va le roman? foi publicano no ano seguinte. 

Para o autor, a arte deve tratar do real, se embeber de realidade e do humano 

que esta apresenta, ensejando no leitor a esperança e o desejo de transformação 

social. Trata-se de uma arte que deve, acima de tudo, procurar revelar a vida e as 

relações humanas de forma mais clara, aos próprios homens. É portanto, 

completamente contra toda forma de arte gratuita isolada em sua torre de marfim. 

Sendo o objetivo principal comover e conscientizar as massas, a literatura deve 

buscar uma aproximação da visão de mundo destes. Para o autor, a melhor forma de 

expressar a realidade da população Latino-americana e Caribenha é através do 

realismo maravilhoso. Assim, Aléxis defende a especificidade do realismo 

maravilhoso como forma de expressão de vários países da América Latina e Caribe, 

principalmente aqueles onde o aporte africano apresenta-se mais intenso, como é o 

caso do Haiti. Desta forma, a literatura do realismo maravilhoso apresenta-se como 

uma 

“L’art est foncièremente lié à vie. Nous sommes rêveurs, oui, mais réalistes 
infiniment, même si des nuances d’opinion indiscutables, inévitables et 
naturelles même existent parmi nous. L’art pour nous est essentialmente lié 
à la vie pratique (...) mais l’essentiel de la production de tous les grands 
artistes avait partie liée avec le réalisme, avec l’humanisme de leur temps et 
avec l’expression nationale en dépit des caprices de la ‘commande sociale’, 
du marché culturel en un mot” (ALEXIS,1956:p.260). 

 A literatura deve apresentar-se indissociavelmente ligada á vida. Como 

obras de arte e desejo, elas contém elementos de sonho, de estranheza e de 

utopias, mas acima de tudo têm que colocar questões relacionadas com a vida 

prática. Para o autor, o realismo que domina seu tempo “ne refuse pas que l’art soit 

matière à délection, au contraire.(...) Ce que veut ce réalism c’est que l’art et la 

litérature n’oublient pas leur objet: produire une nourriture saine et vivifiante pour 
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l’esprit et le coeur des hommes, une nourriture qui satisfasse em même temps au 

bon goût” (ALEXIS,1956:p.261) 

 A literatura do maravilhoso para o autor representa “peu à peu nous, nous 

sommes devenus conscients du fait. Faire du réalisme corresponde pour les artistes 

haïtiens à se mettre à parler la mème langue que leur peuple. Le Réalisme 

Merceilleux des Haïtiens est donc partie intégrante du Réalisme Social, sous sa 

forme haïtienne il obéit aux mémes préocupations (ALEXIS,1956:p.208). O 

maravilhoso serve como veículo de revelação e de critica dos problemas sociais que 

assolam a população; constituindo desta forma, um elemento integrante da realidade 

social.   

Adotamos a postura de que o realismo maravilhoso se apresente como uma 

metáfora em que o insólito, o sobrenatural, ou seja, o maravilhoso se constituem 

como prismas que os escritores utilizam para mirar os acontecimentos e os agentes 

sociais em seus aspectos objetivos.  

“L’art haïtien présente en effet le réel avec son cortége d’étrange, de 
fantastique, de réve, de demi-jour, de mustère et de marveilleux; la beauté 
de formes n’y est pas en quelque domaine que ce soit une donnée 
convenue, une fin premiére, mais l’art haïtien y atteint par tous les biais, 
méme celui de ladite laideur (...). 
l’art de ses cousins d’Afrique est profondément réaliste ce nous semble 
qouiqu’il soit indissolublement lié au mythe, au simbole, au stylisé, au 
héraldique, au hiératique méme (ALEXIS,1956:p.263). 

 Não se trata apenas de uma utilização realista da irrealidade, o 

componente maravilhoso é parte de uma exploração do imaginário social. Este, por 

sua vez, representa um conteúdo constitutivo da realidade social. É graças a este 

componente e a um verdadeiro mergulhar na cultura popular que o escritor pode ter 

condições de executar a sua função maior de intelectual. Para o autor, o escritor tem 

que ter “une claire conscience des problémes précis, concrets actuels e des drames 

réels que confrontent les masses, dans le but de toucher, de cultiver plus 

profondément et d’entrainer le peuple dans ses luttes (ALEXIS,1956:p.208). 
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 Assim, deve-se “de rejeter l’art sans contenu réel et social’ 

(ALEXIS,1956:p.208). O escritor deve cumprir seu papel social maior colocando a 

literatura como uma ferramenta a serviço da transformação das consciências, 

despertando os homens para os valores de fraternidade e solidariedade. Deve ser 

uma arte colocada em prol da sociedade e da efetiva transformação do mundo. Para 

Aléxis, escrever era antes de tudo uma missão. O trecho que segue dá conta do 

compromisso que o intelectual deve ter para com a sua sociedade. Para o autor, 

“Dans la conjoncture actuelle, dans l'aliénation historique qu'ont connue nos 
peuples respectifs, la mission de nos créateurs est de chanter les beautés, 
les drames et les luttes de nos peuples exploités en repensant les canons 
mis au point par les cultures occidentales en fonction des trésors culturels 
nés sur notre sol. En élevant à la dignité d'oeuvre d'art accomplie, à la dignité 
de merveille, l'inépuisable tradition de nos peuples pour lesquels l'art est 
affaire quotidienne, création continue, collective, populaire, nous sommes en 
mesure de renouveler originalement les lois des genres et d'apporter à la 
culture mondiale un enrichissement que l'Occident, où la vie populaire s'est 
dépoétisée depuis le capitalisme, n'est plus en mesure de donner. C'est 
notre conviction que par un réalisme combattant, un réalisme lié à notre sol, 
à la création populaire de chez nous, comme à tout l'acquis progressiste de 
l'univers, nous sommes en mesure de produire, dans le roman comme dans 
plusieurs autres disciplines, quelque chose de vraiment neuf Bien plus il est 
même loisible de penser qu'avec les trésors de leurs formes culturelles 
jusqu'ici inemployées dans l'art professionnel, les peuples noirs et sous-
développés sont en mesure d'enlever pour un bout de temps l'initiative à 
l'Occident dans le rajeunissement et la découverte des formes artistiques 
nouvelles, éclairant ainsi le destin l'art pour toute l'humanité“ (ALÉXIS,1957: 
p.35). 

 Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis vão estimular em seus 

compatriotas o conhecimento de si mesmos e de seu orgulho nacional através do 

movimento da Negritude que se desenvolveu no Haiti. Apoiados neste movimento de 

vanguarda literária, eles procuram ensinar ao haitiano comum a mostrar orgulho de 

suas raízes culturais, de sua tradição oral e do vodu. Vejamos no tópico seguinte o 

que foi a Negritude haitiana e quais os seus expoentes principais neste país, 

avaliando sua importância no despertar do nacionalismo haitiano no século XX, 

sobretudo após a intervenção norte-americana . 
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1.2 – O Movimento da Negritude Haitiana 

 

 Os escritores Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis constituem 

verdadeiros ícones dentro do movimento da Negritude haitiana. O compromisso com 

os problemas de sua sociedade vão ser refletidos em suas obras e no fato deles 

estarem participando e encabeçando o movimento de vanguarda denominado de 

Negritude. Este movimento se pautou por uma busca de identificação cultural, 

através da poesia, música e teatro, pela exaltação e revalorização dos valores 

negros e africanos, assim como das formas de expressão estéticas e artísticas da 

nacionalidade haitiana. Pari pasu a estes propósitos, os autores vão buscar incucar a 

consciência de classe nos seguimentos populares da sociedade, esclarecendo que a 

questão racial muitas vezes tem sido utilizada para mascarar o vedadeiro problema 

do Haiti que é de ordem social. 

 A Negritude corresponde ao movimento literário afro-franco-caribenho e 

também norte-americano, iniciado por volta da década de 1930 baseado na 

concepção de que há um vínculo cultural compartilhado por africanos negros e seus 

descendentes onde quer que eles estejam no mundo. Os primeiros proponentes da 

Negritude enfatizavam, como pontos capitais no movimento, a reivindicação, por 

parte do negro, da cultura africana tradicional, visando a afirmação e definição da 

própria identidade. Visam o combate ao eurocentrismo advindo do colonialismo 

europeu e da educação ocidental prevalecente e ainda a valorização da cultura 

negra no mundo em razão de suas contribuições específicas do ponto de vista 

cultural e emocional, os quais o Ocidente, materialista e racionalista, nunca valorizou 

nem soube apreciar devidamente. 

 Tinham por princípio uma postura de revalorização da cultura africana e o 

rechaço à idéia de que os escravos africanos chegaram às Américas como 
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selvagens absolutos, sem nenhum passado cultural, e que o branco lhes haviam 

dado tudo em termos de civilização. Refutaram também, as teorias de inferioridade 

biológica ou racial defendida por alguns positivistas (como Sarmiento) em relação 

aos negros e índios, que seriam incapazes de se adaptarem à civilização ocidental. 

Buscam o reconhecimento de que o Caribe e outras regiões da América (onde o 

elemento negro estivesse mais presente) estariam vinculadas à África mediante seu 

folclore, local de preservação da cultura original pelas camadas populares. E por 

último, esses autores fazem uma crítica ao propagado pela civilização ocidental, ou 

seja, de ser esta a “única civilização verdadeira”. 

 São considerados os precursores intelectuais do movimento da Negritude 

os haitianos Antenor Firmin (De la l’egalité des races humaines, 1885) e Jean Price 

Mars (De la réhabilitation de la race noire para le peuple d’Haiti, 1900 e Ainsi parla 

l’oncle, 1928). O etnólogo, professor e diplomata, Dr. Jean Price Mars, apresenta em 

seu livro publicado em 1928, uma posição de crítica onde denuncia a fraqueza das 

produções culturais de imitação francesa que figuram como caricaturas grosseiras 

desprovidas do toque de originalidade que deve marcar a arte nacional. O autor 

adota uma postura de revalorização do folclore haitiano, do créole e do vodu. 

Reconhece oficialmente as origens negras africanas da cultura haitiana, buscando 

assim devolver a memória expoliada de volta a seu povo. Preconizava que os 

haitianos tinham a chance, com a Negritude, de assumirem sua identidade cultural 

admitindo o aporte africano da cultura pátria, que é, segundo ele, 80 % africana. 

 Ainsi parla l’oncle representa um verdadeiro manifesto do nacionalismo 

haitiano. Um texto indispensável para o entendimento da vida social, crenças, 

hábitos religiosos e culturais da população. Este ensaio etnográfico foi a primeira 

pesquisa coerente da herança africana no Haiti. Price Mars propôs uma nova 

articulação da expressão literária e artística das singularidades da vida haitiana. O 

trabalho deste autor vai influenciar a feitura das obras de Jacques Roumain e 

Jacques Stephen Aléxis. Nestas, os apontamentos de Price Mars se convertem no 

modelo de literatura engajada politicamente e por conseguinte nacionalista. Estes 



 

 

38 

 

vão procurar valorizar a herança africana presente em algumas formas de expressão 

cultural como o créole (tem como base o francês influenciado por línguas africanas, 

palavras do espanhol, inglês e das línguas indígenas) e o vodu (religião praticada por 

mais de 90% da população que consiste em uma mistura de religiões africanas, 

indígenas e catolicismo), assim como conscientizar das contradições de classe que 

marcam o país. 

 Mas foi somente no ano de 1933, com a publicação do jornal L'étudiant 

noir, que temos o nascimento oficial do movimento em âmbito internacional. Os 

editores do periódico foram os jovens escritores Aimé Césaire (Martinica), Léon-

Gontran Damas (Guiana Francesa) e Léopold Sédar Senghor (Senegal), então 

estudantes em Paris. Recebendo influências do surrealismo e depois do marxismo 

estes jovens intelectuais, além de criticarem a arrogância do Ocidente e de proporem 

soluções socialistas para o problema dos povos explorados (África e Caribe), vão 

formular uma nova visão de mundo para os negros.  

 A Negritude, enquanto movimento literário e político, atraiu ampla atenção 

internacional, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com o aparecimento 

de Présence Africaine (1947), periódico que promovia os conceitos da Negritude, e 

com a publicação da Anthologie de la Nouvelle Poésie Nègre et Malgache de Langue 

Française (1948), editada por Senghor. Depois da emancipação da maior parte das 

antigas colônias africanas no início da década de 1960, a Negritude decresceu como 

movimento organizado. Esteve sob a mira de acirradas críticas da geração seguinte 

de escritores africanos de fala inglesa e francesa. Estes, denunciaram o movimento e 

seus postulados como racistas (essencialista) e irrelevantes quanto aos problemas 

da África e do Caribe pós-colonial. Mais recentemente, escritores e teóricos (como 

René Depestre e Edouard Glissant) têm criticado especificamente o caráter 

essencialista da Negritude (ou seja, a concepção de que há uma essência distinta a 

definir o negro e a distinguí-lo do branco), propondo alternativas mais viáveis para o 

entendimento das sociedades e culturas das populações afro-descendentes das 

Antilhas (http://www.ufrgs.br/depestre; MUNANGA,1986). 
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 Desta forma, o movimento da Negritude vai se definir como “la conscience 

d’être noir, simple reconnaissance d’un fait qui implique acceptation, prise em charge 

de son destin de noir, de son histoire, de as culture; elle est affirmation d’une identité, 

d’une fidélité à um ensembre de valeurs noirs” (CESAIRE,1983:p.13).  

 No Haiti os principais representantes deste movimento são Jacques 

Roumain e Jacques Stephen Aléxis, continuadores maiores do legado de Jean Price 

Mars. Estes autores se formaram durante a ocupação norte-americana. São os 

responsáveis pelo renascimento cultural do Haiti negro. Para eles, o intelectual devia 

assumir cor, raça, tornando-se porta-voz das aspirações do povo oprimido; 

alcançando a libertação pelo estilo, forma, imaginação e espírito. Consistiu em um 

movimento de ruptura e de luta contra as formas de colonização européia (francesa) 

e norteamericana. Uma liberação da cultura que deveria efetuar-se pela reconquista 

de si e de uma dignidade autônoma. Este movimento vai estar se desenvolvendo 

junto com as lutas pela independência nacional nos países da África e também no 

restante do Caribe. Nesse momento, os intelectuais vão buscar o estabelecimento de 

uma forte relação de identificação com as massas, numa tentativa de uma 

consciência racial e nacional para as mesmas. Para os intelectuais haitianos a 

Negritude que se desenvolveu no país desempenhou a função de arma com a qual 

eles se lançaram contra a intervenção estadunidense e o prejuízo de raça trazido 

pelos soldados norte-americanos (oriundos em sua maioria do sul dos Estados 

Unidos).  

 Baseados na existência de um passado de lutas, resgatado pelo 

movimento da Negritude, os escritores Jacques Roumain (1901-1944) e Jacques 

Stephen Alexis (1922-1961), formulam seus projetos identitários e de libertação 

colonial. Suas obras se configuram como a seqüência das lutas empreendidas pelos 

escravos que libertaram o país da dominação colonial e do escravismo no início do 

XIX.  

 A rejeição dos escritores, que fazem parte da Negritude haitiana, dos 

paradigmas europeus contribui para a formação de um identidade e de uma política 



 

 

40 

 

de liberação de sua comunidade contra as formas de opressão impostas pelas 

diversas formas do imperialismo cultural. Representa uma face extremamente 

valiosa de resistência que acontecia através de todas as armas disponíveis, 

principalmente as culturais.  

 Cabe aqui uma melhor distinção entre a Negritude que se desenvolveu em 

regiões coloniais da África e nos Estados Unidos assim como de algumas regiões 

caribenhas com a Negritude haitiana. A primeira se pauta por uma postura 

transnacional onde é defendido o Pan-africanismo inclusive com a idéia de retorno à 

África ancestral. No Haiti este movimento apresentou algumas especificidades. 

Roumain e Aléxis sorveram mais do ingrediente marxista do que propriamente 

“racial” presentes na Negritude. Buscaram valorizar a matriz africana presente no 

seio da população haitiana, todavia, tinham consciência de que o racial muitas vezes 

serviu para marcarar ideologicamente as contradições de classe através da “questão 

epidérmica”. Nas obras destes autores, a conscientização cultural caminha par a par 

com a conscientização de classe. E, enquanto a Negritude de outras regiões era 

transnacional, estes autores vão estar preocupados com a questão identitária em 

termos nacionais. O que tinha valor universal para eles não era a questão cor, “raça” 

e sim as questões de classe.  

 Utilizando do aporte da Negritude no que tange à valorização das raízes 

culturais, nas obras literárias de Roumain e Aléxis, a nação aparece como a herdeira 

de um passado imemorável, como o produto natural de uma tradição que existiu 

desde sempre (o passado de lutas dos escravos contra as formas de opressão). Esta 

herança deveria ser preservada e honrada visando a continuidade da existência do 

Haiti enquanto nação. Destarte, as tradições são também o produto da construção 

social, são entidades que têm que ser continuamente inventadas e re-inventadas. 

Este é um dos aspectos que orientará a leitura da identidade nacional como o 

produto de uma invenção, da qual a produção literária é uma mediação 

protagonizadora por se apresentar impregnada dos valores e estar inserida nos 

debates de idéias do momento em que está sendo produzida. 
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 Pelo exposto, percebemos que fazer literatura se configura como uma 

verdadeira missão a qual se entrega o homem de letras. O envolvimento com as 

questões nacionais constitui característica marcante das obras destes intelectuais. 

Cabe-nos agora algumas considerações a respeito de como podemos utilizar a 

literatura para persarmos a construção de uma identidade nacional. 
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1.3 - O Papel das Narrativas “Exemplares” na Construção da Identidade 
Nacional 

 

 Alguns autores apresentam os aspectos concretos da nacionalidade, tais 

como, existência de um território definido, experiências históricas compartilhadas, 

formas culturais (língua, religião, costumes, etc) que permitam o relacionamento 

entre a coletividade, base esta que permita a subsistência e uma rede de 

comunicações que possibilite a integração daqueles que a compõe. Os processos 

históricos que desembocam na constituição dos Estados-nação são bastantes 

distintos nas diferentes regiões do planeta. Mas algo que permeia estes processos 

de conscientização é a presença de um reagente que apresenta a capacidade 

cimentadora das contradições sociais e culturais, mascarando as diversidades ao 

direcionar as potencialidades da coletividade rumo a um caminho único, como partir 

do mesmo e chegar ao mesmo.  

 O ingrediente agregador poderoso apresentado como responsável pelo 

surgimento da idéia de nação é o elemento emocional – o elemento catalisador que 

quando utilizado pelos construtores das nacionalidades, consegue mobilizar o 

sentimento de co-pertencimento, de existência de vínculo a uma coletividade maior, 

da qual se faz parte, pela qual se deve ter responsabilidades e com a qual se 

compartilha o passado e o destino – sejam eles de glórias ou de insucessos. Uma 

comunidade para conseguir ser imaginada de uma determinada forma pelo seu 

corpo social tem que conseguir dispertar em seus membros a idéia de fraternidade 

que se realiza através do componente psicológico (emocional). É este elemento, 

amalgamado com o histórico, que fornece a liga cimentadora das contradições 

internas, funcionando como mecanismo agregador e direcionador do imaginário 

coletivo rumo à construção de uma determinada idéia de como esta comunidade se 

percebe e se imagina no tempo e no espaço. 
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 No processo de tomada de consciência da identidade nacional por uma 

determinada comunidade humana, os componentes histórico, lingüístico e 

psicológico (sentimental-emocional) assumem funções de suma importância. 

Entretanto, o ingrediente histórico parece dotado de maior importância na medida em 

que constitui a argamassa que une os diversos elementos de um povo por permitir o 

sentimento de continuidade com o vivido pelo conjunto da coletividade. Desta forma, 

“o essencial para cada comunidade é reencontrar o fio condutor que a liga a seu 

passado ancestral, o mais longínquo possível” (DIOP,1959 apud MUNANGA,1986).  

 O despertar da consciência histórica mostra uma carência de sentido que 

está pautada numa busca de definir a identidade presente, a carência existencial 

atual. Desta forma, “a invocação do passado constitui uma das estratégias mais 

comuns nas interpretações do presente” (SAID,2001:p.33). Este mesmo pensamento 

pode ser expresso de forma poética uma vez que “una sociedad se define no sólo 

por su actitud ante el futuro sino frente al pasado: sus recuerdos no son menos 

reveladores que sus proyectos” (PAZ,1985:p.23). O passado constitui elemento ativo 

na constituição de projetos de futuro a partir do presente em um movimento contínuo 

e dialético.  

 Os sofrimentos e as lutas comuns também forjam “Comunidades 

Imaginadas”, a consciência de pertencimento a uma nação se fundamenta na 

consciência de um passado e futuro comuns. Este pressupõe, por sua vez, a 

segurança de existência de uma mesma passadeidade (de dramas e sucessos, 

vitórias e derrotas compartilhadas). É a partir desta perspectiva de espaço de 

experiência e horizonte de expectativa formulado por Kosseleck (1992), que alguns 

autores defendem a perspectiva de que na invenção da nação, 

“se mezclan estas dos cosas: seguridad de pasado común y seguridad de 
futuro común, con independencia de cualquer otra diferencia que también 
puede existir, incluso ideomáticas; pero si se mezclan estas dos cosas, 
partimos de lo mismo y vamos hacia los mismo, estamos en presencia de 
una cutura nacional” (JAMES,1992:p.88).  
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 Durante o processo de revisão da literatura para o desenvolvimento desta 

dissertação foram encontrados muitos estudos que tratam do fenômeno das 

identidades nacionais. Dentre os teóricos que trabalham esta temática específica, os 

que nos interessam mais diretamente são as obras de Benedict Anderson (1989), 

Eric Hobsbawn (1998), Eric Hobsbawn e Terence Ranger (1997) e Homi K. Bhaba 

(2001). A partir destes autores procuraremos construir o modo como concebemos a 

identidade nacional haitiana.  

 Em sua obra Nação e Consciência Nacional (1989) Benedict Anderson 

nos apresenta a categoria de “Comunidade Imaginada”, que coloca a nação como 

sendo uma construção conceitual, o produto da imaginação e da invenção social. 

Assim, a nação necessita primeiramente, ser pensada, imaginada, para depois se 

consubstanciar em uma entidade histórica que apresente sentido aos indivíduos que 

nela habitam. Nos estudos culturais que abordam a questão identitária, percebemos 

a presença de duas formas de identidade, a atribuída, fruto de uma construção 

intelectual e aquela que é espontânea. Esta última emana de um sentimento de co-

pertencimento com os pares, por ser o produto da vivência, de experiências comuns, 

está mais ou menos definida, bastando falar sobre elas. A primeira, por ser atribuída, 

representa o fruto de uma construção intelectual, de um projeto identitário. Constitui 

o produto de uma elaboração, de uma construção ou de uma ivenção articulada por 

algum intelectual que atua como porta-voz de determinado grupo ou sociedade. Este 

intelectual teria como função elencar os critérios de demarcação entre o eu e o outro, 

imaginando as fronteiras, demarcando espaços, os espaços da nação. 

 Mas em ambos os casos a identidade, para se materializar, necessita do 

discurso. A identidade nacional passa portanto, por um processo de construção 

levado a cabo por determinados agentes sociais que fazem uso de estratégias 

discursivas diversas para despertar o sentimento de co-pertencimento em uma 

referida comunidade que passa a ser imaginada de uma determinada forma. 

Corroborando este pensamento temos Eric Hobsbawn (1998) que também aborda a 

nação como sendo uma construção, uma “Comunidade Imaginada” – no sentido que 
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Benedict Anderson atribui ao conceito. Esta, viria a preencher o vazio trazido pela 

desintegração das antigas comunidades reais. Aquelas pequenas comunidades as 

quais os indivíduos se sentiam vinculados contribuindo para o reforço dos laços de 

solidariedade, de pertencimento a uma mesma família. Destarte, estas perderam sua 

função com o advento da modernidade, juntamente com o grande crescimento e 

complexidade das sociedades atuais. Para suprir este vazio, temos a figura 

agregadora da nação que permite a permanência daquele mesmo sentimento de 

vínculo. Esta, a nação, carrega em si a característica de despertar o sentido de 

“família” nos indivíduos que compartilham um mesmo território e as mesmas 

esperiências histórico-culturais. 

 Em a Invenção das Tradições (1997) temos o reforço desta 

argumentação, nesse livro, Hobsbawn e Terence Ranger mostram que as tradições 

são também o produto da construção social, são entidades inventadas e re-

inventadas continuamente no presente. Este é um dos aspectos que orientará a 

leitura da identidade nacional como um constructo, o produto de uma invenção, da 

qual a produção literária é uma mediação protagonizadora por se apresentar 

impregnada de valores cultuais e estar inserida nos debates de idéias do momento 

em que está sendo produzida.  

 Bhabha (2001) por sua vez também trabalha a identidade nacional como 

sendo o resultado de uma criação, uma “ficção” que se realiza através da e na 

narrativa. Na medida em que não existe nenhuma comunidade natural onde se 

possa reunir as pessoas, ela precisa ser imaginada e posteriormente inventada. 

Existe a necessidade de se criar laços imaginários que possibilitem o despertar do 

sentimento de vínculo entre os indivíduos que, sem eles, não passariam de 

indivíduos isolados, jogados ao ermo, sem a sensibilidade de terem alguma coisa 

compartilhada com o coletivo.  

 Estes autores se somam, contribuindo para pensarmos a “Comunidade 

Imaginada” como sendo um artefato cultural, o  produto da invenção e da engenharia 

social, construído através do discurso. Neste processo algumas narrativas 
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denominadas “exemplares” são extremamente importantes no diagnóstico do 

procedimento de como a identidade nacional passa pela invenção. Consideramos as 

obras da Negritude haitiana em estudo como sendo portadoras desta característica 

de “exemplares”, pois, a partir delas, podemos buscar um determinado projeto de 

identidade nacional imaginado, pensado pelos escritores haitianos Jacques Stephen 

Aléxis e Jacques Roumain. Estas obras “exemplares” representam na verdade, 

narrativas fundadoras, pois, inauguram os alicerces de uma pretensa identidade 

nacional haitiana, o aporte cultural herdado da Árfrica ancestral. Desta forma, a 

narrativa fundadora tem como encargo fornecer à identidade nacional a liga 

sentimental e afetiva que lhe garante as bases de uma certa estabilidade e fixação. É 

o que faz, como narrativas exemplares, os romances El Compadre General Sol e 

Gobernadores del Rocío ao buscarem no passado de lutas dos escravos o sentido 

de como deve ser a atitude dos agentes sociais frente à dominação colonial sofrida 

pelo país no presente. 

 Assim, entendemos que a identidade, seja ela qual for, não é um 

componente biológico ou natural, antes sim, um produto eminentemente humano e 

por definição, uma edificação. Parodiando Octavio Paz (1976) alguma coisa que 

fizemos, que fazemos todos os dias e todos os dias desfazemos. Ou seja, as 

pessoas têm que compartilhar de uma certa atitude psicológica através de símbolos 

nacionais que se materializam, forjando desta forma, uma solidadiedade entre 

indivíduos que participam de um espaço social concreto. Ocorre desta forma porque 

dificilmente se encontra uma sociedade cultural e etnicamente homogênea, ao 

contrário, o que prevalece é a heterogeneidade, o conflito e a fragmentação. Sendo 

assim, torna-se “necessário criar laços imaginários que permitam ‘ligar’ pessoas que, 

sem eles, seriam simplesmente indivíduos isolados, sem nenhum ‘sentimento’ de 

terem qualquer coisa em comum” (SILVA,2000:p.85). O caráter de construto da 

“Comunidade Imaginada” de Anderson pode ser esclarecido se atentatarmos para os 

mecanismos que reforçam ou costuram os laços sociais. Como pontuado 

anteriormente, o ingrediente histórico, lingüístico e psicológico (sentimental) são os 

tecidos em que se costuram as fissuras sociais. Por abrigarem cosiderável 
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diversidade, de origem etnica, religiosa e de classe, estas diferenças só “podem ser 

incorporadas pela noção de nacionalidade, o que leva a atenuar tensões 

consideráveis” (MEIER,1989:p.339). Percebemos que “nenhuma nação pode 

incorporar todas as suas contradições, sem que desista de alcançar um sentido 

histórico comum mais profundo: a superação das cisões internas é uma condição 

necessária para a formação de uma consciência histórica comum” 

(MEIER,1989:p.345). O que é feito primorosamente pelas narrativas “exemplares”, 

no caso haitiano, por Gobernadores del Rocío e El Compadre General Sol. 

 Desta maneira, a nação só se permite apreender pelos seus símbolos 

nacionais, estes por sua vez, necessitam de representação. A língua passa a ser, 

então, o artefato cultural chave neste processo de construção da identidade nacional. 

Há a necessidade de que este código faça sentido para os indivíduos de uma 

determinada sociedade; eles precisam compartilhar estes símbolos para que a 

comunicação entre o coletivo se realize. O que torna a produção literária 

imprescindível como elemento agregador da identidade nacional. 

 Em “As Origens da Consciência Nacional”, Benedict Anderson (1989) 

mostra a importância da existência de uma língua nacional para o despestar deste 

sentimento de co-pertencimento. A disseminação, lenta e gradual, das línguas 

vulgares que posteriormente se tornam nacionais foi essencial para a centralização 

administrativa. Uma vez esta realizada, a língua passou a constituir a base da 

consciência nacional por criar “campos unificados de intercâmbio e comunicação”. A 

forma como a língua passa a adquirir fixidez se deu através do capitalismo editorial. 

A existência de obras literárias que retratavam a realidade compartilhada por 

milhares de pessoas, ajudou na construção da imagem de antigüidade, tão 

necessária à idéia subjetiva de nação. Neste processo de consolidação da língua 

nacional, a literatura representou o bem cultural de função protagônica. As 

características comuns da língua, este sistema simbólico que só tem validade se 

compartilhado socialmente, são “construídas pela ‘literatura nacional’ e pela cultura 

em geral, desempenharam e desempenham um importante papel na consciência dos 
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membros de uma nação” (MEIER,1989:p.341). A literatura nacional vai esta sendo 

constituída no Haiti do pós-intervenção norte-americana por Jacques Roumain e 

Jacques Stephén Aléxis. 

 Na edificação da identidade nacional, além do histórico, lingüístico e 

psicológico resta-nos algumas considerações sobre a espacialidade ou 

territorialidade e memória. Os acontecimento históricos se desenvolvem em um 

território específico, este por sua vez tem que ser de conhecimento dos agentes 

sociais sobre os quais se pretende agir. Se o território não fizer parte das vivências 

históricas mais significativas para a memória coletiva, pouco valor ele pode exercer 

no aspecto psicológico que é explorado pela literatura. 

 A territorialidade coloca questões pertinentes tanto ao espaço quanto à 

memória. O espaço que tem efetivamente significação individual e social é o que liga 

os indivíduos ao mundo por ter valor social e individual tendo como premissa uma 

história humana que se faz e se recria cotidianamente. Desta forma, o lugar  

“é ou pode vir a ser o ‘locus’ da experiência envolvendo razão e emoção. 
Isto se dá de várias maneiras ao impregnarmos significados ao lugar 
mobilizando nossa razão e nossa sensibilidade. Uma dessas maneiras pode 
ser ilustrada pela decisão de perscrutar nosso cotidiano e o lugar ao qual 
‘estamos presos’ e, como Édipo, escravos da emoção ou da razão e, 
portanto, cegos ao resgate de nós mesmos” (MESQUITA,1998:p.73). 

 O espaço se constitui como o elemento fundador da idéia de estar junto, 

tão necessário à construção de uma identidade a toda comunidade. Isto porque o 

“‘espaço é o lugar da figurações’, significa ressaltar a inscrição mundana de 
nossas representações, mostrar que nossos sonhos e práticas cotidianas se 
enraízam e se territorializam num húmus que é fator de sociabilidade. 
Lembrando que Durkheim definia a sociedade como uma ‘comunidade de 
idéias’, o que já é reconhecer a importância do imaginário, poderíamos 
acrescentar: ‘uma comunidade de idéias’ locais, adquirindo assim uma visão 
mais precisa das representações sociais” (MAFESSOLI,1984:p.55). 

 Estas questões sobre imaginário e territorialidade são bastante pertinentes 

uma vez que é na natureza, nas potencialidades da terra que os autores haitianos 

buscam alguns dos elementos para elaboração de seus projetos identitários. Trata-
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se de uma literatura que vê no camponês, nos seus dramas e prazeres 

proporcionados pela natureza, o exemplo de que o negro haitiano não se deixa 

vencer pelas adversidades. Nestas obras, a terra constitui uma dádiva que deve ser 

preservada e da qual se deve lutar para extirpar todos os organismos pernicivos, 

sejam eles internos ou externos. É através do despertar do sentido de compartilhar 

um mesmo espaço que estes autores tentam fundar a idéia de uma família que viria 

a dar o sentimento de co-pertencimento. A idéia de nação como já dissemos, para 

existir, tem que apresentar o sentido “de se estar em família” onde todos, os irmãos 

“e irmãs estão em plenitude porque pertencem ao mesmo solo. A domus 
perfeita, o arquétipo do lugar sublime, é assim o resumo plural do que um 
único indivíduo não pode realizar. A família, não nos esqueçamos, é o lugar 
da perfeição fragmentada. O que uma única pessoa não pode possuir 
(juventude, beleza, êxito, inteligência, encanto etc), um conjunto o assume. 
A família é antes de tudo um valor territorial que concentra sobre um coletivo 
qualidades que raramente são apanágio de um só” 
(MAFESSOLI,1984:p.56). 

  Assim, o espaço assume um papel bastante importante na formação do 

imaginário e da memória social no sentido de fundar uma "Comunidade Imaginada”. 

Afinal, as ações de um grupo sociai podem ser traduzidas em termos de 

espacialidade, que por sua vez desempenham papel relevante na construção da 

memória coletiva (um dos elementos formadores do imaginário social). E, é através 

dos seus imaginários e memórias sociais que uma determinada coletividade constrói 

sua identidade. 

“Elabora uma certa representação de si; estabelece a distribuição dos papéis 
e das posições sociais; exprime e impõe crenças comuns; constrói uma 
espécie de código de ‘bom comportamento’, designadamente através da 
instalação de modelos formadores tais como o do ‘chefe’, o do ‘bom súdito’, 
o ‘guerreiro corajoso’ etc. (...) Porém, designar a identidade colectiva 
corresponde, do mesmo passo, a delimitar o seu ‘território’ e as suas 
relações com o meio ambiente e, designadamente, com os ‘outros’; e 
corresponde ainda a formar as imagens dos inimigos e dos amigos, rivais e 
aliados, etc.” (BACZO,1996:p.309). 

 Deste modo, fica patente a importância da territorialidade como 

ancoradouro do imaginário e da memória social por ser o local em que as 

experiências históricas e sociais se realizam. E, pegando um gancho com Baczo no 
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que tange a construção dos inimigos, percebe-se que os autores haitianos fazem uso 

da estratégia da autodefinição negativa, muito utilizada nos momentos de crises de 

indentidade, onde o outro, o inimigo, real ou imaginário funciona como um excelente 

cimentador das fissuras sociais. No caso em questão, o outro é representado pelo 

invasor norte-americano, o expoliador das riquezas do país e responsável pela 

exploração da população urbana quanto e principalmente camponesa. 

 De uma certa forma, a “Comunidade Imaginada” como identidade 

atribuída, almeja sempre a totalidade, todavia se não consegue ser total pelo menos 

que se transforme em uma conexão válida para uma totalidade maior. Por ser o 

produto de uma invenção, alguns artefatos culturais exercem uma ação protagônica, 

como as obras literárias, reforçando por sua vez a escolha de nosso objeto de 

estudo. A literatura constitui uma ferramenta fundamental para se visualizar o 

processo de construção da idéia sobre a qual uma sociedade se assenta. A literatura 

apresenta-se como uma representação, um documento de uma visão de mundo e, 

portanto, encontra-se condicionada por interesses históricos específicos uma vez 

que tem um sujeito humano como enunciador do discurso.  

 O mundo (passado) em grande parte nos chega como texto, como 

discurso realizado, sendo este o produto de uma determinada representação da 

realidade. As representações designam-se como “atos de apreciação, conhecimento 

e reconhecimento e [que] constituem um campo onde os agentes sociais investem 

seus interesses e sua bagagem cultural. As representações objetais, expressas em 

coisas ou atos, são produto de estratégias de interesse e manipulação” 

(BOURDIER,1982:p.135). Ou como apresentado por Roger Chartier (1991), elas são 

matrizes e efeitos das práticas que constroem o mundo social. Assim, o projeto 

estético e ideológico elaborado pelo movimento da Negritude haitiana, o resgate de 

crenças, normas, símbolos e valorização de atitudes políticas expressas nas obras 

literárias constituem representações que visam orientar as práticas sociais de 

determinados grupos, elaborando uma identidade, ou melhor imaginando a 

comunidade haitiana.  
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 Fica patente, assim, a importância da representação literária como fonte 

criadora e identificadora de identidades. É sobretudo através “da representação que 

novas identidades são constantemente afirmadas e reivindicadas” de forma que só 

existem “identidades quando há quem as reivindique com empenho e fervor 

contínuos” (RAJAGOPALAN,2002:p.86). Uma sociedade só se representa a si 

mesma naquilo que tem de distinto, naquilo que lhe é próprio e a distingue das 

demais. É este o procedimento levado a cabo pelos escritores da Negritude haitiana. 

Suas obras apresentam-se direcionadas no resgate da cultura popular, naquilo que o 

Haiti tem de substantivo e que é reivindicado na construção de uma identidade para 

a nação haitiana. As obras da Negritude uniformizam o Haiti pela cultura popular, 

falam para a elite mas têm um projeto de identidade baseado na valorização do 

aporte africano que se encontra preservado no seio das classes populares. Esta 

matriz, no momento histórico em que viviam os autores era renegada e reprovada 

pela elite haitiana, letrada e ocidentalizada, por ser o objeto alimentador dos 

estereótipos no exterior. Assim, mesmo estes praticando o vodu tratavam de 

condená-lo buscando no catolicismo a expressão religiosa mais aceitável para a 

sociedade, por ser um dos símbolos da “verdadeira” cultura. Esta atitude pode ser 

percebida nos escritores que precederam Roumain e Aléxis, que mesmo 

encampados na defesa intelectual do país frente ao detratores, não assumem o 

aporte africano da cultura haitiana, para eles, vodu e créole eram manchas em vias 

de serem extintas pelo processo de “civilização” das massas incultas. 

 Em Jacques Roumain e Jacques Stphen Aléxis vamos ter a busca da 

originalidade e do reconhecimento da “verdadeira” identidade haitiana uma vez que 

procuram mostrar “o verdadeiro rosto do negro do Haiti”. A rejeição que fazem esses 

escritores dos paradigmas europeus e estadunidenses contribui para a formação de 

um identidade e de uma política de liberação de sua comunidade contra as formas 

de opressão impostas pelo imperialismo norte-americano. Representa uma forma 

extremamente valiosa de resistência, que não acontece somente pelas armas mas 

também e principalmente pela cultura.  
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 Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis são intelectuais que 

atentaram para a necessidade de luta política durante a dominação econômica, 

política e social norte-americana. Juntamente com outros jovens intelectuais 

tomaram para si a responsabilidade de despertar o povo e seus pares para a 

relevância da luta contra a dominação colonizadora em suas distintas instâncias. 

Suas obras são avaliadas como dotadas da característica de “exemplares” por que 

esses escritores vão forjando, cada um a seu modo, uma idéia sobre o que vem a 

ser a nação haitiana, fundando as bases de uma suposta identidade nacional. Ao 

atuarem desta forma, estas obras buscam construir a liga sentimetnal e afetiva de 

união da sociedade contra um inimigo comum, a saber, o imperialismo norte-

americano. Os escritores que os sucederam vão assumir o aporte africano como 

condição essencial de valorização e de identidade nacional. Os dois inauguram uma 

nova forma de fazer literatura e de estética literária. Entre os escritores posteriores 

figuram nomes como os de Philippe Toby et Pierre Marcelin; Francis-Joachim Roy; 

Roger Dorsinville; Gérard Étienne; Anthony Phelps; René Depestre; Jean Métellus; 

Charles-Honoré Bonnefoy; Pierre Clitandre; Dany Laferrière e Émile Ollivier. Estes 

são alguns dos grandes nomes da literatura haitiana do final do século XX, suas 

obras se primam por mostrarem a riqueza da cultura haitiana através do realismo 

maravilhoso proposto por Aléxis e focalizando a cultura e mitos populares.  

Cabe algumas considerações do inter-relacionamento da literatura com a 

cultura e política de forma que possamos justificar e ilustrar o papel desta no 

processo de construção da identidade cultural de uma nacionalidade e assim 

podermos qualificá-la de das narrativas “exemplares” por assumirem efetivametne o 

caráter de literatura nacional.  
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1.4 – A Literatura e seu Caráter Nacional 

 

 Se entendemos a identidade nacional como um processo e um constructo, 

percebemos que o caráter mais nacional que uma literatura pode apresentar “está 

naquilo que ela tem de mais profundamente revolucionários (MARIÁTEGUI,1995: 

p.474). E, como propagado por numerosos críticos, “nos países da América Latina a 

literatura sempre foi algo profundamente empenhado na construção e na aquisição 

de uma consciência nacional” (CANDIDO,1987:p.180). Uma identidade nacional 

precisa ser continuamente imaginada e atualizada, ainda que pese sobre ela 

elementos de atemporalidade e de essencialismos. Este aspecto paradoxal é o que a 

caracteriza como uma “fixidez deslizante”, como uma âncora jogada em um banco de 

areia. Isto se deve ao fato de que a identidade nacional tem a necessidade de se 

apresentar como dotada de certos valores atemporais para despertar as 

consciências da necessidade de sua preservação e reivindicação. Assim, a 

identidade nacional que se faz do presente, se realiza muito mais nos movimentos de 

vanguarda, que são movimentos de renovação e reatualização, como foi a Negritude 

no Haiti. 

 Todavia, a literatura só apresenta um caráter realmente nacional depois 

que ocorre o “despertar” dos intelectuais para os reais problemas de seu país. É a 

fase em que ocorre a literatura revolucionária e nacionalista. Nesta, o intelectual 

depois de arruinar-se com o povo vai despertá-lo. Transforma-se naquele que o 

estimula, criando uma literatura de combate, inovadora e nacional. Considerações 

pertinentes ao movimento da Negritude haitiana que representou um verdadeiro 

impulso de originalidade da cultura nacional, o repúdio a aportes alienígenas e 

alienantes, além da produção de obras essencialmente envolvidas com os problemas 

políticos do país que se primaram pelo reconhecimento das expressões culturais 

mais autênticas do país. 
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 E, quando ocorre o progresso da consciência nacional daqueles que tem 

condições de dar vozes à cultura do país, é o momento em que se cria as condições 

de dialogar com as outras nacionalidades. Temos então uma literatura de combate 

que informa a consciência nacional haitiana lhe dando forma, contornos e abrindo-lhe 

novas perspectivas de expressão. O romancista que assim age, entra na fase de luta 

revolucionária e patriótica. Nesta etapa, o intelectual “depois de ter tentado perder-se 

no povo, perder-se com o povo, vai, pelo contrário, sacudir o povo. Em vez de 

favorecer a letargia do povo, transforma-se naquele que desperta o povo. Literatura 

de combate, literatura recolucionária, literatura nacional” (FANON,s.d.:p.246). O que 

marca a temática e o ciclo desta produção literária é a presença da    

“repetição e clarificação dos temas tipicamente nacionalistas. É a literatura 
de combate propriamente dita, no sentido em que ela chama todo um povo 
para a luta pela existência nacional. Literatura de combate, porque ela 
informa a consciência nacional, dá-lhe forma e contornos e abre-lhe novas e 
ilimitadas perspectivas. Literatura de combate, porque toma em conta, 
porque ela é vontade temporalizada” (FANON, s.d.:p.270). 

 A produção cultural, e mais especificamente literária, trabalha em prol da 

nação, mas, mais tarde, é a nação que irá assegurar à cultura as condições e o 

contexto de expressão. A literatura de uma nação torna-se, portanto, um eficiente 

termômetro para se medir o estado de uma determinada cultura no que diz respeito à 

identidade nacional. Assim, voltamos a ressaltar a importância dos movimentos de 

vanguarda literária neste processo de se imaginar uma comunidade. Os novos 

movimentos literários só sobrevivem se tiverem como ponto de apoio o presente. 

Sem esse suporte eles estão fadados a perecer. É portanto através dos movimentos 

de vanguarda que a nação sobrevive uma vez que estes são os precursores de seu 

futuro.  

 A literatura torna-se, portanto, um eficiente termômetro para se medir o 

estado de uma determinada cultura. O romance nasce em um momento específico 

dentro do processo de desenvolvimento de uma sociedade e este momento se pode 

precisar. Muitos defendem que as grandes produções literárias surgem geralmente 

próximas aos grandes acontecimentos históricos de um país, seja antecedendo-os 
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ou sucedendo-os; dialogando na dupla instância entre o imediatismo e a perenidade 

(VARGAS LLOSA,1991; POLAR,2000; CÂNDIDO,2000;1995). A produção literária 

haitiana, representa, desta forma, um instrumento valioso para o processo de re-

escrita da história de uma sociedade, constituindo um saber privilegiado por meio do 

qual pode ser acompanhado o processo de criação, por exemplo, de uma 

consciência dos valores pátrios ou de elaboração de um determinado projeto de 

identidade nacional. Podemos visualizar este processo de tomada de consciência da 

identidade nacional se relacionarmos a literatura do século XIX e início do XX com as 

obras de Roumain e Aléxis. Desde o século XIX temos o desenvolvimento de uma 

“literatura militante” no Haiti, todavia, esta se pautava por uma repetição dos 

paradigmas literários europeus. Não tratavam diretamente do Haiti, faziam alusões e 

projetavam para outros continentes e para outros países os dramas pelos quais seu 

país passava. E com relação ao rechaço aos detratores, procuravam sobretudo 

negar os indiciadores da barbárie colocando-os como praticas em vias de 

desaparecimento. Roumain e Aléxis é que vão assumir na literatura estas 

expressões culturais haitianas inspirando orgulho e identificação com as mesmas. 

 E, ao carregar uma maior carga de subjetividade, a literatura traz as 

vivências de seu artíficie, que são as vivências de seu grupo social também. Ela não 

é uma mera reprodução da realidade social é também o que se espera da realidade, 

contém elementos de estranheza, de crítica, de expectativa, sonhos, frustrações e a 

loucura, e, por isto passa a constituir uma outra realidade, que vincula-se ao contexto 

histórico mas que o transcende ao mesmo tempo. Em um certo sentido, ela elabora 

estratégias explicativas que dialogam melhor com o público leitor. Parodiando Mario 

Vargas Llosa, uns sonham e escrevem romances, outros por sonhar, lêem esses 

romances. E um sonho sonhado junto vira realidade histórica, contexto e objeto 

histórico. 

 Desta forma, a literatura fornece ao historiador uma expectativa do vir-a-

ser produzido em determinada sociedade. Fala sobre o projetos que ficaram em 

potência e que não vingaram, mas que poderiam ter se realizado, contribuindo na 
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construção de uma outra realidade – na consolidação de um determinado projeto de 

identidade nacional. Realidade que geralmente é distinta dos projetos apresentados 

pela interpretação histórica por esta falar dos projetos que deram certo. A literatura 

se mostra rica como fonte de estudo, como o registro de uma representação, de uma 

visão de mundo, porque o intelectual se apresenta como um inconformado de forma 

que sua obra  

“Deve traduzir no seu âmago mais um anseio de mudança do que os 
mecanismos da permanência. Sendo o produto do desejo, seu compromisso 
é maior com a fantasia do que com a realidade. Preocupa-se com aquilo que 
poderia ou deveria ser a ordem das coisas, mais do que com o seu estado 
real” (SEVCENKO,1999:p.20). 

 Entretanto, por estas considerações não devemos supor que a literatura 

esteja desvinculada da realidade social, ao contrário, ela tanto emerge da realidade 

quanto se constitui como uma realidade e não um epifenômeno desta. Só que 

diferente da história, a literatura apresenta-se como um streap tease ao contrário, 

uma vez que “no se escriben novelas para contrar la vida sino para transformarla, 

añadiéndole algo” (VARGAS LLOSA,1991:p.401). Ora, o que não dizer da Negritude 

haitiana e de todo o seu peso no processo de conscientização dos povos negros de 

sua identidade cultural? Em todas as regiões coloniais a Negritude foi o veículo de 

tomada de consciência e de resistência. No Haiti, então colônia norte-americana, a 

situação não foi diferente. Tanto é verdade que o nacionalismo haitiano nasceu 

“sin duda con la ocupación norteamericana. Pero sería un error ver en él 
sólo una actitud sentimental. El nacionalismo haitiano nació del trabajo 
obligatorio (la corvée) restabelecido en el campo por las tropas de invasión; 
nación de la masacre de más de 3000 campesinos constestatarios, de la 
expropiación de los campesinos por las grandes compañías americanas. 
El nacionalismo haitiano tiene entonces sus raíces en el sufrimiento de las 
masas, en sua miseria económica, acrecentada por el imperialismo 
americano y sus luchas en contra del trabajo forzado y el dsposeimiento. 
Cualquiera que fuera la superestructura sentimental de esas luchas, 
probablemente una reliquia histórica, no cambia en nada el antiimperialismo 
profundo y consciente de dichas luchas que se da a base de reivindicaciones 
económicas: constituyen un movimiento de masas” (ROUMAIN,1988:p.357). 

 É justamente este desejo de mudança e de liberdade que Jacques 

Roumain e Jacques Stephen Aléxis vão estar defendendo em suas obras. A 
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intervenção norte-americana trouxe como forma de resistência, o resgate de um 

passado de lutas pela emancipação. Procuraram com suas obras, exorcizar o 

fantasma do conformismo e de todas as formas de resignação atentando para a 

importância da luta “para que o Haiti pudesse continuar a existir”. 

 No capítulo que se segue serão trabalhados os discursos produzidos no 

século XIX e início do XX que construíram o Haiti como o local da barbárie no 

continente americano. Procuramos uma aproximação teórica sobre literatura de 

viagem mostrando como as obras produzidas apresentaram como característica a 

necessidade de dialogarem com a tradição do gênero atendendo as necessidades do 

público europeu e norte-americano. De igual forma buscamos o contra-discurso 

produzido pelos escritores haitianos que tiveram sua produção literárias marcada 

pelas questões de ordem identitária. Nesta empreitada procuramos mostrar como a 

idéia de bárbaro imputado ao povo haitiano encontra sua justificativa em questões de 

ordem política, imperialista e cultural. 
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2 – Capítulo II: A Barbárie Construída 

  

 Hayden White em seu livro Trópicos do Discurso, no capítulo intitulado “As 

formas do Estado Selvagem: Arqueologia de uma Idéia” discorre sobre como a 

civilização ocidental foi construindo o mito do “Estado Selvagem” de “Selvageria” e 

de “Barbárie”. Apresenta como elelmento constituinte do imaginário tecido em torno 

destes conceitos “a noção de Homem Selvagem este associada à idéia de região 

selvagem (...). À proporção que uma após outra dessas regiões selvagens foi sendo 

dominada, a idéia do Homem Selvagem foi progressivamente desespacializada” 

(WHITE,1994:p.173). 

 Notamos que a partir das viagens marítimas da Idade Moderna que foram 

promovendo um conhecimento mais apurado da geografia do planeta a noção de 

“Estado Selvagem” foi passando por um processo de “interiorização psíquica”. Neste, 

o “Homem Selvagem” passou a figurar como um produto, tanto do desejo quanto de 

ansiedade. A partir daí o autor reconhece nesta noção, um instrumento de projeção 

cultural, uma espécie de atribuição de identidade em que o distante e desconhecido 

figura como um local exótico, que desperta o desejo tanto como o medo.  

 E no desenrolar do século XIX, a partir da parelha civilização/barbárie 

cunhada pelas Ciências Humanas e Biológicas do período, o conceito de bárbaro 

passa a representar o homem em seu estado de selvagem. Este se constitui como 

um ente temido e perigoso para a civilização e para os homens normais.  

“O Homem Selvagem e o bárbaro representavam diferentes tipos de ameaça 
aos homens ‘normais’. Enquanto o bárbaro constituía uma ameaça à 
sociedade em geral – à civilização, à pureza da raça, à excelência moral, 
tudo aquilo de que o orgulho do grupo fechado se julgava investido –, o 
Homem Selvagem representava uma ameaça ao indivíduo (...). Por 
conseguinte, a relação temporal do Homem Selvagem com a humanidade 
normal difere da do bárbaro com o homem civilizado. Concebe´se 
convencionalmente que o lar do bárbaro se localiza bem longe no espaço, e 
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que o tempo que leva para chegar às fronteiras da civilização é repleto de 
possibilidades apocalípticas para o conjunto da humanidade civilizada 
(WHITE,1994:p.186-187). 

 Hayden White dá uma contribuição importante por mostrar como a Europa 

foi construindo uma idéia de barbarie. Este discurso acabou por criar certas figuras 

imagéticas formadoras de um pensamento social, este que por sua vez foi criado 

pela linguagem passa para a prática política e cultural. 

 Às considerações de Hayden White convém procedermos um diálogo com 

Laënnec Hurbon. Em seu livro El Bárbaro Imaginario (1993), o autor dedica um 

capítulo a “La Conquista de las Américas y la producción de la Barbarie” onde busca 

percorrer o trajeto de produção do bárbaro como tal e como alimento da civilização. 

Diferentemente de Hayden White que fala de um processo de despacialização da 

barbárie, Hurbon situa este numa espacialidade concreta, a saber, o Haiti. Este, por 

ser 

“el primer país del Nuevo Mundo donde Calibán rompió sus cadenas (...). 
Haití pasa a ser rápidamente, en efecto, el guía de los pueblos dominados 
por las grandes potencias occidentales. Después de haber prometido, 
incluso, apoyar activamente la independencia de Grecia, el recién fundado 
Estado haitiano proclama negro a todo haitiano cualquiera se su color, y 
haitiano, y por tanto libre, a todo africano que toca la tierra de Haití, y a todo 
esclavo prófugo de los demás países del Caribe. Es asimismo en Haití 
donde Simón Bolívar encuentra el más firme apoyo en su lucha por la 
emancipación de los pueblos latinoamericanos. Un primer desafío 
presentado a Ocidente, una prueba cabal de que los ‘negros’ son aptos para 
gobernarse solos, para crear un Estado, un espacio donde recrear 
libremente una civilización que los conduzca a la igualdad con los ‘blancos’” 
(HURBON,1993:p.11). 

 É justamente o feito de ser o primeiro país negro a conseguir sua 

independência no mundo que fez com que o Haiti passasse a figurar como o locus 

da barbárie por excelência. Entretanto, a América já há tempos faz parte de uma 

tradição que a configura como a morada de Calibán, como um continente de povos 

atrasados e degenerados, forjando toda uma série de estigmas no imaginário 

europeu e também americano. A obra de Antonello Gerby (1996) O Novo Mundo. 

História de uma polêmica 1750-1900, constitui um aporte de extrema significância 

para se percorrer o itinerário de construção de uma idéia, a calúnia de ser a América 
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uma região atrasada em seus aspectos naturais e de povos dotados do mesmo 

adjetivo. 

 Nesta obra que prima pela erudição e beleza da escrita, Gerby mostra que 

desde o século XVI se vem discutindo a identidade do homem americano, nesta 

oportunidade, por Sepúlveda e Las Casas. Mas é somente a partir de 1750 que 

vamos ter intelectuais produzindo teorias para entender e interpretar a realidade 

americana e seus habitantes. No panorâma seguido pelo autor, percebemos o 

quando as interpretações produzidas por De Paw, Buffon e Hegel para que se fosse 

formando uma visão generalizada, tanto na Europa quanto na América de que esta 

última seria um continente imaguro, impotente e inferior. Considerações que a 

princípio foram imputadas à natureza logo são alocadas para o homem que a habita. 

Este homem americano apresenta tanto uma inferioridade orgânica quanto 

intelectual (fruto de uma degeneração a partir da mestiçagem) . 

 Sobre este processo de construção do “outro” americano como portador 

de uma identidade condenada também pode ser visualizado nas obras de Enrique 

Dussel 1492 O Encobrimento do Outro (1993) e Tzvetan Todorov, A conquista da 

América. A questão do outro (1993). A estes autores podemos incorporar as obras 

de Manuel Bonfim, Domingo Faustino Sarmiento, Aníbal Ponce ou, mais 

recentemente, Fernando Ortiz e Francisco Retamar. Esses autores, cada um a seu 

modo, optaram por discutir a denominada “problemática americana”. No entanto, 

pode-se afirmar de antemão que todos conformaram um ponto: a América, a partir de 

1492, passa a ser o novo locus do bárbaro. São obras onde os autores buscam 

discutir os fundamentos ontológicos do ser americano, ou ainda tratar do fenômeno 

que Enrique Dussel tão bem categorizou de “encobrimento do outro”.  

 Existe uma produção extremamente fértil de obras que poderíamos ligar á 

temárica da barbárie como canibalismo, feitiçaria, inferioridade intelectual, 

degeneração racial, etc. Tratam-se de postulações postas desde o período da 

conquista mas que começam a ser sistematizadas a partir do século XVIII (como 

apresentado por Gerby) e que se concentram sobretudo no século XIX. 
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 Trazendo a problemática para o Haiti, o primeiro país da América Latina a 

conquistar sua independência (1804) passa a constituir-se como o “outro” em relação 

tanto aos demais países americanos quanto europeus. Em um espaço colonial e 

escravista, onde a escravidão só vem a ser abolida tardiamente, se compararmos 

com os casos das Antilhas francesas (1848), Estados Unidos (1865), Cuba (1886) e 

Brasil (1888), a existência de um país negro e independente representava um perigo 

a ser evitado e combatido. Como conseqüência de sua independência prematura e 

violenta, “la definición de la otredad haitiana es desde principios del siglo XIX una de 

las principales preocupaciones de los intelectuales de Haití” (DASH,1997:p.16). Esta 

otredad haitiana passa a ser pensada e construída tendo em vista uma postura 

defensiva frente às ‘calúnias’, embargos e construções estereótipadas das quais o 

país passa a ser vítima. 

 A jovem nação independente passa a ser uma vítima não só da 

segregação de caráter econômico e político. Necessitava-se também estabelecer 

barreiras culturais, afinal, em um continente onde os países tinham como base 

econômica a utilização da mão-de-obra escrava, o exemplo da revolta negra deveria 

ser severamente reprovado e reprimido. Tendo este objetivo em mente passou-se a 

construção de um pensamento social, no transcurso do século XIX, onde o Haiti 

constitui a pátria a ser evitada. Havia o temor de que a solução encontrada pelos 

haitianos para as contradições da escravidão fosse seguida pelos escravos de outras 

regiões caribenhas e Latino-americanas. O ensinamento do homem negro, o negro 

haitiano, passou a ser caracterizado como um exemplos práticos da barbárie que os 

povos de origem africana podiam chegar. Desta forma, o antigo escravo haitiano se 

converteu em um espectro sedento de sangue de seu amo branco, um assassino, 

estuprador, canibal e posteriormente em bárbaro. O Haiti então passa a representar 

um exemplo tão perturbador quanto perigoso, por ser a imagem de um foco de 

infecção revolucionária, portanto, deveria ser desviado o seu contato das demais 

regiões do Novo Mundo, sob pena de sofrerem a maldição pelo contágio. 
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 Frente a fragilidade que sua posição de independência representava (por 

estar cercado por colônias e por interesses imperialistas, seja da própria Franças ou 

Inglaterra, Espanha ou Estados Unidos), o governo haitiano resolve empreender a 

conquista do lado oriental da ilha, a colônia espanhola que hoje é a República 

Dominicana. O objetivo do governo era a de tentar consolidar sua frágil situação de 

indepedência. Havia o temor por parte deste de que as potências coloniais da época 

utilizassem a banda espanhola da ilha como via de passagem a uma possível 

invasão de reconquista. A união forçada, através da invasão militar haitiana, dura de 

1822 a 1844, quando os dominicanos conseguem se libertar definitivamente do 

domínio haitiano.  

 Todavia, devido a este impulso expansionista, temos o somatório de 

outros estigmas culturais. Durante o século XIX, outras imagens vêm se somar às de 

bárbaro e canibal, influenciando a percepção que o mundo constrói acerca do Haiti e 

de seu povo. Agora, ao lado do bárbaro temos a figura do ladrão, usurpador e 

sanguinário. O Haiti se configura, para o América e principalmente para a Europa, 

como o local da barbárie por excelência, local de um povo primitivo, incapaz de 

transcender os níveis primigênios da vida social; uma pátria de degenerados, um 

‘vírus nocivo’ cujo contato com outros povos poderia também trazer a degeneração e 

a barbárie.  

 Se houve claramente uma postura de segregação do Haiti, tanto do ponto 

de vista político e econômico, não foi menos verdade que ela aconteceu do ponto de 

vista intelectual e cultural. Os inimigos fizeram uso de todos os meios disponíveis na 

época para denegrir a imagem do país. Foram difundidos falsos boatos sobre o vodu 

e as práticas de canibalismo e magia negra a ele associados. Com muita rapidez, o 

Haiti se converteu em um país de bárbaros, canibais e licenciosos (estupradores e 

incestuosos).  

 Na construção deste pensamento social, toda uma retórica é montada e 

utilizada para a demonização do haitiano. A religiosidade do vodu com suas 

acusações de canibalismo e orgias se contrapõe o catolicismo, a verdadeira religião; 
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o idioma creole (língua atribuída a povos atrasados) era totalmente alheio às línguas 

européias, veículo de trasmissão dos valores culturais da “verdadeira civilização”. Os 

padrões econômicos e de organização social eram o produto da herança africana, o 

que por si, supunha uma posição de inferioridade cultural, devido às teorias racistas 

amplamente difundidas neste período. Os haitianos são apresentados como sendo 

um povo incapaz de produzir cultura ou preservar aquilo que lhes foi ensinado 

através do contato com o colono francês. 

 O discurso do anti-haitianismo vai se fazer presente sobretudo na 

República Dominicana. Entretanto, os responsáveis pela construção do discurso da 

barbárie haitiana são oriundos menos deste país e muito mais da Europa. Pedro San 

Miguel, estudioso das relações entre os dois países, mostra que a Revolução 

Haitiana instituiu um novo estatuto aos escravos. Representou o exemplo concreto 

de que a raça negra estava apta para o auto-governo, todavia isto somente no Haiti 

por que no demais países americanos  

“la realidad de los esclavos sublevados produjo una nueva imagen del negro: 
a partir de entonces, éste se convertió en un espectro, sediento de sangre 
blanca. Es decir, de esclavo, mero instrumento de trabajo, el negro se 
transformó en incendiario, violador de doncellas y destripador de amos; el 
machete, otrora instrumento de trabajo se transmutó en arma” (SAN 
MIGUEL,1997:p.75). 

 Desta forma, a visão do Haiti como a encarnação do mal no continente 

americano não se restringe apenas à América. Principalmente na Europa, morada 

das principais metrópoles do Novo Mundo, a revolução de escravos iniciada em 1791 

representava o pesadelo que ameaçava seus interesses financeiros. Para estes, 

“para las potencias coloniales del Caribe, la República de Haití era ‘un 
ejemplo tan perturbador como peligroso’ ya que era un foco de ‘contagio’ 
revolucionario. A la evidencia de un sistema esclavista destruido como 
resultado de la rebelión de los sectores subalternos, se sumaron los 
ejemplos, igualmente amenazantes, de un régimen colonial hecho trizas por 
los ‘condenados de la tierra’ y el del surgimiento de un Estado negro” (SAN 
MIGUEL,1997:p.113). 

 É entao, a partir deste contexto de temor que são criadas, na América e 

na Europa, uma série de imagens sobre os negros do Haiti. Trata-se de imagens que 
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não se anulam mas se sobrepõem, máscaras que vão se somando umas às outras 

reforçando-se no processo de construção dos estereótipos da bárbarie. Ainda em 

Pedro San Miguel,  

“Las percepciones sobre el haitiano coincidieron en una serie de imágenes 
que se reforzaban entre sí. El haitiano era ‘ladrón’, ‘usurpador’ y 
‘sanguinario’. Incapaz de trascender los niveles primigenios de la vida social, 
era, en síntesis, ‘primitivo’: máscara dura, alimentada desde el poder” (SAN 
MIGUEL,1997:p.84). 

 Temos que levar em conta que o contexto de idéias do século XIX para 

enternder melhor tais atitudes. Este apresentava-se bastante propício à difusão de 

imagens estereotipadas baseadas na parelha civilização/barbárie haja visto o quanto 

o pensamento europeu e inclusive americano se apresentava impregnado das 

teorias racistas européias. Nos dois continentes já há algum tempo circulavam obras 

de viajantes e “cientistas” que escreviam sobre o continente americano, 

apresentando-o em seus aspectos exóticos e em sua pretendida “inferioridade” seja 

da natureza, da cultura ou dos homens. Nestas teorias que estão se formando, etnia, 

raça e cultura apresentam-se como conceitos dotados de uma relação de 

equivalência. Raça passa a ser uma categoria que encerra a cultura, ditando seus 

limites e suas reais possibilidades de realização. É a raça de um povo que 

“posibilitaba o impedía el acceso a lo que se consideraba – desde la óptica 
de los sectores dominantes – las formas superiores de la cultura. La 
civilización occidental – la civilización por antonomasia – era un privilegio al 
que se accedía por medio de la aproximación a la ‘raza’ blanca o caucásica. 
En América Latina y el Caribe, ‘blanco’ era sinónimo de europeo, es decir, 
era una forma de adscripción a una cultura, la occidental, emblema de la 
‘civilización’. Cuanto se alejaba de ese ideal era la muerte de la cultura. Lo 
‘indio’ y lo ‘negro’ eran la barbarie, la imposibilidad de la civilización” (SAN 
MIGUEL,1997:p.120). 

 Civilização versus barbárie juntamente com as relações raciais são 

questões inseparáveis nos debates travados no século XIX. Aliás, estas teses já se 

apresentam em gestação há algum tempo, desde o século XVIII este debate vinha 

sendo estabelecido, ainda que não seja de forma tão intensa. Neste período a 

religião figura como o componente cultural que ocupa o lugar central de toda uma 

celeuma que está se formando. Destarte, é sobretudo no dezenove que a cultura 
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passa a ser vista como uma variável dependente da questão racial. O Haiti, um país 

eminentemente negro, onde os escravos haviam realizado um verdadeiro massacre 

de seus amos brancos, representa a consubstanciação destas teorias. Significava o 

exemplo vivo de que a raça negra nunca poderia ultrapassar sua barbarie e ausência 

de cultura.  

 O que cabia aos países colonialistas e mesmo nos recém países 

independentes da América que ainda se mantinham escravistas era isolar este 

exemplo e condená-lo. O Haiti passa a ser vítima da repulsa e da reprovação 

internacional não só nas décadas iniciais do século XIX, e acontecimentos que 

marcam a política interna do país vão alimentar os estereótipos. De forma que, 

“a lo largo del siglo XIX y hasta la ocupación por los Estados Unidos en 
1915, la república de Haití ha estado aislada detrás de una verdadera cortina 
de bayahondas, tanto como Rusia y China lo han estado detrás de cortinas 
de hierro o de bambú después de su revolución” (LAROCHE,1994:p.120). 

 Para melhor visualizarmos o processo de construção de alguns 

estereótipos em relação à cultura e ao povo haitiano convém procedermos a uma 

incursão panorâmica pela obra dos principais autores que marcaram a construção de 

uma identidade que passou a ser condenada, qual seja, a de lugar do bárbao. São 

obras basilares que informaram o público europeu e até mesmo americano, 

ajudando-o a formar uma determinada idéia de como se imaginar a comunidade 

haitiana. No tópico seguinte buscaremos seguir este itinerário com a ajuda de alguns 

intérpretes. 
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2.1 – Detratores do Haiti no Transcurso do Século XIX 

  

 No Haiti a figura do negro bárbaro ou “hechicero antropófago” remonta à 

época colonial. Acusado de ser um bruxo, o praticante do vodu foi duramente 

perseguido e punido pelas autoridades coloniais e pelos próprios colonos franceses. 

A este respeito abundam os relatos de padres e viajantes que ali estiveram e deram 

notícias de práticas relacionadas à bruxaria. Os padres Jean-Baptiste Duterte e 

Labat, que escrevem sobre os séculos XVII e XVIII, apresentam o vodu como um dos 

principais empecilhos à conversão dos negros à verdadeira religião, a saber, o 

cristianismo. Palavras como “negros hechiceros”, “comunicación con el demonio”, 

“sortilegios y drogas”, “tenieblas espesas”, “trapacerías e impostruas de los demonios 

y sus secuaces”, “pobres salvajes” “supuestos médicos”, etc desfilam na 

caracterização do negro haitiano. Neste momento o vodu é relacionado às práticas 

de bruxaria da Idade Média. O praticante do vodu ainda não é considerado o 

bárbaro, este está em processo de construção. O voduísta é o bruxo, o feiticeiro, 

mas que também deve sr perseguido como o eram as bruxas na época medieval 

(HURBON,1993). 

 Moreau de St Méry (1797), outro padre francês, segue esta mesma linha 

caracterizadora em relação às práticas ditas ‘supersticiosas’ do vodu. Mas atribui 

uma maior ênfase ao grande poder que alguns negros adquirem sobre os outros a 

partir da prática do vodu. Cita os exemplos de líderes importantes no movimento de 

revolta dos cimarrones, como Mackandal e don Pedro; escravos que espalharam o 

terror durante a segunda metade do século XVIII realizando o envenenamento dos 

colonos, dos animais e da água. Ele percebe a força que o vodu tem como elemento 

de coesão dentro do mundo escravo. O vodu os tornava mais unidos e também mais 

organizados, condição essencial êxito do processo revolucionário.  
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 Na construção das identidades, o “outro” e o olhar que ele lança sobre o 

“eu” constitui um importante referencial daquilo que se quer ou que se pretende 

construir, haja visto que é a esse “outro” que se busca dar uma resposta. Este 

processo pode ser claramente observado a partir da proclamação da independência 

do Haiti em primeiro de janeiro de 1804. Dessalines, o primeiro chefe do Estado 

recém liberto começa seu governo proibindo as práticas do vodu. Política semelhante 

é seguida por Toussaint-Louverture e os governantes que se seguem durante todo o 

século XIX. Trata-se de um período de construção da identidade nacional onde os 

chefes de estado se lançaram em um projeto de reconhecimento e aceitação 

internacional. Para tanto lançam mão de reformas (adoção dos paradigmas culturais 

do Ocidente como organização política, língua, traços culturais e religião) que 

servissem para que o país mostrasse ao mundo que estava se aproximando da 

civilização, aliás única e “verdadeira civilização” de então. Para afastar a onda de 

superstição e feitiçaria que assolava o país, elementos da barbárie imanente ao 

negro que ainda apresentava resquícios da África ancestral, cabia adotar a 

verdadeira religião, ou seja, o cristianismo. Mas não só a religião, todos os elementos 

da “verdadeira cultura” deviam ser difundidos pelo país. 

 O pensamento dos chefes de Estado durante o primeiro século de 

independência, era o de que a igreja católica, como uma potência estrangeira, 

reconhecesse a autonomia do país e ao mesmo tempo realizasse o trabalho de 

civilização das massas incultas. Este reconhecimento só ocorre em 1860 e como 

conseqüência, o culto do vodu passa a ser proibido sendo a partir daí perseguido, 

principalmente nar zonas urbanas, de forma que seus praticantes precisarem se 

refugiar nas zonas rurais do país, onde o Estado pouco atuava. Logo, “la hechicería 

antropofágica es imputada a los medios populares: mendigos de las ciudades, 

campesinos” (HURBON,1993:p.67). A feitiçaria e tudo que ela significava passa a se 

constituir a partir de então, como uma prática de minorias que não tiveram 

oportunidade de aprender a verdadeira cultura.  
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 Gradativamente os estereótipos construídos em relação ao Haiti vão 

sendo esquecidos. A América vinha passando por um processo de libertação de 

escravos; na Europa, a escravidão passa a ser uma prática condenada além do que 

os europeus estão com outros problemas no momento, os levantes comunistas e a 

emergência das classes populares reivindicando participação política. O exemplo do 

Haiti já não representava o perigo de algumas décadas atrás. Mas paralelamente a 

estes acontecimentos temos o contínuo interesse da Europa em novas regiões 

coloniais, este fato vai desencadear uma nova onda de produção de discursos que 

reclamam para os europeus o papel de missionários da verdadeira cultura e 

civilização no mundo. 

 No Haiti um acontecimento da década de 1860 vem reaquecer os 

preconceitos e as perseguições sobre o vodu, servindo para a retomada e reforço 

dos estereótipos sobre a cultura dos povos negros. Este acontecimento acaba 

jogando por terra todo o esforço empreendido na destruição da barbárie levada a 

cabo durante algumas décadas pelos governantes do Haiti (empreitada que visava 

construir um consenso internacional de que a civilização estava progredindo no seio 

da sociedade haitiana). Trata-se de um caso de sacrifício de uma criança envolvendo 

o hougan (sacerdote vodu) Jeanne Pelée e que ganhou repercussão internacional. 

Como resultado deste fato temos que, 

“a partir de 1863 estalla una psicosis de hechicería: el célebre caso de 
Jeanne Pelée en Bizonton, en los suburbios de la capital, reaviva en el 
extranjero la reputación de un Haití entregado a la barbarie. El 13 de 
diciembre, Pelée decide sacrificar en honor de los lwas del vudú a su 
sobrina, Claircine, de 12 años de edad. Destazada y cocida con otros 
alimentos, es ofrecida como comida a los participantes de la ceremonia. 
Algunos días después desaparece otra niña, la qual más tarde es 
encontrada por la policía en un ounfo, atada, a punto de ser sacrificada” 
(HURBON,1993:p.67). 

 Até este momento os europeus não davam tanta importância ao vodu, era 

apenas mais um elemento que caracterizava o atraso cultural dos haitianos, havia 

um relativo desconhecimento de suas práticas rituais. Entretanto, o caso de Jeanne 

Pelée trás à tona um elemento que será a marca das obras produzidas sobre o Haiti. 

Este fato teve considerável ressonância tanto interna quanto e principalmente 
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internacional. Representou um prato cheio aos detratores do país que durante todo o 

século XIX escreveram relatos de viagem e obras com pretensões científicas 

(etnografia) sobre o Haiti.  Se entre os anos que se seguiram à independência até a 

metade do século havia pouco conhecimento sobre o vodu, a partir de então este 

será a marca registrada de todos os relatos feitos sobre o país. 

 A seguir procuramos destacar as principais obras produzidas no 

estrangeiro que nos permita delinear os discursos que nortearam o processo de 

construção da barbárie haitiana.  

 James Franklin na obra The present State of Haiti de 1826 critica a grande 

desorganização da Igreja Católica no país, as festas públicas e a perseverança de 

todos os vícios primitivos de origem africana na propulação haitiana. O livro Sketches 

of Hayti de 1827 de W. Harvey segue a mesma linha, ressaltando a ausência de 

moral nos governantes do país, a mistura de superstições africanas com o culto 

católico e o concubinato, devido ao fato de o casamento no país ser pouco praticado. 

Via com horror e indício de atraso cultural a quase ausência de matrimônio entre a 

população pobre. Uma população marginalizada pelo Estado, que mal tinha com o 

que se alimentar e que portanto não tinha recursos necessários para custear as 

despesas com os sacramentos católicos e muito menos os de atribuição estatal. Mas 

este não é um questionamento que o se faz, para ele, tudo que se afastasse do 

modelo europeu representava atraso (HURBON,1993; FRANKLIN,1988 a). 

 Convém lembrarmos que são autores oriundos de uma Europa que se 

considera a máxima realização da humanidade (supra-sumo da civilização) e onde, a 

partir de seu impulso imperialista frente à África, são produzidas uma série de 

interpretações antropológicas além de muita literatura de viagem que se dizem 

“objetivas” e que buscam provar a inferioridade racial e, por conseguinte cultural, dos 

povos negros. Nestas obras, o canibalismo apresenta-se como um ingrediente 

inseparável da maioria das culturas africanas, e, por conseqüência também são 

imputadas à África das Américas, principalmente após Jeanne Pelée. O Haiti passa a 

ser considerado o reduto africano no continente americano por apresentar os 
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mesmos vícios observados naquele continente, e que por isto mesmo devia receber 

o mesmo tratamento, a saber, uma intervenção civilizadora do homem branco.  

 Ao canibalismo, magia negra, necrofagia e necrolatria, degeneração 

cultural e inferiodade racial vêm se somar também a inépcia para o auto-governo. 

Neste momento são elaborados discursos que buscam apresentar a incapacidade 

congênita dos negros para se governarem. Ditaduras, guerras civis, sucessão de 

revoluções e anarquia política e social, é este o panorâma característico dos países 

eminentemente negros haja visto estarem sem a tutela dos únicos responsáveis por 

lhes ensinarem o caminho da civilização. Para que o caos se modifique torna-se 

imprescindível uma “intervenção civilizadora” do portador da verdadeira cultura, que 

deve assumir a comando do país, por direito, trazendo de volta a ordem à desordem 

por eles instaurada. Este pensamento social vai ser a marca das potências 

imperialistas com interesses na África, Ásia e Oceania, interesses que se estendem 

também ao Haiti, para justificar suas pretensões estes países tratam de difundir seu 

discurso para o restante do planeta.  

 Uma nova oportunidade para elaboração e legitimação da identidade 

haitiana condenável, os detratores vão encontrar no governo do presidente Faustin 

Soulouque a oportunidade para a propagação de seus discursos com um exemplo 

bem concreto. Este presidente logo que eleito se converte em imperador implantando 

um regime de terror e perseguição política, inaugurando assim uma onda de 

violência e mortes que instauram um crime de caos no país. De forma que começam 

a   

“difundirse en Europa, con asombrosa fluidez, una serie de enunciados 
sobre un Haití hundido por entero en el salvajismo, el despotismo y el 
canibalismo. (...). El terror ejercido por Soulouque, convertido en emperador 
de Haití, va a permitir presentar a este país como la prueba definitiva de la 
incapacidad congénita de los negros para dirigirse a sí mismos, sin la 
cooperación de los blancos” (HURBON,1993:p.69). 

 Esta crítica à incapacidade natural dos negros para se governarem vai ser 

a marca característica da obra L’empereur Soulouque et son empire de 1856, de 

Gustave D’Alaux. O autor mostra o espírito homicida do governante negro haitiano 
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em ação, este é qualificado como o bárbaro, que propaga o terror pelo país com a 

cumplicidade da população, esta não menos africana e portanto, não menos bárbara. 

O autor apresenta-se perplexo frente a um Estado negro independente, “como é 

possível?” ele se pergunta. Também dá notícias do “salvajismo antropofágico”, 

“hechicería” e de todos os adjetivos caracterizadores dos povos marginalizados pela 

civilização ocidental (HURBON,1993). 

 Todavia, neste período a retórica da barbarie já havia eleito como tema 

predileto a religiosidade característica de povos bárbaros, o vodu. Ao lado das 

considerações de ordem política não podia faltar o elemento religioso, ambos se 

reforçavam na construção de um idéia negativa de como passa a ser percebido o 

Haiti no exterior. É compartilhando deste pensamento que Paul Dhormoys em Sous 

les Tropiques, de 1865, apresenta o vodu concebido essencialmente como um 

conjunto ritualístico que tem por fim os sacrifícios cerimoniais humanos. O autor 

descreve rituais vodu dos quais supostamente teria participado, onde crianças foram 

colocadas junto com animais para sacríficios em oferenda aos deuses, apresenta 

portanto um testemunho definitivo para convencer o mundo europeu da barbárie 

imanente aos povos negros. Este autor consegue agregar um elemento novo às 

descrições do Haiti, a partir de sua obra não se vê outros relatos de viagem ao 

Caribe que deixem de lado depoimentos sobre as práticas sanguinárias do vodu. 

“Durante toda la segunda mitad del siglo XIX, en la la mayoría de los 
boletines y revistas de las sociedades de antropología en Europa el 
canibalismo se prondrá muy de moda, pero este auge coincide con la plena 
expansión del colonialismo. El área geográfica es conocida merced a 
inventarios sistemátios: toda el África Negra, todo el mundo amerindio, todas 
las tribus de Oceanía, están dedicadas a esta práctica. Su retroceso se debe 
a la penetración colonial; su supervivencia, a la falta de contacto con los 
pueblos ‘civilizados’. Los relatos de los misioneros, de los exploradores y de 
los administradores coloniales no son objeto de sospecha” 
(HURBON,1993:p.112). 

 Em outras obras, como Le Préjugé de race de Souquet-Basiège de 1883, 

os autores em diálogo com as teorias raciais européias e visando proteger o restante 

do América da contaminação da barbarie haitiana, desenvolvem suas obras 

baseados na idéia da superioridade natural do europeu sobre o africano. Sendo o 
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europeu aquele que apresenta as melhores, senão o único, condições de conduzir os 

negros rumo ao caminho da civilização. Em Le Préjugé de race, por exemplo, 

Toussaint-Louverture (principal líder dos escravos durante a Revolução no Haiti) é 

apresentado como um ameaçador assassino do homem branco, sua cede de sangue 

levou-o a não ser menos duro com os negros e os mulatos haitianos. A obra segue 

caracterizando os governantes posteriores a Toussaint-Louverture como ditadores 

sanguinários, apresentando o Haiti como sendo um país incapaz de seguir o trajeto 

rumo à “civilização”. O autor volta-se então a reiterar o constantemente afirmado 

pelos seus predecessores. O caminho para a dezimação da barbárie no país só seria 

efetivamente alcançado através de uma intervenção branca que por conseqüência 

direta era civilizadora. 

 Entre os detratores do Haiti figuram também diplomatas de renome como 

Sir Spencer St. John que publica o livro Haiti or the Black Republic em 1884. Ele 

escreve sobre a política e a sociedade haitiana (mostra o caos que representa esta 

política), e dedica especial atenção ao culto vodu e ao canibalismo, relatando 

diversas práticas dos “voduístas devoradores de crianças e cadáveres”. É o 

surgimento desta obra que contribui definitivamente para que se forje na Europa a 

reputação do Haiti como um país de bárbaros, canibais e feiticeiros por excelência. 

Ela fecha um ciclo mimético. O autor viveu no Haiti durante os anos de 1863 a 1867 

como ministro plenipotenciário da Grâ-Bretanha retornando ao país durante várias 

ocasiões, o que garantiu a grande autoridade imputada a sua obra. Ele, juntamente 

com os autores europeus contribuíram para que fosse difundido por toda a Europa e 

América, a fama do Haití como país onde o canibalismo, a selvajeria e o despotismo 

apresentavam-se como características imanentes à população de raça negra, 

demarcando as limitações desta frente à civilização ocidental e branca.  

 Apesar de seguir a mesma linha dos outros autores, a obra de Sir Spencer 

St John se destaca por apresentar uma maior legitimidade, uma vez que “el autor es 

británico, ex cónsul en Haití, que intenta relatar lo que vio y oyó en el interior mismo 

de Haití sobre el canibalismo y las angustias tanto del pueblo como de la élite, 
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respecto de la hechicería antropofágica” (HURBON,1993:p.71). St John relata casos 

de crianças devoradas em cerimônias do vodu, cadáveres desenterrados e comidos 

como parte de rituais religiosos, fala sobre a ocorrência de venda de carne humana 

em feiras, ao modo de carne de porco, dá notícias das condenações nos tribunais 

públicos devido aos crimes de sacrifícios humanos, além de dedicar um capítulo 

inteiro à descrição do culto vodu e das cerimônias envolvendo os feiticeiros e suas 

práticas de canibalismo.  

 Com relação à política do Haiti, Sir Spencer St John procura mostrar que o 

povo haitiano é marcado por uma inépcia natural para a democracia e toda forma de 

governo conhecida como “civilizada”. Na visão do autor, o que realmente impera no 

país é o despotismo e a corrupção. Alguns trechos de sua obra deixam estes 

preconceitos claramente explicitados, cito: 

“El gobierno de Haití es republicano en su forma, pero de hecho es un 
despotismo militar pues todo el poder está concentrado en manos del 
presidente, quien lleva a cabo o ignora las leyes según su parecer. Hay 
secretarios de estado, un senado, y una cámara de diputados; pero en la 
época del general Geffrad, y en general desde entonces, los ministros no 
tienen poder en sus respectivos departamentos, sino que son simples 
empleados que transmiten la voluntad del jefe de Estado. El Senado es muy 
simiso, mientras que la Cámara de Diputados, cuando muestra algún signo 
de independencia, como en la memorable sesión de 1863, es destituida 
sumariamente y sustituida en su totalidad. (...). 
Conozco Haití desde hace más de veinticinco años, y debo confesar que una 
a una he perdido mis ilusiones y mis opiniones han cambiado mucho de 
como eran al principio de mi residencia en el país. (...) Haití ha ido de mal en 
peor, hasta que revolución tras revolución, el viejo ministro de finanzas de 
Soulouque llegó el gobierno y el general Salomon se convirtió en presidente 
de Haití. Por lo antes mencionado puede verse que es poco probable que un 
gobierno constitucional se desarrolle favorablemente en una tierra como 
Haití. Siendo la masa de la población africanos ignorantes, desea ser 
gobernada por un jefe déspota y no por lo que irreverentemente llaman un 
tas de voleurs (montón de ladrones). Ninguna revisión constitucional es lo 
suficientemente fuerte como para sobreponerse a la voluntad popular, y 
hasta hoy pocos presidentes han sido capaces de resistirse a ese deseo de 
un gobierno personal. Ellos mismos rara vez muestran disposición de 
impedir esta predilección nacional” (ST JOHN,1988 b:p.70-71). 

 O extenso trecho merece ser citado por ser a obra do autor a que mais 

profundamente influenciou o pensamento internacional, influenciado os posteriores 

detratores do país, e por conseqüência, provocou a reação dos escritores haitianos 
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que saíram em defesa da cultura nacional. E, da mesma forma, os autores seguintes 

vão repetir as mesmas temáticas da inépcia dos haitianos para se auto-governarem, 

a feitiçaria e o canibalismo inerente à cultura de origem africana, reforçando os 

estereótipos e contribuindo assim para sua perenidade.  

 Convém fazermos algumas considerações sobre os estereótipos haja visto 

serem estes os elementos construídos nas obras dos autores europeus acerca do 

Haiti. O estereótipo se constitui como uma forma de conhecimento e identificação 

“que vacila entre o que está sempre ‘no lugar’, já conhecido, e algo que deve 
ser ansiosamente repetido... como se a duplicidade essencial do asiático ou 
a bestial liberdade sexual do africano, que não precisam de prova, não 
pudessem na verdade ser provadas jamais no discurso (...)” 
(BHABHA,2001:p.106). 

 O que se percebe na leitura das obras destes autores é uma contante 

reiteração do já dito, afirmado e por muitas vezes “provado”. Algo que não deveria 

ser constantemente explicitado por ser o produto de um consenso de idéias deste 

período mas que todavia é repetidamente abordado e reproduzido através do 

discurso de tais autores.  

 Estes detratores ainda continuam se estendendo pelo século XIX. 

Representantes do clero católico que desembarcam macissamente no Haiti após a 

reconciliação com o Vaticano vão dar continuidade ao discurso desta alteridade 

estigmatizada e condenada. Estes missionários reiteram o já repetidamente afirmado 

pelos viajantes e cientístas europeus, mesmo porque necessitam de elementos 

justificadores da ação “civilizadora” por eles encabeçada. E, como ilustrado no trecho 

abaixo, 

“por el lado de los misioneros católicos, cuyo número aumentó 
considerablemente desde el concordato firmado en 1860, presenciamos la 
repetición de todos los prejuicios ya difundidos en Europa sobre los cultos 
africanos. Ellos mismos declaran sus propósitos: trabajar para la educación 
del pueblo, es decir para su civilización, y frenar la superstición, es decir el 
vudú. La teología desarrollada y destilada en los sermones y catecismos a 
este respecto se reduce a la idea de un culto ofrecido a los demonios. Sobre 
esta base, no hay sorpresa posible: la hechicería antropofágica es la 
tradición de los vuduizantes” (HURBON,1993:p.71). 
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 Continuam assim, os mesmos relatos de práticas antropofágicas dos 

viajantes só que agora são apresentados pelos padres católicos que residem no 

Haiti. Um exemplo desta nova onda é o de Monseñor Hillion, bispo da cidade do 

Cabo, que dá testemunho sobre atos de antropofagia, de pessoas sacrificadas 

durantes as cerimônias do vodu ou mesmo sobre cadáveres que haviam sido 

arrancados das tumbas (para serem transformadas em zumbis). A mesma retórica 

anteriormente apresentada pelos viajantes europeus é reproduzida por alguns 

religiosos que encontravam no vodu o principal obstáculo à difusão da religião cristã. 

  

 Cabe portanto fazermos algumas considerações teóricas em relação aos 

relatos de viagem. Em suas incursões pelas terras do Haiti, percebe-se que estes 

viajantes farão uma leitura da realidade a partir das expectativas já determinadas 

pelas obras que os precederam. Dialogam com a tradição sem contestá-la mas sim 

reproduzindo-a, pois desta forma suas obras adquirem maior legitimidade além de 

atenderem ao desejo do público leitor europeu, ávido por exotismos e histórias de 

aventuras. Os homens que realizam o empreendimento de se aventurarem por terras 

ignotas apresentam como móvel de suas viagens o objetivo manifesto de serem 

observadores com pretensões de objetividade. Todavia, o que se percebe em suas 

obras é que em seu olhar de, 

“viajero, como registráramos ya en Colón, apunta siempre a una dirección 
determinada, prefijada. Espera ver, en realidad, lo que ya le han trazado su 
fantasía, sus sueños, las expectativas que le han abierto los relatos de otros 
viajeros” (PIERINI,1995:p.171). 

 Os relatos dos viajantes são construídos de forma a estabelecerem uma 

relação dialógica com as obras que os precederam, ou seja, com a tradição, se 

prendem ao já conhecido e estereotipado. Desta forma, o estereótipo apresenta-se  

“como forma de crença dividida e múltipla, o estereótipo requer, para uma 
significação bem sucedida, uma cadeia contínua e repetitiva de outros 
estereótipos. O processo pelo qual o ‘mascaramento’ metafórico é inscrito 
em uma falta, que deve então ser ocultada, dá ao estereótipo sua fixidez e 
sua qualidade fantasmagórica – sempre as mesmas histórias sobre a 
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animalidade do negro, as inescrutabilidade do cule ou a estupidez do 
irlandês têm de ser contadas (compulsivamente) repetidamente, e são 
gratificantes e aterrorizantes de modo diferente a cada vez” 
(BHABHA,2001:p.120). 

 Mas de uma outra forma, estes discursos servem também como 

estratégias para a definição do próprio sujeito, como dizem os hispânicos, de “la 

mirada”. O viajante que chega ao Haiti, seja proveniente do continente europeu ou 

americano, também está buscando definir-se, está expressando a “essência” de seu 

ser através de uma demarcação negativa do que não se é ou não se quer ser. 

“Es decir, el viajero describe lo que ve, lo que él no es; lo que ni él ni su país 
jamás podrán ser, ya sea para bien o para mal, por exceso o por defecto, por 
negación o por identificación. Tanto el entusiamo crítico-romántico como la 
crítica sorda y despiadada responden en última instancia al vehemente 
deseo de expresar el alma propia y afirmar sus aspiraciones por contraste 
con las ajenas” (ORTEGA Y MEDINA,1955: p.43). 

 Estes viajantes produzem seus relatos tendo como condição de sucesso o 

diálogo com a tradição do gênero que produzem, atendendo assim as demandas do 

que se espera deste e também do seu público leitor. Como foi apresentado por 

Margarita Pierini, o que garante o êxito destas obras é o fato de que elas têm que 

destacar o novo, o inédito, o pitoresco e a aventura, ou seja, as estranhezas das 

terras deconhecidas. São obras que não podem prescindir, portanto, das 

expectativas do leitor, que anseia por relatos que apresentem a ficção e a realidade 

de forma inseparáveis. E, apesar de se proporem a adotar uma postura de 

imparcialidade objetiva, os viajantes muitas vezes apresentam um discurso que cria 

o inexistente, que dá forma a suas fantasias uma vez que eles têm sempre em mente 

um público que pertence a sua cultura, a seus códigos e ideologias. Um público que 

quer ser e saber o que a sua sociedade também não é. 

 É pertinente, nesse momento, nos atermos ao fato de que diversos 

autores têm se dedicado a analize da produção literária do século XIX e também boa 

parte do século XX como uma das várias estrategias do colonialismo de se impor a 

outras culturas, configurando-se como um discurso de preparação e de 

convencimento de uma mediação civilizadora. Fazem parte de uma espécie de 
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“colonização da mente”, e que não são automaticamente dissipadas quando as 

revoluções libertadoras acontecem (parece que as formas de colonização cultural 

pertencem ao campo das longas durações).  

 Em um livro bastante interessante, intitulado Os olhos do império: relatos 

de viagem e transculturação, de 1999, Mary Louise Pratt procura mostrar as 

conexões entre os relatos de viajantes e as formas de conhecimento e expressão 

que com eles interagem ou se coadunam, tanto dentro quanto fora da Europa. 

Apesar de tratar de uma literatura européia produzida durante o período de 

colonização do século XIX, essa obra apresenta muitas contribuições para uma 

reflexão sobre o papel que a literatura desempenhou na construção de um discurso 

da superioridade da cultura ocidental européia sobre as demais sociedades.  

 A autora faz uso do conceito de ‘anticonquista”, com o qual se refere às 

formas de representação por meio das quais os agentes dos impérios procuram 

assegurar sua inocência ao mesmo tempo que garantem a hegemonia européia. São 

relatos que a princípio se apresentam inocentes, retratando a riqueza da paisagem, 

dando notícias das caracteristicas biológicas dos homens que a habita além de 

também tratarem de questões de ordem cultural. Todavia, por trás desta aparente 

ingenuidade, estas obras fornecem informações sobre as potencialidades de 

exploração econômica da natureza demarcando uma diferenciação entre culturas, o 

que contribui para o constructo da inferioridade biológica e cultural dos autóctons. 

 Louise Pratt mostra também como a onda de viajantes para o continente 

americano, em sua grande parte britânicos, escreveu como se fossem batedores 

avançados do capitalismo europeu. Apresenta muitos autores, considerados 

canônicos, e portanto amplamente lidos, como os produtores de um discurso de 

negação (identidade negativa), dominação, desvalorização e medo que alimentou o 

imaginário europeu e americano do século XIX. Todavia, este mesmo discurso 

elaborado no dezenove permaneceu sendo um poderoso elemento ideológico na 

construção da consciência do Ocidente a respeito de realidades históricas, pessoas 

e regiões que este procura manter sob sujeição. São obras que produzem uma 
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representação que mistura elementos históricos com fantasia tendo em vista certo 

objetivo político, produzindo mais deformações que qualquer outra coisa. 

 Estes discursos acabam por produzirem uma determinada fixação 

tipológica sobre as raças e culturas e a degeneração das mesmas, alimentando 

assim identidades estigmatizadas. Esta forma fixada torna bem menos complexas as 

relações coloniais por estabelecer uma forma discursiva de oposição racial e cultural 

tornando o colonizado ou o outro-sujeito de quem se elabora o discurso objeto de 

ódio. O estereótipo neste caso não é apenas um simplificação ou falsa 

representação de uma determinada sociedade. É uma simplificação porque é uma 

falsa representação de uma dada realidade. É uma simplificação “porque é uma 

forma presa, fixa, de representação que, ao negar o jogo da diferença (que a 

negação através do Outro permite), constitui um problema para a representação do 

sujeito em significações de relações psíquicas e sociais” (BHABHA,2001:p.117). 

 As contribuições teóricas de Louise Pratt e Bhabha podem ser 

experienciadas empiricamente quando da leitura das obras dos detratores do Haiti 

produzidas no transcurso do século XIX e XX. As obras literárias, os relatos de 

viagem, os livros de cunho científico, as descrições feitas pelos padres só são 

claramente entendidas se devidamente relacionadas aos interesses políticos dos 

povos formuladores de tais discursos. 

 E para fecharmos estas questões referentes ao século XIX, percebe-se 

que durante todo este período palavras como negro, déspota, canibal e bárbaro são 

nomes que substituem o de haitiano. Isto porque durante todo o 

“siglo XIX francés, británico, norteamericano el que, deseando rechazar el 
contagio haitiano de la independencia política para los pueblos aún bajo su 
colonización y esclavitud, experimenta el júbilo de divulgar la barbarie 
haitiana. Aun en nuestros días, las otras islas y países del Caribe leen la 
historia de Haití como una larga noche de barbarie: umbre de la magia 
negra, Meca o Roma de la hechicería para el Caribe, invernadero caribeño 
de la africanidad salvaje, donde en las carnicerías los filetes de ternera y de 
seres humanos se confunden, donde por la noche los cementerios son 
viveros de los que se extraen los mil y un zombis de cuatro centavos, y 
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donde el apetito por las comidas acompañadas de carne fresca de niños ya 
no tiene límites (HURBON,1993:p.8). 
La hechicería constituye, en efecto, el núcleo más resistente en todos los 
prejuicios que circulan sobre el vudú. Ella da lugar, en particular durante el 
largo periodo de crisis en que entró el país con la dictadura heredutarua de 
los Duvalier, a toda esa alza de rumores sobre la antropofagia y sobre 
crueldades como la zombificación, que repiten tal cuales, con toda 
tranquilidad, los discursos europeos del siglo XIX, como también los de los 
primeros conquistadores esclavistas, sobre la barbarie de las culturas no 
occidentales” (HURBON,1993:p.16). 

  

 Retomando os detratores do Haiti, estes e suas obras. Em princípio do 

século XX continuam os prejuízos desenvolvidos por autores ocidentais sobre um 

Haiti totalmente entregue à feitiçaria antropofágica e marcado pelo caos social 

decorrência da incapacidade política. Autores europeus mas sobretudo norte-

americanos, interessados em estabelecer a hegemonia de seus respectivos países 

sobre o Haiti, vão reativar com maior intensidade o debate sobre o vodu, a feitiçaria, 

o canibalismo e a inépcia para o auto-governo.. 

 O Estados Unidos é o país mais fértil em ensaístas que buscam 

argumentos no Haiti para reforçar uma segregação interna contra os seus negros e, 

da mesma forma constrói um verdadeiro carnaval de barbarismo em um país que 

reclama por uma intervenção civilizadora que será realizada posteriormente (no 

período de 1915-1934). Assim, o Haiti é considerado o país exemplo, 

“donde la raza negra demuestra sus características de salvajismo, de 
barbarie y de canibalismo. Es esto lo que deberán significar las prácticas y 
las creencias del vudú. Se tiene la impresión de que los norteamericanos 
van a lanzarse con ansias, incluso con frenesí, a la producción de una serie 
de relatos y de leyendas con respecto a las prácticas de canibalismo y de 
hechicería antropofágica que son la marca principal y esencial de la 
sociedad haitiana” (HURBON,1993: p.72). 

 Vale ressaltar que o discurso que estes autores produzem é algo que se 

apresenta bastante arraigado na sociedade norte-americana, ou seja, o prejuízo 

racial e o canibalismo inerente à raça negra. Isto constitui uma forma de legitimar as 

atrocidades cometidas pelos marines bem como a intervenção que o país realiza no 

Haiti no início do século XX, além é claro da segregação praticada com os negros em 
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seu país. O objetivo do discurso colonial construído pelos norteamericanos é o de 

“apresentar o colonizado como uma população de tipos degenerados com base na 

origem racial de modo a justificar a conquista e estabelecer sistemas de 

administração e instrução” (BHABHA,2001: p.111).  

 O discurso norte-americano sobre o haitiano se apresenta como dotado de 

grande peso politico que prepara e reclama uma intervenção para restaurar a ordem 

e a democracia. Os interesses norte-americanos no Haití deste período dizem 

respeito principalmente a questões de ordem econômica e geoestratégica.  A última 

està ligada à construção do Canal do Panamá, acabar com as desordens políticas 

crônicas que assolaram o Haiti no período de 1910 a 1915 e também a ocasião de 

afastar definitivamente da América as potencias européias preponderantes na região 

e que o início da Primeira Guerra Mundial havia colocado em cheque. O Haití 

apresentava uma economia ainda por desenvolver, constituindo-se como um 

excelente local para inversões financeiras, fornecendo mão-de-obra barata e 

apresentando grandes recursos naturais. O comércio norte-americano na região já 

estava se consolidando, figurando os Estados Unidos da América como o principal 

fornecedor de produtos manufaturados e importador de alimentos e matérias-primas.  

 Desta forma percebe-se a vinculação clara entre discurso e política em 

que fica patente que,  

“O discurso racista estereotípico, em seu momento colonial, inscreve uma 
forma de governamentalidade que se baseia em uma cisão produtiva em sua 
constituição do saber e exercício do poder. Algumas de suas práticas 
reconhecem a diferença de raça, cultura e história como sendo elaboradas 
por saberes estereotípicos, teorias raciais, experiência colonial 
administrativa e, sobre esta base, instituinaliza uma série de ideologias 
políticas e culturais que são preconceituosas, discriminatórias, vestigiais, 
arcaicas, ‘míticas’, e o que é crucial, reconhecidas como tal. Ao ‘conhecer’ a 
população nativa nesses termos, formas discriminatórias e autoritárias de 
controle político são consideradas apropriadas. A população colonizada é 
então tomada como a causa e o efeito do sistema, presa no círculo da 
interpretação. O que é visível é a necessidade de uma regra dessas, o que é 
justificado por aquelas ideologias moralistas e normativas de 
aperfeiçoamento reconhecidas como Missão Civilizatória ou o Ônus do 
Homem Branco” (BHABHA,2001:p.127). 
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 A necessidade de intervenção vai ser justificada através de relatos de 

norte-americanos que viajam e até mesmo residem no Haiti. Exemplo desta nova 

onda de barbarização da cultura haitiana podem ser visualizados na obra de H. 

Hesket Pichard intitulada When Black rule White, A journey across and about Hayti 

de 1910. Nesta, temos a reunião de uma série de artigos publicados nos periódicos 

norteamericanos. A crítica contida nos artigos é direcionada sobretudo às questões 

que dizem respeito à política. O autor busca mostrar o estado de decadência que 

assolava o Haiti, o caos político, os conflitos, a guerra dos cacos, etc (sem contudo 

abandonar a questão do canibalismo e da feitiçaria). A obra visa exibir a inépcia do 

negro para governar seu irmão de cor fora da tirania (GRAFENSTEIN,1988).  

 Notamos nestes autores a persistência de uma idéia, a saber, a barbárie 

imanente aos negros. As idéias em muitos casos se assemelham a verdadeiras 

bombas nucleares. São lançadas liberando um material radioativo e que não se 

apresenta sujeito á lógica temporal das bombas atômicas, ou seja, não vão se 

extinguindo com o passar dos anos. A bomba ideológica construída através do 

discurso são introjetadas e ficam pairando no imaginário social, quando se necessita 

são usados. Trata-se de um elemento que não se extingue mas que está sujeito ao 

componente e variante humano e a lógica de todas as questões que orientam o seu 

devir histórico.  

 A bomba lançada no território haitiano no século anterior deixou como 

marca a ser destacada a religiosidade. Momento em que os negros liberariam seus 

traços de animalidade e barbarismos. O vodu vai ser “una ocasión privilegiada para 

las prácticas canibalescas, por tanto el salvajismo y la tiranía de los negros librados 

de sí mismos – resume los diversos discursos que autores norteamericanos 

difundieron en Haití en vísperas de la ocupación norteamericana” 

(HURBON,1993:p.73). 

 O afirmado por Hurbon pode ser visualizado e comprovado nas obras dos 

norte-americanos Faustin Wirkus, W. B. Seabrook, Joseph W. Williams e John H. 

Graige. Faustin Wirkus era um comandante dos marines que ocuparam o Haiti, ele 
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se propõe a relatar sua experiência de comandante de um distrito durante o período 

em que ficou no Haiti. Sua obra, Le Roi Blanc de la Gonâve. Le culte du vaudou en 

Haïti, 1915-1929, mostra o autor-herói em seu arrojo civilizador perpetrando 

matanças como Deus manda que seja feito aos infiéis (lembrando as Cruzadas dos 

tempos medievais). Estes (os infiéis) no período em questão são os camponeses que 

realizam a resistência contra o invasor, praticamente sozinhos (os chamados cacos). 

São considerados bandidos por serem insubmissos e que portanto não deviam ter 

direito à vida ou a compartilharem da categoria de seres humanos. 

 Wirkus teve como obsessão maior de sua vida, durante sua permanência 

no Haiti, a perseguição ao vodu e a tudo o que ele representava no período. Em 

cada negro que via o autor enchergava um praticante do vodu, em cada voduísta 

enchergava o feiticeiro, neste um bandido ou um integrande do movimento 

camponês sublevado que recebia a designação de cacos (SHELTON,1979). Este 

consenso pode ser observado no trecho tirado da obra de um norte-americano que 

residiu no Haiti durante a intervenção. Para este autor, 

“La eliminación del vudú descansa casi enteramente sobre los hombros de 
los norteamericanos. Y esta eliminación es imperativa, porque el vudú no es 
tanto un mal religioso como un factor de inmoralidad y de ausencia de 
civilización. Es el vudú, también, el que hace más difícil la lucha contra los 
cacos (...). probablemente, todos los jefes cacos son sacerdotes de vudú” 
(KUSER,1921 apud HURBON,1993). 

 W. B. Seabrook, seguidor de Wirkus publica o livro The Magic Island em 

1929, nesta obra o autor conta histórias incríveis sobre zumbis e sobre os mistérios 

que giram em torno da sociedade haitiana bem como sobre o culto vodu. A temática 

permanece a mesma, o leitor (obra destinada ao público norte-americano) é levado, 

com boa dose de suspense, a entrar em contato com sacrifícios estranhos, com uma 

sociedade mágica, exótica até o clímax que é o econtro com os zumbis (mortos-vivos 

que trabalham à noite nas plantações espalhadas pelo país). Seu discurso está 

articulado com o objetivo de relacionar, de forma indissociável, as estranhas crenças 

do vodu e suas práticas mágicas a um fator racial, que é também político; os quais, a 

saber, os norte-americanos deverão estirpar da América, salvando o continente 
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deste contágio africano, assim como protegendo os próprios haitianos já civilizados 

(SHELTON,1979; LAROCHE,1994). 

 Em 1932 é a vez de John H. Graige publicar sua obra Cannibal Cousins 

(Primos canibais), oferecendo ao público norte-americano um verdadeiro carnaval de 

orgias canibalescas. O estilo e a temática não variam muito em relação aos seus 

predecessores. São apresentadas as arvores mapous que ocultam crianças em suas 

raízes, uma grande quantidade de canibais, visitas a templos vodus, práticas 

selvagens dos negros que querem matar continuamente os brancos e mulatos, além 

de outros atos antropofágicos que são destilados pelo autor, reiterando uma retórica 

já batida (DAVIS,1986).  

 Mas sabemos que o ato e o processo de estereotipar não é um simples 

falseamento da realidade, é algo mais complexo, ambivalente; ambivalência que 

garante a validade deste discurso estereotipado da alteridade. Não se trata de 

estabelecer uma falsa imagem  

“que se torna o bode expiatório de práticas discriminatórias. É um texto 
muito mais ambivalente de projeção e introjeção, estratégias metafóricas e 
metonímicas, deslocamento, sobredeterminação, culpa, agressividade, o 
mascaramento e cisão de saberes ‘oficiais’ e fantasmáticos para construir as 
posicionalidades e oposicionalidades” (BHABHA,2001:p.125). 

 E, validando a formulação anterior, o mesmo John H. Graige publica em 

1933 a obra denominada Black Bagdad (Bagdá Negra), onde apresenta a tese de 

serem os cacos um bando de bandidos canibais que representam o principal estorvo 

à ação humanitária e civilizadora do ocupante norte-americano. É bom lembrarmos 

que durante a ocupação estadunidense do Haiti, o único obstáculo que enfrentaram 

efetivamente foi justamente o camponês que não aceitou se submeter a uma 

intervenção estrangeira. A população urbana aceitou a entrada dos norte-americanos 

sem maiores descontentamentos já a elite, esta ansiava e mesmo facilitou a 

intervenção “civilizadora” que traria a democracia e os valores ocidentais para o país. 
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 O padre jesuíta norte-americano Joseph W. Williams publica a obra 

Voodoo and Obeahs. Phases of West Indian Witchcraft, também em 1933. O autor 

abroda a questão da difusão do vodu pelo Caribe utilizando muito a contribuição de 

Moreau de St Méry para reforçar sua argumentação, defendendo a existência do 

culto da serpente no Haiti. Para ele, um país cuja população tem se entregado, 

desde a independência, ao culto da feitiçaria e do sangue, figura como verdadeiro 

exemplo de degradação a que pode chegar a espécie humana. 

 Para o leitor estadunidense, o Haiti passava a representar um pedaço da 

África no continente americano, e o que era pior, estava ao pé de sua porta, 

mostrando-se como algo tenebroso, de mau agouro, pecaminoso e terrivelmente 

perigoso. Wade Davis mostra que estas últimas eram obras populares na época, 

obras que 

“apresentavam todo o país como uma caricatura, uma terra arruinada de 
tambores vibrantes, governada por bufões pretensiosos e povoada de 
curandeiros, mulheres licenciosas e crianças alimentadas para o caldeirão. 
(...) Houve um caudal desses livros e cada um deles transmitia uma 
importante mensagem ao público americano: qualquer país onde 
ocorressem tais abominações só poderia encontrar sua salvação através da 
ocupação militar” (DAVIS,1986:p.197). 

 Outros autores têm publicado a respeito desta verdadeira avalanche de 

obras e artigos que visavam construir uma imagem negativa do Haiti. Paul Moral 

estudioso do campesinato haitiano mostra que os jornais norte-americanos  

“exageraron enormemente, por necesidades de la causa, las depredaciones 
ocasionadas por la ‘revolución permanente’ de 1908-1915. El pretendido 
‘carnival de barbarism’ no es más que un argumento interesado. Si hubo 
excesos deplorables, principalmente en los lugares de escala, no parece que 
el pequeño campesino haya padecido mucho por la anarquía política. Se 
enconraba amenazado, menos claramente tal vez, pero más seriamente, por 
la intromisión creciente del capital extranjero” (MORAL,1989:p.176). 

 Essas obras que apresentam um cunho explicitamente sensasionalista 

serviram a um objetivo político claramente identificado. Não por coincidência muitas 

destas obras foram publicadas num período próximo à intervenção norteamericana e 

durante a permanência da mesma (1915-1934). 
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 Comumente, então, a construção da alteridade, através da degradação do 

outro, apresenta-se como um forte argumento justificador de uma eventual 

intervenção civilizadora. É uma retórica sempre recorrente e parece que pode 

sempre ser passível de utilização nos distintos momentos históricos vividos pela 

humanidade (a este respeito a análise feita por Edward Said em Cultura e 

Imperialismo se apresenta bastante interessante, principalmente se transpomos para 

a realidade presente  e o discurso formulado pelos Estados Unidos da América). Este 

procedimento foi grandemente utilizados pelas potências imperialistas do século XIX 

para isolar politicamente o Haiti do contato com a Europa e com a própria América. 

Também o foi quando se preparavam para partir para a conquista das regiões 

coloniais da África e Ásia; da mesma forma que foi utilizado pelos Estados Unidos no 

início do século XX e o é na atualidade. Os exemplos são bastante explícitos na 

atualidade, afinal, o que dizer do papel auto-instituído pelos norteamericanos como 

os sumos representantes e defensores da civilização ocidental e tudo que ela 

representa. Este discurso tem a peculiaridade de se caracterizar por uma estrutura 

paltada em bases hierarquizadas, evolucionista até. Mesmo sendo fundamentadas 

em concepções teóricas já desmestificadas continuam dando validade e legitimidade 

a preconceitos e intervenções militares. Hoje afirma-se a superioridade de uma 

cultura, de uma raça ou de uma causa (democracia) e em contrapartida constrói-se o 

inimigo, o outro, aquele que representa o par antagônico a quem se deve combater e 

eliminar, sob pena de destruição desta mesma causa, ou raça ou cultura. 

 Mas de igual forma, foi através do discurso que os escritores haitianos vão 

conseguir debater com os detratores de seu país. Procuramos trabalhar o contra-

discurso produzido pela intelectualidade haitiana no tópico seguinte,  procuramos 

dialogar com alguns dos principais expoentes desta literatura direcionada aos 

problemas do país. 
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2.2 – A Resposta aos Detratores do Haiti 

  

 A resposta aos detratores do do Haiti do século dezenove vem rápida. 

Como Maximilien Laroche aponta, a intelectualidade haitiana desde o século XIX 

direciona sua produção rumo a uma luta teórica contra a degradação do país. São 

obras ensaísticas e literárias que buscam polemizar com os detratores do Haiti. A 

calúnia em grande parte foi construida após viagens que estes autores faziam ao 

país ou mesmo eram provenientes de teorizações realizadas por diplomatas 

residentes no prórpio Haiti, como foi mostrado anteriormente.  

 Desta forma, durante o século XIX, o debate foi em grande parte travado 

através das narrativas ficcionais. De um lado a literatura de viagem que busca 

retratar o novo, o inédito, o pitoresco, as estranhezas da terra desconhecida, e, por 

trás da capa de objetividade que marcou a literatura do período, os estereótipos 

foram construídos e reforçados. Só que da mesma forma, a narrativa ficcional foi a 

arma utilizada pelos haitianos para contrastar as visões divulgadas sobre sua terra 

natal (LAROCHE,1994). 

 Com relação à literatura de viagem, esta “es una encrucijada donde se 

cruzan múltiples tipos de discurso, que el siglo XX se há acostrumbado a separar 

nítidamente: el discurso histórico, el discurso etnológico, el de la filosofía, el de la 

arqueologia” (PIERINI,1994:p.174). Este hibridismo discursivo contribui para a 

autoridade que este tipo de literatura adquire perante o público leitor.  

 Todavia, para o leitor de hoje, é explícito que estes textos não podem 

escapar aos marcos fixados pelo gênero do relato de viagens, que não podem 

prescindir do diálogo com a tradição da qual são herdeiros. Por isto, os viajantes do 

século XIX quando ao Haití chegam, já estão embriagados de numerosas leituras de 

seus predecessores. O olhar que eles lançam ao país tende a fazer destes autores o 
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seu referencial legitimador. Para atender ao gosto do público leitor, não exitam em 

construir o inexistente, em fazer relatos de fatos exóticos, rituais dos quais 

“partciparam”, cenas de canibalismo, orgias, etc (elementos já amplamente 

difundidos pelos escritores anteriores). São estes os retratos apresentados porque 

são estas as imagens que permeiam o imaginário do público alvo em torno dos quais 

se criavam espectativas; um testemunho sobre o país que não apresentasse estas 

imagens não teria os atrativos que um “verdadeiro” relato de viagens deveria 

apresentar. 

 Para os estudiosos da literatura de viagens na América e nas regiões 

exóticas do planeta, é patente o interesse que estas regiões despertam ante os olhos 

dos povos do Velho Mundo. Representa uma mirada que se reveste de uma capa de 

objetividade ou que se propõe objetiva, mas, se sabe o quanto esta imparcialidade é 

questionável. Contudo é inegável o quanto estas narrativas influenciaram a 

percepção que se construía sobre estas regiões distantes. O romance  de viagem 

exerceu e continua exercendo – mesmo sendo os meios de comunicação de massa 

o principal mecanismo de informação da atualidade – um grande papel na formação 

de atitudes, referências e experiências sobre estas regiões ignotas do planeta.  

 Edward W. Said em Cultura e Imperialismo (1995) e Orientalismo (2001),  

faz uma análise bastante erudita e interessante de como as narrativas do século XIX 

contribuíram para a construção da idéia do Oriente como um local misterioso, 

exótico, mágico. Da mesma forma foram elaborados os estereótipos sobre o “espírito 

africano” e a veiculação de que se estava levando a civilização aos povos bárbaros, 

povos que habitavam regiões tão longínquas quanto misteriosas. O Oriente como 

destacado pelo autor, figura como uma construção do Ocidente; e este ao construir o 

outro, o diferente, acaba por agir como um construtor de si mesmo. 

 A leitura de Said muito contribui para o entendimento do fenômeno das 

identidades (principalmente as identidades atribuídas). Suas obras mostram como 

versões e visões são fabricadas por uma civilização para inventar outra, e, neste 

mesmo ato, inventar a si própria; atribuindo identidade ao mesmo tempo que se 
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define em contraposição a esta alteridade, geralmente condenada, negativa. A noção 

que identifica o “nós” com freqüência se configura em contraponto com o outro, o 

diferente. Nesta relação, há na maioria dos casos, o estabelecimento de uma 

hierarquia em que a cultura do “eu” se apresenta como superior à do outro e, 

portanto, como é natural, reivindicadora de uma função e legitimidade da ação 

civilizadora.     

 Muitos das contribuições de Said podem ser redirecionadas para o 

continente americano. Afinal, a América tanto quanto o Oriente se constitui como 

uma criação, e se apresenta para o europeu, como o resultado de um sonho 

(desejo), ou como o produto de uma invenção do Ocidente. E como é apresentado 

por Edward Said, neste processo de nomeação do outro, a literatura constitui uma 

ferramenta fundamental por sua ligação com a cultura em seu sentido amplo. E,  

“com demasiada freqüência, supõe-se que a literatura e a cultura são, 
política e até historicamente, inocentes; para mim, as coisas parecem 
diferentes, e certamente o meu estudo do orientalismo convenceu-me (e 
espero que convença os meus colegas literários) de que a sociedade e a 
cultura literária só podem ser entendidas e estudadas juntas” 
(SAID,2001:p.39). 

 A isto acrescentemos a formulação de Margarita Pierini (especialisa 

argentina em literatura de viagens), esta mostra que a literatura permite perceber 

tanto o objeto quanto e principalmente o sujeito que está produzindo conhecimento, 

isto porque,  

“lo que se mira en el otro, lo que se dice del outro, revela fundamentalmente 
al sujeto de la mirada y del discurso. Así, pues, lo que sobre todo 
aprendemos a conocer a través de estas lecturas es la visión de una cultura 
que, sin la capacidad de comprender lo diferente, se ha pretendido universal, 
estableciéndose como modelo de la mirada y el discurso” 
(PIERINI,1994:p.36).  

 Percebemos o quanto as formulações sobre o Haiti no transcurso do 

século XIX e início do século XX foram motivadas por interesses econômicos e 

políticos europeus e norteamericanos na região. Isto fica patente porque por um 

breve período, que sucede a abolição da escravidão no continente americano, o Haiti 

volta a adquirir traços de normalidade, já não representava o perigo de antanho. 
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Inclusive vigora nas crônicas de viagem destituído completamente de qualquer tipo 

de pensamento social pejorativo, como nas crônicas de viagem de José Martí 

(MARTÍ,1953). 

 Todavia, outros interesses entram em cena e o discurso da alteridade 

condenada é retomado. O marco para esta nova demonização está situado quando 

da intervenção dos Estados Unidos no Haiti e na República Dominicana em 1915. 

este é o momento em que se começa a acentuar as diferenças novamente, quando o 

discurso da alteridade é retomado com força. Isto ocorreu em parte devido à intensa 

migração de haitianos para Cuba, República Dominicana e Porto Rico. E, aquela 

retórica é retomada como uma forma de estabelecer fronteiras culturais com os 

seguimentos subalternos destes países, impedindo o desenvolvimento de qualquer 

forma de resistência à ocupação norteamericana e, da mesma forma, servindo como 

discurso legitimador da intervenção “civilizadora”, legitimidade que os Estados 

Unidos atribuíam a si memos.  

 No Haiti, a intervenção estadunidense dura de 1915 a 1934, e durante 

todo este período as forças nacionalistas (representadas pelos camponeses 

denominados cacos) não se curvam frente ao invasor. Cria-se um forte sentimento 

de nacionalidade onde o elemento camponês adquire importância central na 

resistência. Este período vai ser importante na consolidação de um forte sentimento 

de co-pertencimento na sociedade haitiana; afinal, a solidariedade também se forma 

baseada em sofrimentos comuns, e em alguns casos, fundada sobretudo sobre 

estes. Tanto é que no período subsequente, quanto novos projetos identitários estão 

sendo formulados, é neste passado que os escritores haitianos procuram o fio que os 

conduzirão pelo labirinto da cultura nacional.  

 Os sofrimentos e as lutas comuns também forjam comunidades, “la 

conciencia de nación estriba en la conciencia de um futuro común. Ello presupone la 

seguridad de un pasado común” (JAMES,1992:p.88). É a partir desta perspectiva de 

espaço de experiência e horizonte de expectativa formulado por Kosseleck (1992), 

que alguns autores defendem a perspectiva de que na invenção da nação, 
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“se mezclan estas dos cosas: seguridad de pasado común y seguridad de 
futuro común, con independencia de cualquer otra diferencia que también 
puede existir, unluco ideomáticas; pero si se mezclan estas dos cosas, 
partimos de lo mismo y vamos hacia los mismo, estamos en presencia de 
una cutura nacional” (JAMES,1992:p.88).  

 É baseado na existência deste passado de lutas que escritores como 

Jacques Roumain (1990) e Jacques Stephen Alexis (1975) formulam seus projetos 

identitários. Suas obras se configuram como seqüência de tais lutas. E, nestas obras, 

ficam patentes alguns dos mecanismos utilizados pelos inventores das 

nacionalidades para fundar uma comunidade imaginada. Este ponto será tratado 

adiante, o que cabe deixar explícito agora é que o estudo será encaminhado no 

sentido de perceber as imagens presentes nas obras literárias produzidas pelos 

escritores haitianos que veiculam a cultura e o povo haitianos como isentos dos 

estereótipos que marcaram as obras produzidas no exterior e que consideravam a 

sua cultura como uma cultura condenada. 

 Este compromisso com a realidade do país foi algo que sempre esteve 

presente nas obras dos escritores haitianos. Duraciné Vaval, autor de uma manual 

de literatura haitiana bastante rico em informações sublinha que “cada texto escrito 

por un negro o un mulato hace disminuir día a día el número de detractores de Haití y 

aumenta el número de quienes están convencidos de la capacidad moral e 

intelectual de los negros” (VAVAL,1933:p.476). 

 Rayford Logan mostra uma divisão interessante da história da literatura 

haitiana. Nela podemos perceber os momentos em que o nacional se transforma em 

problema para a intelectualidade haitiana. De 1804 até aproximadamente o início da 

segunda metade do século XIX temos trabalhos que buscavam retratar a história 

nacional. Neste período, 

“Les premiers poètes et écrivains haïtiens ont laissé des œuvres à caractère 
militant. Ils ont exalté la liberté et l’indépendance; ils ont fustigé le racisme et 
le colonialisme. Boisrond-Tonnerre n’est pas seulement le rédacteur de 
l’Acte d’Indépendance; il a laissé des Mémoires pour servir à l’Histoire 
d’Haïti, publiés en 1852, où l’on retrouve les mêmes préoccupations qui 
avaient agité ses contemporains. C’est un mince volume d’une centaine de 
pages qui retrace une partie de la révolution de Saint-Domingue. L’auteur y 
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fait le récit poignant des atrocités commises par les colons. De même, le 
baron de Vastey écrit Le système colonial dévoilé (1814) pour dénoncer les 
atrocités du colonialisme. Il préfigure les écrivains politiques de l’école 
patriotique. Dès ses débuts donc, la littérature haïtienne est héroïque, 
engagée, nationale, nationaliste” (http://www.francophonie.philo.ulg.ac.be/ 
HAI.Lettres). 

 Apesar de estar voltada para questões pertinentes à realidade haitiana 

esta literatura se apresentava bastante dependente dos aportes estrangeiros. Já no 

segundo período, que se extende até aproximadamente 1915 temos uma literatura 

de imitação vivendo lado a lado com obras que buscavam a identidade haitiana. 

Entretanto, esta literatura de ação apresentavam pouca coisa em termos de forma ou 

estilo (LOGAN,1988). Desta forma percebemos que ao 

“fin du XIXe siècle voit une résurgence de la littérature de combat. Déchirée 
par la guerre civile, méprisée et insultée par les grandes puissances, Haïti 
est aux prises avec l’une des plus graves crises politiques de son histoire. 
L’arrivée de Salnave au pouvoir divisa le pays en trois républiques. Trois 
présidents: Saget dans le Nord, Domingue dans le Sud et Salnave dans 
l’Ouest. Les Piquets dans le Sud, les Cacos dans le Nord sèment la terreur. 
Le président Salnave sera exécuté sur les ruines fumantes du Palais 
National. Le sacre de Faustin ler fait ridiculiser le pays à l’étranger. Des 
visiteurs écrivent des ouvrages sur ‘la barbarie africaine du régime’. Ajoutons 
à cela la lutte ouverte, armée, entre le Parti libéral et le Parti national. Notre 
position de phare avancé de la race noire créait pour nous l’obligation de 
montrer au monde les possibilités de notre race dans tous les domaines, 
notamment en ce qui concerne notre capacité à nous diriger dans la voie du 
progrès économique et social. D’où le souci de nos écrivains de tracer pour 
leur époque et pour la postérité des règles à suivre en vue d’assurer le 
progrès de notre pays dans tous les domaines. Il en résulte une littérature de 
combat où l’écrivain se donne pour tâche essentielle de défendre son pays et 
sa race contre leurs détracteurs. Des œuvres de valeur ont vu le jour. Citons 
: Les théoriciens au pouvoir (1870), La misère au sein des richesses. 
Réflexions diverses sur Haïti (1873) de Demesvar Delorme, La république 
d’Haïti et ses visiteurs (1882), Les Constitutions d’Haïti (1885) de Louis-
Joseph Janvier, De l’égalité des races humaines (1885) d’Anténor Firmin, 
L’affaire Luders (1898) de Solon Ménos” (http://www.francophonie.philo. 
ulg.ac.be/ HAI.Lettres). 

 A literatura haitiana se desenvolveu caminhando pari pasu com os 

problemas políticos do país. Quando reclamados, os escritores saíram em defesa 

dos valores da cultura haitiana. Mas ainda neste período a literatura se apresenta 

estreitamente vinculada à literatura que estava sendo produzida na Europa.  
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 Este comprometimento se deve ao fato que desde o início do século XIX 

até o período da ocupação norte-americana (1915-1934) o Haiti esteve isolado 

detrás de uma verdadeira ‘cortina de ferro’ como aconteceu com a Rússia após sua 

revolução socialista e também com Cuba após a subida ao poder de Fidel Castro. As 

difamações imputadas ao haitiano, como o praticante de canibalismo e magia negra, 

assim como outros elementos que visavam caracterizar a inferioridade dos negros 

foram questões com que a intelectualidade haitiana teve que se defrontar desde sua 

independência (1804). Neste período, os países europeus romperam relações 

diplomáticas com o Haiti isolando-o internacionalmente do contato com as nações 

ditas “civilizadas” da época. Para tanto, foram elaboradas justificativas para isto, 

através de discursos que contruíram e veicularam uma identidade negativa, 

associada à barbarie. Discursos que acabaram por elaborar imagens estereotipadas 

de uma cultura então condenada. 

 Maximilien Laroche mostrou que autores como Oswald Durand e Massilon 

Coicou produziram uma poesia que critica os detratores estrangeiros. Isto é, no Haiti, 

já no século XIX, a partir da réplica que estes autores produzem temos o que Antônio 

Candido (1995;2000) chama de “formação da literatura” em que se visualiza a 

passagem de uma literatura colonial de imitação (mimética em relação aos 

paradigmas europeus no que tange ao tema e ao estilo) para uma literatura nacional, 

que apresenta originalidade em seus temas e formas de expressão do nacional. Com 

relação a esta literatura, 

“esta es, pues, patriótica hasta la exaltación em sus celebraciones del 
orgullo haitiano por haber conquistado, a través de importantes luchas, la 
libertad sobre las fuerzas esclavistas. Patética también en sus evocaciones 
del infierno de Saint-Domingue donde sus padres se encontraban sometidos 
a los peores caprichos de sus amos” (LAROCHE,1995:p.121).  

 São autores, segundo também Laroche, que retratam o país não apenas 

em sua paisagem mas principalmente em seu povo e em seus grandes feitos 

históricos. Esses autores apresentam um engajamento voluntário e consciente na 

defesa da nação em formação, construindo um discurso que vê no povo, na cultura 

popular o elemento capaz de formar uma entidade nacional indissolúvel. Todavia 



 

 

93 

ainda não conseguiram se desvincular totalmente dos paradigmas europeus, ainda 

que apresentagem em germe uma caminhada rumo a esta tomada de consciência.  

 Destarte, se no século XIX os poetas defendem de forma inflamada e 

direta a cultura nacional, o mesmo não ocorre com o romancistas. Estes em suas 

novelas – autores como Demesvar Delorme, Joseph-Louis Janvier e Amédeé Brun –, 

abordam a questão nacional de forma tangencial. Fazem uso de alegorias, situando 

em lugares exóticos suas histórias. Ainda estão impregnados dos valores do 

estrangeiro tentando mostrar que podem produzir uma literatura da mesma 

qualidade, daí a imitação dos temas e eleição dos lugares em que se desenvolvem 

as tramas.  

 Entretanto, esta forma de escrever romances não esta totalmente 

desvinculada dos problemas do país, pois, em suas alegorias os autores projetam 

para outra realidade problemas que estão intimamente relacionados com a realidade 

haitiana. Maximilien Laroche ainda nos fornece um comentário bastante rico com 

relação a Demesvar Delorme. Este, ao pintar em sua novela 

“un principe musulmán luchando en Albanía contra el papa en la época del 
Renacimiento, trata, a través de una fábula y de estereotipos impuestos por 
sus modelos, de representar una situación análoga a la haitiana: un pequeño 
país haciendo frente a la hostilidad de las grandes potencias, un individuo de 
fe y de cultura minoritarias en lucha contra la fe y la cultura dominantes. La 
representación novelesca permanecerá en el plano de la abstracción y se 
hará de manera indirecta. El ensayo o el poema permitirán pues enunciar 
más directamente una problemática que, como ya hemos visto, estará 
dominada por la cuestión racial a lo largo de todo el siglo” 
(LAROCHE,1995:p.123). 

 Um impulso de renovação e originalidade surge com o início do século XX 

e se extende pela primeira década após a intervenção norteamericana. É o momento 

de grandes escritores haitianos como Bellegarde, Delorme e Frédéric Marcelin. 

Destarte, o cenário destas obras era mais europeu que haitiano. Mas no que pese 

ainda certos componentes de ação política que emperrem o estilo e a forma, esta 

literatura prepara terreno para o surgimento do movimento da Negritude haitiana. 
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“La génération de La Ronde, sans doute l’un des plus grands mouvements 
littéraires qu’Haïti ait connus, se situe approximativement entre 1890 et 1915. 
Elle doit son appellation à la revue littéraire La Ronde, fondée par Pétion 
Gérome et Dantès Bellegarde et qui a paru pendant quatre ans de 1898 à 
1902. Cette génération est marquée par un immense mal de vivre. La plupart 
des poètes et des idéologues dénoncent l’obscurantisme du pouvoir, l’abîme 
qui existe entre les aspirations de la jeunesse et la plate réalité, entre les 
rêves grandioses et la mauvaise qualité de la vie. La crise économique et 
politique est permanente. L’inconscient collectif digère mal les humiliations 
infligées à la nation par les grandes puissances de l’époque. D’où le 
désespoir et le pessimisme de cette génération. 
(...) 
“L’élite intellectuelle prend la relève. Dès 1915, un groupe de patriotes sous 
la houlette de Georges Sylvain, se déclarent contre l’occupation. ‘Nous 
lutterons, écrit-il, nous et nos enfants, tant que notre patrie n’aura pas 
recouvré la plénitude de son indépendance’. Il fonde le journal La patrie qui 
sera interdit par l’occupant. Plus tard, il collabore au périodique La république 
d’Edgard Pouget. En 1922, il fonde avec des amis et collègues l’Union 
patriotique dont 41 filiales sont créées en province. Le siège social de 
l’organisation se confond avec son cabinet d’avocat. Il combattit 
courageusement contre l’asservissement de son pays et son activité 
débordante l’épuisa” (http://www.francophonie.philo.ulg.ac.be/HAI.Lettres). 

 A este compromisso, a este engajamento intelectual assumido pelos 

poucos intelectuais presentes no Haiti Laënnec Hurbon nos fornece considerações 

extremamente valiosas. O trecho longo que se segue consegue apresentar o 

formulado de forma manifesta. Para este autor,  

“hablar de literatura nacional y patriótica, o de literatura a secas, es indicar 
una sola y misma cosa: al intelectual haitiano, por su sola existencia de 
intelectual, se le considera destinado a destruir las tesis de la desigualdad 
racial. En último extremo, el contenido y la forma de su producción literaria 
pasa por secundarios. No es que la obra esté desprovista de importancia, 
pero su verdadero contenido es la acción política de rescate de la raza: ‘El 
verdadero escritor, cuando atestigua en sus obras el sentimiento de su raza 
y de su medio, se impone como la primera autoridad social de su pueblo’. El 
libro adquriría un carácter sagrado tanto para el intelectual como para el 
analfabeto, que en principio se ve, o debe verse realzado, elevado, redimido 
por el intelectual. El efecto político de este fetichismo se vuelve, pues, 
indiscutible. En rigor, podría afirmarse que la relación del intelectual con la 
política se lee en sua relación con la escritura misma. Si un libro es menos 
para ser leído que para ser mostrado, entoces él es la insignia, la marca de 
un poder. Fleischimann se preguntaba cómo el público, sin haber leído las 
obras de un autor, podía exigir de él un compromiso. A decir verdad, no es 
simplemente porque ‘el escritor no tiene público’ como una situación 
semejante se hace posible. Muy por el contrario, el escritor haitiano está 
siemrpe sobre un podio, frente a un público atento y predispuesto a ver su 
propia imagen en él. La representación del intelectual por el público es 
fundamental para mostrar asimismo al intelectual como representación pura 
(de sí mismo). El orden de la escritura, oponiéndose al orden de la incultura, 
es significativo para el público constituido tanto por las masas de iletrados, 
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como de letrados y de semiletrados. La fuerza de tipo fetichista conferida en 
efecto a la escritura, participa en el proceso de reproducción de las masas 
de antiguos esclavos como selvaje o bárbaros” (HURBON,1993:p.57). 

 Nota-se que o processo de construção de uma identidade haitiana se 

apresenta desde os seus princípios marcado pela relação indissociável com o 

“outro”, o europeu ou o norteamericano como vimos anteriomente. Trata-se de uma 

identidade pensada e vivida sob o regime deste “outro” opressor que lhe atribuiu 

estigmas com os quais se tem que lutar para rechaçar ao mesmo tempo que se 

constrói um projeto novo. 

 E se não são apenas nas obras literárias que a identidade haitiana foi 

esterotipada, de igual formas não serão somente em obras ficcionais que estes 

autores vão procurar combater os detratores. Também nas obras de cunho científico 

eles vão se encarregar de provar a aptidão “de los negros para la civilización, refutar 

la definición del mundo negro como lugar de excelencia para el desarrollo de la 

tirania, del canibalismo y de la superstición: tal será el programa de una antropologia 

haitiana naciente (HURBON,1993:p.45). 

 Entre os autores deste período se destacam Antènor Firmin com a obra 

De l’égalité des races humaines de 1885; Louis-joseph Janvier com L’Égalité des 

races (1884) e Hannibal Price com De la réhabilitation de la race noire par la 

République d’Haiti de 1891. São obras que se dirigem em primeira mão à Europa, 

mais precisamente às sociedades antropológicas e seus membros, numa busca de 

polemizar com os detratores do Haiti e da raça negra, fornecendo por sua vez uma 

réplica às mesmas. Todavia são obras como quaisquer outras, ou seja, filhas de seu 

tempo e como tal bastante impregnadas dos elementos evolucionistas e racistas que 

marcaram as obras as quais buscavam rechaçar.  

 Assim, as obras destes autores, numa tentativa de afastar a barbárie  do 

país buscavam negar os elementos indiciadores da propalada decadência e 

degeneração. Pretendiam mostrar um Haiti completamente livre dos símbolos da 
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barbárie e selvageria com que os autores europeus os pintavam. A defesa consistia 

em mostrar que o negro do Haiti se afastava cada vez mais de  

“los significantes de la barbarie que son el vudú, la lengua criolla, esas taras 
heredadas de África. Incluso el examen de las prácticas del vudú, extendidas 
por todo el país, y de la lengua criolla, única lengua hablada y entendida por 
el 98% de la población, sería sospechoso de indulgencia para con la 
irremediable barbarie africana. En último extremo, para Janvier ya no hay 
vudú ni lengua criolla en Haití, pues reconocer su existencia sería dar armas 
a los detractores de la raza negra” (HURBON,1993: p.47). 

 Percebe-se que os autores haitianos citados ao elaborarem uma resposta 

à Europa negam completamente a “verdadeira identidade haitiana” no sentido em 

que buscam uma via que defende a identificação com a cultura ocidental, a qual por 

sua vez se apresenta bastante distinta da realidade haitiana de então. Antenor Firmin 

em sua obra De l’egalité des races humaines de 1885 elabora a mais magistral obra 

criticando e refutando as teorias racistas defendidas nestas época por diferentes 

escolas e pensadores – notadamente as teses de Gobineau a respeito da 

desigualdade das raças, obra que tanto influenciou o pensamento do século XIX. 

Entretanto em sua formulação não se percebe uma conscientização “verdadeira” da 

cultura nacional. O autor está mais interessado em rechaçar as teses de Gobineau e 

apresentar um Haiti purificados dos elementos da barbarie.  

 Louis-Joseph Janvier por sua vez, produz uma série de obras sobre as 

legislações haitianas mas se dedica sobretudo a polemizar com os detratores que 

visitavam o Haiti produzindo obras estigmatizadoras. Seu livro, La république de Haiti 

et sus visiteurs (1840-1882) (A República do Haiti e seus visitantes), de 1883 contém 

uma série de artigos publicados em periódicos franceses que posteriormente são 

reunidos dando forma a um livro. Posteriormente publica mais dois livros, intitulados 

Haïti aux Haïtiens em 1884 e L’egalité des races também em 1884. A obra que 

interessa mais diretamente a este trabalho é a primeira. Nela o autor busca 

polemizar com as crônicas produzidas pelo martiniquense Victor Cochinat publicadas 

no ano de 1881 em periódicos franceses. 
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 Janvier se arvora numa defesa ardorosa de sua pátria e do presidente de 

seu país. Faz uso de uma linguagem violenta ao atacar o detrator do Haiti, 

relativizando determinados aspectos do mesmo assim como fazendo comparações 

entre a história haitiana e a européia. Nesta comparação realizada busca mostrar 

que a corrupção – a inépcia dos negros para se governarem era uma das principais 

críticas no período em questão – não é uma característica apenas do Haiti mas que 

assolou todos os grandes países (França e Estados Unidos). A seguir um trecho de 

seu discurso inflamado em que defende a autonomia de seu país:  

“Los yanquis dicen gustosos: ‘A América para los americanos’. Que los 
haitianos no olviden gritar bien alto: ‘Haití para los haitianos’. 
Nosotros debemos decir esto por cien mil razones, entre las cuales está 
ésta: Haití es la civilización negra latina. Debe existir y desarrollarse para 
afirma esta verdad que dice que la raza negra es perfectamente sociable – 
contrariamente a lo que dice todavía el señor Dally y el señor Feissal y de 
manera distinta a la pensada por Schopenhauer –, y que puede 
perfectamente gobernarse y administrarse. 
Haiti es un argumento que molesta y que disgusta. Pero no podemos 
cambiar nada. Somo 200000 hombres, cuando menos, dispuestos a morir, 
se hace falta, para que Haití exista” (JANVIER,1988 b: p.117). 

 Apesar desta defesa ferrenha da pátria haitiana, o autor ainda não se volta 

para a cultura nacional em sentido amplo. Aliás, os escritores deste período pouco se 

interessam em conhecer verdadeiramente a cultura haitiana, se voltam mais para 

polemizar com escritores estrangeiros no estrangeiro. Quase nenhum destes 

escritores publica obras em seu país, esta polêmica é travada sobretudo em 

periódicos europeus. São autores de formação européia também que pouco ou 

quase nada conhecem da cultura que alimentava e alimenta o povo de seu país. 

 Outro escritor de peso é Désmevar Delorme (1831-1901), homem 

bastante culto, oriundo da pequena elite intelectual haitiana. Exerceu participação 

ativa na vida política e foi literato e escritor atuante nos periódicos de seu país. Por 

sua postura intelectual e de oposição política exerceu grande influência sobre a 

juventude de sua época. Em sua obra Les Théoriciens au pouvour de 1870, tece 

contundentes  criticas ao vodu, ao creolé e às práticas retrógadas provenientes da 

superstição característica da grande maioria da população. Caracteriza-as como 
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resquícios de erros que seriam marcas vivas da herança africana presentes ainda 

em alguns haitianos. Seu livro representa um chamado ao povo haitiano para que o 

mesmo trabalhe para o progresso do país e também para que lute contra uma 

invasão estrangeira, mais precisamente norte-americana (uma profecia que não 

tardaria a se realizar quando o século XX se iniciasse). Como pode ser percebido, na 

formulação de seu projeto o autor trata também de negar as especifidades da cultura 

nacional apresentando os elementos indiciadores da barbarie como sendo o produto 

de resquícios africanos, mas que por sua vez estariam em vias de serem 

expurgados. 

 Já Hannibal Price em sua obra De la réhabiitation de la race noire par la 

République d’Haiti de 1891, busca apresentar a República haitiana como a Meca 

negra nas Américas, o lugar de peregrinação de todo aquele que apresenta o sangue 

africano nas veias. Os elementos caracterizadores da barbárie, como o vodu, o 

creolé e a inépcia para se auto-governarem, são apresentados pelo autor como 

práticas realizadas por poucos bruxos e charlatões e por aproveitadores políticos 

(destes últimos nenhum país estaria isento). São na verdade os resquícios de uma 

África selvagem e atrasada, ainda presentes em certos elementos mais retrógrados 

da sociedade, mas que por serem produtos de minorias não devem manchar a 

sociedade haitiana, que na sua opinião já estaria em acelerado processo de 

ocidentalização. Para o autor, a reabilitação da raça negra e o exemplo de que ela 

pode trazer grandes contribuições para a humanidade pode ser visializado na 

Independência conquistada no início do século XIX. O Haiti foi o segundo país do 

continente americano a conquistar sua independência política servindo portanto de 

modelo para os outros povos.   

 Na visão do autor, o vodu bastante presente no país não passaria de uma 

prática realizada por poucos, estando em vias de desaparecer por completo. 

Representaria na verdade um culto praticado pelos mais degradados do país, os 

mendigos e bandidos ou os negros recém chegados da África e que não tiveram 

contato com os elementos da civilização ocidental, valores estes amplamente 
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difundidos pelo restante da população. Desta forma o autor pretende rechaçar as 

acusações de feitiçaria e canibalismo construídas na Europa sobre o povo haitiano. 

Hannibal Price também ressalta o papel do Estado como o principal agente 

responsável pela diminuição destes resquícios africanos no país. Mas o autor mesmo 

na tentativa de defesa de seu país não consegue se desvincular de sua formação 

européia. Ele se volta para a Europa vendo-a como a plena realização da 

humanidade, mascarando em seu pais tudo aquilo que lembrasse uma África 

atrasada e, da mesma forma destacando os elementos aproximadores da civilização.  

 A última afirmação pode ser visualizada na argumentação desenvolvida no 

livro de Price. Se em um dos momentos ele procura despojar o Haiti de todos os 

elementos que lembrassem uma cultura condenada (africana); em um segundo 

momento o autor apresenta os elementos que aproximariam o país da verdadeira 

civilização. E, em lugar do vodu e do creolé, temos o cristianismo e a língua francesa 

como elementos culturais amplamente difundidos entre a maioria da população. 

Estes dois elementos na visão do autor são os grandes catalizadores responsáveis 

por eliminar os restos da barbárie africana ainda presentes – mais em pequenos 

grupos é bom lembrar – na sociedade haitiana. 

 Como vimos, no século XIX, a literatura haitiana é composta por escritores 

que ainda se apresentam muito vinculados à Europa, buscando mostrar que o Haiti e 

os haitianos podem ser tão bons quanto os europeus. Isso é justificado devido ao 

fato de que estão escrevendo, com freqüência do continente europeu para leitores 

europeus. Fato que pode ser explicado pelo baixo índice de leitores presentes na 

pátria dos mesmos. No Haiti do século XIX apenas 2% da população é alfabetizada, 

problema que se extende pelo século XX e com o qual os romancistas tem que se 

deparar (hoje apenas cerca de 5 a 10% da população é alfabetizada). E ainda 

demoraria um pouco para os autores haitianos se conscientizarem das diferenças e 

reclamarem formas distintas de ver e exprimir o mundo, momento em que vai se 

manifestar a autenticidade de uma literatura nacional. Quando ser um bom escritor 

passa requerer que o mesmo volte-se para o nacional e assuma a haitianidade 



 

 

100 

retratando na obra o substantivo do país, ou seja, a forma de perceber e viver o 

mundo distinta da Ocidental. 

 A literatura haitiana apresentou-se desde os princípios do século XIX 

marcada por preocupações de ordem identitária. Esteve comprometida com os 

problemas diários, mas estes por sua vez, carregavam postulações projetivas por ser 

o futuro uma preocupação premente. O discurso literário desenvolvido procurou e 

procura costurar as fissuras da heterogeneidade nacional inventando um espaço 

coeso e harmônico para consolidar a figura da nação; consolidando assim uma 

identidade cultural nacional. Isto porque a identidade deve ser buscada justamente 

neste espaço de encontro. Identidade e cultura só são observáveis neste “entre 

lugar”. E, neste sentido podemos relacionar o nacional com a identidade individual e 

depois executar um movimento inverso. O indivíduo na pós-modernidade, como 

apresentado por Stuart Hall, é marcado pelas múltiplas faces, para ser objeto de 

estudo das ciências da cultura, deve-se buscar os espaços de conexão com os 

outros indivíduos que pos sua vez irão constituir uma comunidade que pode ser 

observada. É um procedimento bastante semelhante ao realizado pelos “inventores” 

das “comunidades ditas imaginadas”, no caso específico pelos escritores haitianos 

aqui estudados.  

 E, com os autores da Negritude temos um verdadeiro mergulho na cultura 

pátria que antes era renegada e desprezada. Jean Price Mars em sua obra Ainsi 

parla l’oncle (1928) foi o primeiro escritor haitiano a buscar a identidade nacional nas 

raízes africanas preservadas na cultura popular, representou um autêntico manifesto 

de nacionalismo haitiano. Com Price Mars tem-se o renascimento cultural e 

intelectual do Haiti. Ele se converteu em um dos paradigmas dos jovens intelectuais 

coetâneos, influenciando o cenário cultural por mais de cinqüenta anos. Em sua obra 

que reune uma série de ensaios sobre as tradições africanas presentes no Haiti ele 

reabilita o folclore, a religião (vodu) e a língua popular (créole) do país, defende que 

o intelectual deveria assumir cor, raça, tornando-se porta-voz das aspirações do 
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povo oprimido, propondo uma nova articulação da expressão literária e artística das 

singularidades da vida haitiana. 

 Seu herdeiro direto, Jacques Roumain, é o intelectual que encabeça a luta 

pela resistência contra o invasor norteamericano. E sua obra Gobernadores del 

Rocío representa um enorme ganho qualitativo da literatura haitiana. Seu legado vai 

ter continuidade com Jacques Stephen Aléxis e por outros jovens escritores. A 

humilhação de terem seu território nacional ocupado pelas forças dos Estados 

Unidos mudou a forma dos intelectuais haitianos se relacionarem com o mundo. 

Frente aos preconceitos raciais do ocupante que inviabilizava a percepção das 

especificidades culturais haitianas faz com que os jovens intelectuais se lancem 

numa empresa de revelar ao mundo a riqueza da raça e da cultura negra. Produzem 

uma literatura patriótica e nacionalista, de denúncia e de libertação. 

 Esta tomada de consciência só vai acontecer com os escritores do século 

XX. Jacques Stephen Alexis e Jacques Roumain são dois exemplos substantivos dos 

escritores desta geração, escritores que vão produzir obras essencialmente 

engajadas e preocupadas com os problemas que envolvem a identidade nacional 

haitiana. São autores que se voltam para a “verdadeira cultura”, a cultura não 

corrompida do país, para aquela parte da população que não se prostituiu ou se 

deixou atrair pelas tentações vindas de realidades alienígenas.  

 Resta-nos desenvolver questões referentes aos autores, ao contexto em 

que se formaram e produziram suas obras, o conteúdo (projeto) destas, além de nos 

enveredarmos por questões que nos aproximem de seus públicos-alvos. E pela vida 

dos próprios autores estes pontos serão trabalhados no capítulo que se segue. 
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3. Capítulo III – O Contexto, Os Autores e Suas Obras 

  

 O diálogo com as fontes representa para o historiador o argumento de sua 

pesquisa, e este, como sabemos, se constitui num diálogo rico e dinâmico por estar 

sujeito a novas indagações e interpretações à medida que novas carências que 

surgem no 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. 

 Compartilhamos a posição de Kosseleck (1992) de que os conceitos tanto 

podem determinar quando podem ser determinados pela sociedade. Discurso e 

realidade social apresentam uma relação de orientação recíproca. A linguagem pode 

interferir nos contextos e vice-versa exigindo que se realize uma averiguação dos 

conflitos históricos e sociais do passado e do presente, buscando a limitação 

conceitual de uma determinada época, que é como os homens a vivem e pensam. A 

literatura, assim como a História, corresponde a um produto cultural, social e 

historicamente construído, num processo em que influencia a vida dos atores 

políticos e sociais da mesma forma que por eles é influenciada. Indissociáveis, o 

mundo do texto e o mundo das experiências convergem para uma realidade única 

estabelecendo o diálogo. Assim, o romance se converte em documento valioso para 

verificação do passado (intertextos), bem como a inserção na realidade presente, 

possibilitando ainda visualizar o mundo das expectativas futuras. 

 Adotamos a perspectiva que Octavio Paz (1983) propõe para os estudos 

literários a partir da fusão entre História, Biografia e Crítica Literária. Buscaremos 

desta forma, realizar um estudo panorâmico do contexto histórico-social de formação 
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e inserção dos autores haitianos, avaliando também a vida e a obra dos mesmos. Há 

uma relação entre vida e obra do autor, porém, entre estas temos uma fenda, que 

está presente na obra, mas não na vida do autor. Esta fresta recebe o nome de 

criação e invenção artística e literária de forma que não se pode estudar a obra 

somente pela vida do autor e vice-versa. 

 Visando ultrapassar esta abordagem consideramos válido trazer para este 

trabalho o leitor. A leitura e o mundo do leitor ocupam o espaço entre autor e obra, e 

esta adquire autonomia por responder aos questionamentos do leitor. As motivações, 

intenções e interpretações do autor cedem lugar às interpretações do leitor. 

Buscamos uma convergência de análises com o objetivo de uma leitura mais 

abrangente da literatura da Negritude haitiana. Procuraremos estabelecer uma 

relação de dialogismo entre texto (literatura) e o contexto de sua produção, buscando 

os leitores das obras e a historicidade das mesmas enviesando do mesmo modo por 

questões que dizem respeito tanto ao conteúdo (componentes históricos) quanto à 

forma (estética).  

 Uma obra literária não nasce isolada, ela relaciona-se com uma tradição 

literária da qual faz parte, pode ser assimilando ou refutando este legado. 

Reconstruir o contexto histórico-social da obra e do autor permite visualizar o 

percurso da obra uma vez que esta se apresenta impregnada de elementos culturais. 

Estes estão em estreita relação com as expectativas da sociedade, bem como em 

relação dialógica com o passado histórico. Temos então a formação do espaço de 

experiência literário que muito influencia no processo de recepção da obra pelo 

público leitor. Este espaço de experiência literário configura um código estético de 

leitores, um determinado horizonte de expectativas literárias de forma que o 

entendimento e a interpretação de uma obra se realizam pala união destes 

horizontes. O código estético dos leitores gera um horizonte de expectativa que está 

em intertexto com horizontes passados, traçando uma linha com a tradição cultural.  

 Pelo exposto verifica-se que a tradição literária e os leitores também 

condicionam autor e obra, determinam o que pode e o que não pode ser dito, o que 
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deve ser silenciado e o que tem que ser destacado. Assim, a partir de uma análise 

que evidencie a presença do leitor, pode-se depreender elementos que revelam ou 

ocultam o que pode ou não ser expresso, o que representa o código social de 

determinada época, o que Octavio Paz chama de “etiqueta”. 

 E para avaliarmos a importância desta literatura para seu tempo constitui 

passo imprescindível estabelecer o diálogo entre Literatura e História pois ele 

permite diagnosticar o contexto histórico específico em que a Negritude foi 

produzida. Da mesma forma, buscar penetrar nos respectivos projetos literários dos 

autores procurando visualizar os leitores implícitos de suas obras é outra 

preocupação com a qual buscaremos trabalhar. Uma vez que o que explica “el éxito 

de una novela: [es que] el lector encuentra ahí el reflejo vivo de su próprio drama 

personal” (NICOL,1989:p.13). A análise do contexto social e político permitirá 

perceber os conflitos em jogo e para que público as obras literárias estavam sendo 

direcionadas, a quem elas buscavam atingir. 

 Trata-se de um processo de reconstrução de determinado horizonte de 

expectativa literário, o que permite ver as questões (perguntas) para as quais as 

obras se contituem como respostas. O externo, o social neste caso, importa não 

apenas como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha 

um papel imprescindível na constituição da estrutura da obra, tornando-se interno. 

Daí a validade de se buscar o contraponto entre texto e contexto numa interpretação 

dialética como propõe Antônio Candido (1995). Adotamos a concepção de que a 

obra literária seja um reflexo de uma realidade (não um mero espelho, mas por 

revelar o mundo histórico em que a obra foi produzida) e também o reflexo de algo 

que não seja somente realidade (o que vem a ser as expectativas). Assim, o estudo 

da literatura da Negritude servirá para tentar compreender o complexo processo de 

construção de uma “Comunidade Imaginada”, a haitiana, ampliando o horizonte de 

interpretação de uma determinada época. 

 É através de uma aproximação entre história e literatura que se pretende 

enveredar pelo caminho da construção de uma identidade nacional, a haitiana. 
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Ambas são arterfatos culturais que buscam dar sentido ao que é disforme, ao que é 

caótico, a realidade humana. Da mesma forma contribuem para a disseminação de 

uma certa identidade, que indicia uma escolha entre tantas; sendo uma estratégia de 

poder transposto para o nível do discurso. E como formas válidas de conhecimento, 

a história e a literatura servem para se medir o estado em que se encontra 

determinada cultura pela reflexão elaborada e posta na pauta das discussões por 

seus artíficies. 

 Neste capítulo procuramos tratar de questões do contexto social e político 

do Haiti no momento em que Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis estão em 

processo de formação e exercendo suas atividades, sejam políticas ou literárias. A 

literatura é social na medida em que as indagações e questionamentos do autor são 

os de seus contemporâneos. Torna-se portanto necessário uma análise que envolva 

o autor, a obra (texto), o contexto e o público leitor. Para tanto um estudo que 

envolva a sociedade em seus aspectos social, político e econômico torna-se um 

passo fundamental na pesquisa.  

 Para tanto procederemos um panorama político, econômico e social da 

sociedade haitiana de 1915 até 1971 buscando os principais agentes sociais em 

conflito com os governos “fantoches” colocados pelos norte-americanos. O objetivo é 

percebermos quais os grupos que tinham realmente condições de luta política pois 

consideramos estes o alvo das obras de Aléxis e Roumain. Como o trabalho visa 

tratar de questões que envolvam o autor, os dados biográficos também são 

imprescindíveis – ambos, Jacques Roumain e Jacques Stephén Alexis tiveram um 

vida marcada pelo compromisso e pelo engajamento político, pela defesa dos 

interesses de seu país e de seu povo. Portanto, ao buscar a vinculação política 

procuraremos mostrar a efetiva  participação destes em movimentos de tentativa de 

tomada do poder, publicações em revistas de esquerda que visavam difundir projetos 

políticos e a conscientização popular, entre outros. Aliado a estas questões, analisar 

os projetos literários dos autores muito auxilia na leitura de suas obras, uma vez que 

a concepção de literatura para eles representa um serviço prestado ao povo no 
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sentido de auxiliá-lo na tomada de consciência política, histórica e cultural. Para 

Roumain e Aléxis a literatura não é um simples jogo ou mero passatempo, mas arma 

de luta e conscientização política, histórica e cultural. Estas questões nortearão a 

leitura do conteúdo de suas obras onde serão destacados elementos textuais que 

evidenciem os projetos de transformação e de construção de uma identidade 

nacional para o Haiti. 
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3.1 – Breve Panorama da História Política do Haiti (1915-1971) 

  

 A história política e econômica do Haiti no século XX apresenta-se 

imbricada com a política e os interesses imperialistas norteamericanos. A ocupação 

militar do país durante o período de 1915 a 1934 é o reflexo direto desta política que, 

todavia, não cessou com a desocupação. A dominação vai continuar por vias 

indiretas, pela economia e principalmente pelo encabrestamento político da elite do 

país. De forma que a história do Haiti ao fim da ocupação estadunidense passa a ter 

como característica uma relação de natureza pós-colonial onde mesmo  

“quando o país tem manifestado os atributos formais de soberania, a 
condução de sua política tem sido levada a cabo por agende de poder, 
escolhidos ou ratificados por Washington, agentes que têm reconhecido 
direito inalienável da potência dominante seu privilégio de ingerência 
ilimitada nos assuntos da nação. Sua filosofia e prática de governo têm sido 
guiadas pelo afã de fazer fortuna e perpetuar-se no poder defendendo a 
ordem mediante a repressão popular” (PIERRE-CHARLES,1990:p.179). 

 O período que se inicia em 1934 e se extende até o ano de 1946 é 

marcado pela hegemonia do setor mulato da oligarquia haitiana. Baseada no 

princípio da democracia representativa inaugurada pelos norte-americanos, este 

setor assegura sua manutenção no poder (com a ajuda da repressão levada a cabo 

pelo exército). Este período vai ser marcado por um contexto de crise econômica 

advindo da crise de 1929 e pelas condições internacionais proporcionadas pela 

Segunda Guerra Mundial. 

 Os anos que vão de 1946 a 1956 são marcados por fortes tensões sociais 

causados pela emergência de lutas por participação política de setores tradicionais 

alijados do poder e pela reivindicação das massas e dos setores médios urbanos. O 

período se inicia com uma verdadeira revolução que põe fim à ditadura do presidente 

Elié Lescot. Com sua queda a classe mulata perde a condição de classe hegemônica 

politicamente e assiste a subida da oligarquia negra. Esta última conseguiu apoio 
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popular pelo seu discurso populista e também dos setores mais dinâmicos da 

pequena burguesia negra que pleiteava cargos públicos. 

 A partir de 1950, devido ao crescimento da economia haitiana, os mulatos 

conseguem se fortalecer econômicamente estruturam sua força política e passa a 

buscar novamente o poder. O exército surge como agente mediador entre as alas 

mulata e negra da elite e logo assume o poder. A política de estabilidade e equilíbrio 

político deste não suporte as pressões generalizadas que se iniciam por volta de 

1955 devido a uma conjuntura econômica desfavorável. 

 Este crime de instabilidade e crise política serve de trampolim para a 

subida ao poder de François Duvalier. Este, teve como apoio o setor negro da 

oligarquia, partes da burguesia negra além das classes populares, manobradas 

ideologicamente com o ideário da Negritude. Uma vez no poder, instaura 

gradativamente uma ditadura personalista com traços do fascismo que se torna 

hereditária e com apoio norte-americano. Neste período, a alta burguesia, tanto a 

mulata quanto a negra se aproveitam da crise econômica, das condições da ditadura 

(baixos salários, proibição de greves, contrabando, corrupção) para se consolidarem 

economicamente e posteriormente reivindicarem participação política. 

 Após este breve sobrevôo cabe algumas considerações um pouco mais 

pormenorizadas. Os dois grupos que compõem a elite haitiana é composto pela 

oligarquia comercial e agrária. De um lado temos os mulatos, originariamente filhos 

de colonos. De outro lado encontram-se os negros que conseguiram terras em sua 

passagem pelo exército ou pela máquina estatal ainda na época da independência. 

O setor comercial era composto quase em sua maioria por mulatos que se 

encontravam conectados com o mercado internacional e com as potências 

capitalistas.  

 Deste modo, desde o início do século XIX, a história política do Haiti vai 

ser caracterizada pelos  
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“conflitos destes grupos oligárquicos pela conquista ou pelo controle do 
Estado. Em particular se dá uma polarização entre o setor mulato 
agroexportador mais urbanizado e o setor negro preferentemente 
latifundista. O primeiro utiliza ideologicamente sua condição mulata e sua 
melhor preparação para fundar sua pretensa superioridade e seu direito ao 
controle exclusivista do poder. De fato, sendo o grupo economicamente 
hegemônico, dispunha de maior clientela sociopolítica e maior peso quanto 
ao poder político. Mas o setor negro desta oligarquia, além de sua tradicional 
força no exército, manifesta um dinamismo ideológico e político 
extraordinário, manipulando com extrema habilidade sua identidade de cor 
com a massa negra, para apresentar-se como representativo das maiorias” 
(PIERRE-CHARLES,1990:p.185). 

  Foi devido aos constantes conflitos entre estas facções da elite, associado 

aos interesses imperialistas norte-americanos e sua política do Big Stick que temos o 

fim dos 111 anos de independência haitiana. A pretexto do caos e da anarquia, o 

país vai ser ocupado militarmente por 19 anos. A intervenção que durou até 1934 

ajudou a reforçar a estrutura de dominação dos grupos sociais dominantes. 

Introduziu novos intrumentos no aparato político reforçando a hegemonia da elite e 

os sistemas de dominação e repressão popular. 

 O exército invasor passou a controlar a administração pública e todo o 

aparato estatal. Os presidentes que subiram ao poder neste período figuram como 

verdadeiros fantoches como é o caso de Sudré Datiguenave 1915-1922; Luis Borno 

1922-1930; Eugéne Roy 1933 e Sténio Vincent 1930-1941. 

 Durante a permanência das tropas estadunidenses tivemos o 

restabelecimento da ordem graças à lei marcial, o cárcere, indimidação, censura e 

ausência de direitos civis. Este clima de terror fez ressurgir o movimento nacionalista 

haitiano nos anos de 1928-1929. Foi um reflexo da insatisfação das classes 

populares e dos setores da pequena, além do inconformismo dos tradicionais grupos 

dominantes que foram alijados do poder. A insatisfação repousava também no 

racismo e violências praticadas pelos soldados invasores. 

 Entre os líderes nacionalistas deste período temos intelectuais de renome 

e que vão exercer grande influência sobre a juventude, tanto deste período quando 

nas gerações futuras. Entre eles estão Georges Sylvain, Georges Petit e Jacques 
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Roumain. Estes nacionalistas reclamavam eleições livres e o retorno da soberania. O 

movimento foi reforçado pela juventude universitária e atraiu atenção do restante da 

população, que saiu às ruas em forma de protesto. Como saldo deste movimento 

tivermos o assassinato de 22 caponeses algumas dezenas de feridos e centenas de 

presos. Este acontecimento teve repercussões tanto nacionais quanto internacionais 

criando as condições para que se realizassem eleições diretas. Sténio Vincent 

ascende ao pode sob a bandeira de nacionalismo que no decorrer de seu governo 

iria se converter em entreguismo. 

 Logo em seguida temos a desocupação do território haitiano pelos 

marines, todavia, pouca coisa apresentou transformação, “continuava caracterizado 

por uma organização produtiva pré-capitalista, uma estrutura agrária arcaica, 

marcada por fortes traços feudais, um escasso desenvolvimento de relações 

monetárias e salariais e, portanto, do mercado interno, a inexistência de toda 

industrialização e nenhum dinamismo da economia exportadora” (PIERRE-

CHARLES,1990:p.186). 

 Com a saída dos norte-americanos, os setores que constituíam a base do 

poder estatal, continuou a mesma, ou seja, comerciantes, latifundiários e mulatos. A 

população continuou completamente marginalizada da vida política. A dominação 

praticada pela elite, e pelo imperialismo dos Estados Unidos levaram-na a um estado 

de miséria extremo.  

 Com a ausência da intervenção direta dos norte-americanos a década de 

30 e 40 vai ser marcada pela disputa pelo poder político entre as elites e as camadas 

médias negras. Estas últimas cresceram numericamente de forma bastante 

significativa a partir da modernização e desenvolvimento da burocracia. Estas 

conseguiram certo respaldo popular devido a importante participação nos 

movimentos nacionalista de 1928 e 1934. As fileiras desta classe média eram 

compostas por intelectuais de prestígio junto às massas e junto a junventude 

estudantil. Ente estes figurava Jacques Roumain que exerceu importante atuação na 

crítica do governo de Vincent e na conscientização dos trabalhadores. O Partido 



 

 

111 

Comunista Haitiano por ele criado, teve importante papel no cenário político do país 

neste período. 

 No ano de 1937 aconteceu o massacre de trabalhadores haitianos na 

República Dominicana perpretado pelas forças de Manuel Leonidas Trujillo então 

presidente. A fraqueza apresentada por Sténio Vincent na solução do problema 

aumentou sua impopularidade desgastando ainda mais seu governo (que tinha 

pretensões à reeleição). No meio de uma crise política surge a figura de Élie Lescot, 

político pouco conhecido nacionalmente mas um colaborador de Trujillo e apoiado 

por Washington.  

 Lescot assumiu o governo em 1941, em meio a um contexto internacional 

marcado pela economia de guerra o que vai restringir as exportações haitianas. Esta 

fato provoca miséria, fome, escassez e inflação. A população camponesa foi a mais 

castigada devido às desapropriações realizadas em prol de empresas norte-

americanas para a instalação de seringais.  Foram desapropriados cerca de 60 mil 

hectares de terras agrícola e 75 mil hectares de bosques.  

 Élie Lescot favorecia claramente a oligarquia haitiana, isto acarreta na 

pequena burguesia negra um grande descontentamento porque  

“quando não tinham de sofrer o desemprego, a humilhação e a 
marginalização, eram relegados aos ofícios menos remuneradores, 
particularmente o clássico emprego de professor rurral. O governo também 
havia imposto uma olítica educacional conservadora, tendente a limitar o 
acesso da juventude ao ensino superior. Os jovens de estração popular 
tinham pouco acesso às faculdades como medicina e engenharia... 
Ademais, o regime adotara uma atitude retógrada em relação às crenças 
populares, plasmada no que se chamou “a campanha anti-supersticiosa’" 
(PIERRE-CHARLES,1990:p.190). 

 O clima de insatisfação política e social levou os estudantes universitários 

e secundaristas a saírem às ruas reivindicando um regime com caráter mais 

democrático. Entre os líderes deste movimento encontramos Jacques Stephen 

Aléxis, René Depestre e Gérald Blancourt que haviam lançado o jornal La Ruche. 

Este periódico havia se convertido no veículo de reivindicação de reformas políticas e 
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sociais além de centro de oposição ao governo de Lescot. O que pese o grande 

analfabetismo do país (90 % em 1950), La Ruche, assim como El Haiti Journal e o 

periódico La Nation conseguiram alcançar ampla parcela da população, 

estabelecendo algus foros de participação. Diante do fechamento do jornal por 

ordem presidencial e prisão dos líderes, a oposição radicalizou dando início a uma 

greve que se tornaria geral e pararia o país em 1946. a greve começou com os 

estudantes mas logo ganhou as ruas e o apoio dos trabalhadores e desempregados 

urbanos, além da pequena burguesia que se sentia lesada por Lescot.  

 O movimento universitário atraiu para si amplos setores composto pelas 

massas urbanas. Neste cenário também surgiram as forças socialistas e operárias. 

Os partidos de orientação comunista tiveram importante papel na conscientização da 

classe trabalhadora. Os setores políticos que representavam a pequena burguesia 

negra foram os de maior dinamismo. Foi um período marcado pelo conteúdo 

populista e pela utilização ideológica do elemento cor que se ancorou na Negritude. 

A Negritude havia ganhado muita força, principalmente no pós-guerra, entre 

intelectuais africanos e caribenhos, sendo utilizada como instrumento de 

manipulação  e de luta pelo poder político pela oligarquia e pequena burguesia 

negra. 

 Diante da amplitude que o movimento tomou foi organizada uma comissão 

de greve que levou à renúncia de Élie Lescot. Todavia no momento da tomada do 

poder os jovens que lideravam o movimento não conseguiram canalizar o potencial 

revolucionário, faltou-lhes atitudes práticas. Isto permite a ascensão de uma junta 

militar que garantiu a realização de eleições presidenciais que colocou o negro 

Dumarsais Estimé no poder (um representante da oligarquia negra). 

 Tendo como suporto o elemento cor o apoio de intelectuais da pequena 

burguesia negra que aspirava cargos públicos, Estimé procurou atender às suas 

reivindicações temperadas com algumas medidas de caráter popular. Seu governo 

foi marcado pela grande utilização ideológica do nacionalismo cultural e da Negritude 

pelos oficiais e estratos pequeno-burgueses. A efervescência cultural característica 
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do período granjeou sucesso para intelectuais como Jacques Roumain, Jacques 

Stephen Aléxis, Émile Rounier, Théodoro Beabrun e muitos outros artistas e 

cientistas sociais que produziram obras de grande valor e influência junto à 

sociedade haitiana. A partir do “movimento social de 1946 a arte popular e o folclore 

adquiriram direito de cidadania no Haiti: o ‘tambor assot’ substitui o piano, os bailes 

afro-haitianos substituem a música europeizante; os artistas e o público descobrem 

em sua negritude uma fonte inesgotável de criação e interpretação” (PIERRE-

CHARLES,1990:p.197). 

 O crescimento econômico do período inicial do governo Estimé, 

proporcionado principalmente pelos empréstimos norte-americanos, fortaleceu a elite 

mulata que havia sido alijada do poder. A acumulação de capitais fortaleceu esta 

classe que logo passaria a reivindicar participação política. O passo inicial para a 

realização de seus objetivos políticos foi cooptar agentes do proprio governo, fato 

conseguido no exército na figura de Paul Magloire. 

 Devido a uma nova conjuntura de crise política os grupos de oposição 

encontram a oportunidade de tomada de poder. Um golpe de Estado depõe Estimé e 

abre caminho para a subida de Paul Magloire à cadeira presidencial. Negro, 

conseguiu apoio do grupo que apoiava o presidente deposto além de gozar de 

irrestrito apoio da oligarquia mulata. Seu governo foi marcado pelo amplo respaldo 

financeiro dos Estados Unidos fato que acentua ainda mais a relação de 

dependência. Mas graças aos investimentos e empréstimos o governo de Magloire 

experimentou certo crescimento da economia mas também de grande crescimento 

da corrupção, praticada sobretudo por pessoas de sua família. No plano político as 

cartas eram dadas pelo exército que assegurava a força do regime através da 

repressão e uso da força. 

 A oposição, durante este periodo, não conseguiu se manifestar nem pela 

imprensa e muito menos pelos canais partidários. Além disto, os sindicatos haviam 

sido oficializados. À oposição só restava a expectativa de um momento propício a 

realização de um novo golpe de Estado. Esta oportunidade surge no ano de 1955 
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quando o Haiti entra em um novo período de crise econômica, efeito direto da 

retração da economia norte-americana e de um ciclone que destruiu grande parte 

das plantações de café, víveres e açúcar (o café e o açúcar constituíam os principais 

produtos de exportação haitianos). A partir deste contexto de crise a oposição se fez 

ouvir. Estava representada pela elite mulata, estudantes secundaristas e 

universitários, oligarquia e pequena burguesia negra além de seguimentos do 

exército. Diante de tamanha pressão ocorreu a renúncia de Magloire e a vacância no 

poder permitiu que ele fosse ocupado por François Duvalier. 

 O médico François Duvalier, assumiu a presidência do Haiti em 22 de 

setembro de 1957 por meio de um golpe de estado. Em Porto-Príncipe, Capital do 

País, pôde contar com altos mandatários militares e com a embaixada estadunidense 

para assumir o posto de Chefe Supremo da Revolução Haitiana. Ao assumir a 

presidência, se auto-proclamou Defensor dos interesses das massas populares e foi 

denominado, popularmente de Papá-Doc (Doc de Docteur em lembrança aos tempos 

em que era médico, período em que conseguiu se popularizar). Foi decisivo para sua 

eleição o apoio da oligarquia negra, o exército e a classe média negra, 

principalmente os setores médios do serviço público. A anuência das classes 

populares negras teve seu ponto de partida na ideologia da Negritude que foi 

utilizada de forma desvirtuada e demagogicamente por Duvalier. Ele se 

autodenominava líder de sua raça e de sua classe, apresentando-se como líder 

idealista e abnegado em favor da causa negra (GRAFENSTEIN,1986).  

“Em um principio, el discurso de Duvalier em favor de las masas oprimidas y 
de los valores culturales nacionales le aseguraban el apoyo de amplias 
capas de la población. Pero frente a la crítica de ciertos sectores internos e 
externos, su régimen se endureció rápidamente, especialmente en los 
primeros años de la década de los sesentas, años que conoción la hostilidad 
del gobierno norteamericano de John F. Kennedy y del gobierno dominicano 
de Juan Bosh” (GRAFENSTEIN,1986:p.20).  

 Frente a este ambiente hostil Duvalier começa a implementar sua política 

repressiva. Desta forma, seu governo contabilizou mais de 50.000 assassinatos 

políticos, um número incalculável de desaparecidos, cerca de um milhão e meio de 

emigrados (quase um quarto da população). Esses números são telas de um cenário 
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na qual a ausência absoluta de direitos democráticos elementares e a total 

subordinação política e econômica aos Estados Unidos foi a  tônica. Esta violência 

foi praticada sobretudo pelos Tonton Macoutes e pela polícia comum que atuavam 

tanto nos centros urbanos quanto nas regiões rurais. 

 Tanto no plano político quanto econômico, o regime de François Duvalier 

foi expoente dos interesses da oligarquia latifundiária e da grande burguesia norte-

americana. O movimento da Negritude foi retomado em teores ideológicos e serviu 

de instrumento de manipulação religiosa da população, utilizando estratégias de 

intimidação e submissão de todos os que se opunham ao regime.  

 A ditadura implantada por Papa Doc aboliu as garantias constitucionais e 

prescreveu as atividades dos partidos políticos e dos sindicatos. Dentre outras 

determinações, dissolveu o parlamento e proibiu a livre circulação de periódicos. Os 

órgãos judiciais deixaram de funcionar. No país, entronizou-se uma total 

arbitrariedade: bastava uma simples denúncia para que a pessoa implicada 

desaparecesse pela mão da polícia voluntária: os tontons macoutes, cujos efetivos 

(20.000) superavam os do exército e da guarda presidencial, os Tontons Macoutes. 

Estes eram recrutados nas classes pobres do Haiti. Em sua grande maioria, eram 

Hougans (sacerdotes vodus) ou exerciam alguma liderança espiritual nos bairros, 

cidades ou zonas rurais donde moravam. O periodismo afirma também que outra 

característica que permitia ser recrutado como Tonton Macoute era ser delinqüente 

ou desocupado. Essa polícia repressiva subsistia por meio de saques, pois 

guardavam o caráter de voluntários, assim não recebiam salários. Foram criados por 

Duvalier com o objetivo de diminuir a influência do exército na política haitiana.  

 No decorrer de seu governo, François Duvalier reforçou metodicamente o 

regime de poder de forma personalista. Desfazendo-se de  seus adversários políticos 

com ajuda do exército,  Duvalier retirou todos os altos mandatários dos cargos 

executivos e administrativos  substituindo-os por pessoas de sua estrita relação. A 

grande burguesia mulata, que havia mantido o poder por mais de cem anos, se viu 
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forçada a ceder lugar a uma nova cúpula governante, desta vez negra. A corrupção e 

o saque de todos os setores sociais adquiriram magnitudes inusitadas.  

 Em 1964, com a solidificação de seu poder, Duvalier fez com que a 

Assembléia Nacional aprovasse uma emenda constitucional que o proclamou  

“Presidente Vitalício”. A prosperidade econômica seria conseguida com o 

desenvolvimento econômico da indústria, subsidiado por investimentos estrangeiros, 

notadamente norteamericanos. O governo garantira aos empresários a mão-de-obra 

mais barata do mercado internacional, sem direitos trabalhistas e isenta de 

intervenções sindicalistas e de greves.  

 As relações entre Haiti e Estados Unidos nem sempre foram uniformes no 

governo Duvalier. Se nos primeiros anos, o governo norteamericano concedeu 

empréstimos e apoio, no início dos anos 60 o regime ditatorial não foi incluído no 

programa Aliança para o Progresso, pois não respondia – segundo os E.U.A – à 

doutrina da Democracia Representativa, proclamada por John Kennedy. Não 

obstante, em 1962, a Casa Branca não desprezou a oportunidade de comprar por 30 

milhões de dólares o voto do Haiti, que faltava para excluir Cuba da OEA 

(Organização dos Estados Americanos).  

 Posteriormente, em reiteradas ocasiões, os norteamericanos cortaram os 

créditos e suspenderam a ajuda militar. Com o aval de Washington, a CIA 

empreendeu vários intentos frustrados de substituir a Duvalier por outro político 

menos odiado entre os emigrados e adversários políticos do governo haitiano.  

 Mas o fator essencial do governo estava no fato de que o sistema político 

dominante no Haiti – com ou sem Duvalier – convinha aos Estados Unidos. Em 1970, 

o Departamento de Estado anulou a proibição de prover ajuda financeira ao Regime, 

contribuindo assim para fortalecer a ditadura de Papá-Doc e, por conseguinte de 

Jean Claude Duvalier, apelidado de Baby-Doc –  que herdou a presidência do pai em 

abril de 1971. Momento em que consolidou a vitaliciedade e hereditariedade da Era 

Duvalier.  
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 O governo de François Duvalier foi marcada pela forte repressão aos 

grupos de oposição. Conseguiu com o uso sistemático do terror frear os anseios 

revolucionários de muitos intelectuais que residiam no Haiti e aqueles que 

articulavam golpes do exterior, como o caso frustrado de Jacques Stephen Aléxis. 

Compreendeu a importância do vodu para a população haitiana e tratou de utilizá-lo 

como elemento de reforço de seu poder pessoal e de controle da população.  

 Deste panorama da história política do Haiti podemos tirar algumas 

informações para tentarmos nos aproximar do público alvo de Jacques Roumain e 

Jacques Stephen Aléxis. Ambos eram membros da pequena burguesia negra, que 

tradicionalmente compunha os quadros da burocracia estatal. Nacionalistas e 

adeptos da Negritude tiveram papel importante na resistência contra o invasor norte-

americano e na oposição aos governos ditatoriais e mulatos que se seguiram. Dentro 

dos quadros sociais do Haiti os únicos aos quais se podia tocar com o discurso 

nacionalista e comunista eram estes uma vez que a oligarquia seja ela mulata ou 

negra sempre conseguia se acomodar aos governos que se sucediam.  

 Com relação à população a estes eles não podiam chegar de forma 

efetiva. Por volta de 1950 cerca de 90,2% da população vivia na zona rural o 

contingente de analfabetos beirava aos noventa por cento também. Desta forma se 

tornava inviável a efetiva conscientização política da população pela via da literatura, 

este problema é inclusi expresso por Aléxis. Para ele, “el problema más grave es que 

no hay comunicación verdadera posible entre el pueblo haitiano y sus creadores 

válidos, que honran e ilustran su cultura. Nuestra posición es clara sobre este punto: 

la lucha por la grandeza de la literatura haitiana es inseparable de la luvha por una 

verdadera acción de alfabetización masiva” (ALÉXIS,1988:p.340). Assim, cabia a 

conscientização da única classe com reais possibilidades de atuar positivamente no 

sentido de promover a transformação das estruturas arcaicas e opressoras da 

sociedade haitiana. 
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3.2 – Jacques Roumain e o seu Tempo 

  

 Nascido em Port-au-Prince em 04 de junho de 1907, filho de uma família 

abastada, pertencente a alta burguesia haitiana, Jacques Roumain teve uma vida 

curta, falecendo em 1944 no México com apenas 37 anos. Embora de existência 

bastante exígua conseguiu tocar em muitos aspectos da vida e da cultura do povo 

haitiano. As primeiras letras foram recebidas no colégio católico San Luis Gonzaga 

em Porto Príncipe, a continuação de seus estudos foi feita no exterior, na Suíça e 

França. Viajou pela Alemanha e residiu na França, Inglaterra e Espanha. Era um 

cidadão do mundo, além de literato e grande poeta era um cientista disciplinado, que 

falava bem o alemão, o espanhol, o inglês além de ser profundo conhecedor do 

francês e do créole.  

 Regressou ao Haiti em 1927 após terminar seus estudos na Europa. E foi 

um dos principais líderes da juventude que iniciou o famoso Movimento Indigenista 

haitiano. Este se propunha a substituir a tradicional influência francesa na cultura 

nacional pelo conhecimento e valorização da cultura autóctone, a indígena e criolla. 

Roumain encampando a luta pelo nacionalismo haitiano fundou a Ligue de la 

Jeunesse Patriote Haïtienne sendo seu presidente. Esta liga patriótica teve por 

motivação a luta contra os invasores norte-americanos e tinha como combatentes os 

jovens intelectuais oriundos da elite progressista haitiana. 

 O poeta, romancista e líder político Jacques Roumain é com certeza uma 

das figuras mais importantes da literatura haitiana do século XX. Negro, comunista, 

ativista político, diplomata, exilado político, foi co-fundador da Revue Indigéne em 

1927 (juntamente com Philippe Thoby-Marcelin, Carl Brouad e Antonio Vieus), este 

periódico representava um dos veículos para a nova escritura no Haiti. Esta revista 

representava o meio de dar voz aos intelectuais do indigenismo exercendo uma 



 

 

119 

influência aguda sobre os estudantes e jovens intelectuais da época. Roumain 

colaborou incansavelmente nesse periódico, através de ensaios, poemas, artigos e 

contos próprios, além de muitas traduções de poetas de origem espanhola, inglesa e 

alemã. Mais tarde, se tornou um dos grandes inspiradores da tomada de consciência 

cultural dos haitianos através do movimento da Negritude. 

 Jacques Roumain era membro da Sociedade Americanista de Paris e da 

Sociedade de Geografia e História de seu país. Por sua atividade como intelectual e 

homem prático, foi uma das figuras mais participativas da vida cultural do Haiti em 

sua época. Sua carreira intelectual aponta a um ativista e a um artista energético que 

constituiu ponto focal da vida intelectual haitiana e um símbolo de resistência no 

período de ocupação norte-americana.  

 Desde a juventude aderiu e se tornou um atuante intelectual no 

movimento de conscientização da população negra. Devido ao seu engajamento 

político e luta pela liberdade de seu povo, Jacques Roumain foi obrigado a se exilar 

devido a política de Sténio Vincent. Ele atuou ativamente no movimento de 

resistência à ocupação estadunidense além de ter fundado o Partido Comunista 

Haitiano, em 1934 (do qual era secretário). Além disto, suas duras críticas ao 

governo e seu trabalho educativo junto aos quadros operários e comunistas levaram-

no a ser preso e exilado. O primeiro cárcere ocorreu em 1929 por um período curto e 

novamente em 1934, desta feita, julgado por uma Corte Militar e condenado a três 

anos de prisão. Após a primeira prisão havia se exilado e quando da retirada dos 

fuzileiros navais norte-americanos do Haiti, em 1934, retornou ao país 

profundamente envolvido com a política marxista, o que o conduziu novamente ao 

cárcere e depois, ao exílio. 

 Foi neste segundo período de detenção que ocorreram os problemas de 

saúde que iriam acompanhá-lo pelo resto de sua curta, porém, ativa trajetória. Logo 

que saiu da prisão partiu novamente para a Europa. Durante seu período de exílio, 

Jacques Roumain travou diálogo com muitos dos mais proeminentes escritores e 

poetas africanos de seu tempo. Neste período também se dedicou ao estudo da 
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Etnologia e Paleontologia Humana trabalhando como ajudante de Paul Rivet no 

Musée de l’Homme da cidade de Paris.  

 Residiu por alguns anos nos Estados Unidos, Cuba e Martinica. Ao 

regressar ao Haiti em 1941, foi organizador e fundador do Bureau de l’Ethjologie de 

Porto Príncipe exercendo a cadeira de diretor. Seu retorno só foi possível graças à 

derrota de Sténio Vincent por Elie Lescot (por quem Roumain simpatizava). Dois 

anos depois Lescot indica-o para o cargo de embaixador no México, o que vai lhe 

permitir liberar sua atividade criativa resultando na confecção de dois de seus 

melhores livros: Bois D’ebene  (contos) e  o romance Gouverneurs de la Rosée.  

 Em 1942, Roumain lança um movimento contra a campanha de anti-

superstição promovida pela Igreja Católica. Essa campanha da Igreja consistia na 

perseguição dos praticantes do vodu e na destruição dos templos onde esta religião 

era praticada. O ataque foi empreendido por Roumain na campanha conhecida como 

“anti-anti-superstição”, especialmente em seu ensaio "anti-superstitieuse Autour de la 

campagne" e em alguns artigos de jornal. Nestes artigos, o autor reconheceu a 

importância do vodu na cultura haitiana. Entretanto, seu marxismo levava-o a olhar 

com certa desconfiança para esta religião que reforçava a superstição do povo 

(SHELTON,1979). 

 Para o autor, o essencial não era fazer o camponês renunciar à sua 

crença, aos seus loas (entidades religiosas do vodu), através da coerção. Tratava-se 

sobremaneira de um trabalho de educação que viesse a mudar-lhes sua visão 

religiosa de mundo. Para promover esta mutação de mentalidade religiosa arcaica, 

eles, os camponeses, deviam ser educados e tirados do analfabetismo. Todavia, ele 

tinha uma visão bastante lúcida da realidade de seu país e percebia que estes não 

poderiam ser educados se as condições materiais não fossem transformadas. Para 

Jacques Roumaim, o que se deveria ter em mente naquele momento não era uma 

campanha anti-superstição, mas, sim e acima de tudo, uma campanha anti-miséria. 
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 Para Laënnec Hurbon, Jacques Roumain, o escritor comunista foi um dos 

raros intelectuais haitianos que na época ousaram denunciar vigorosamente a 

campanha anti-supersticiosa promovida pela Igreja Católica em 1941. Esta 

campanha na verdade, serviu para mascarar, justificar e facilitar a empresa de 

expropriação na qual os camponeses haitianos foram vítimas dos grandes 

proprietários rurais haitianos e principalmente das forças norte-americanas. 

 Jacques Roumain é um de escritores e intelectuais mais respeitados 

dentro da sociedade haitiana ainda hoje. Foi um dos poetas mais proeminentes dos 

anos 30 e 40, aclamado tanto na América Latina quanto na Europa. O conjunto da 

obra de Jacques Roumain expressa a frustração e indignação dos povos que foram, 

por séculos, submetidos por potências coloniais. Foi um dos primeiros a incluir a 

massa haitiana na literatura, valorizando sua cultura e convidando-os a se unirem 

numa luta contra os opressores tanto internos quanto os estrangeiros. Pelo seu 

nacionalismo, pelo seu envolvimento na vida política do Haiti, pela sua postura de 

liderança, intelectual e política, entende-se porque “su prestigio entre la juventud era 

inmenso. A ello contribuían su vida y su obra; y con ser esta última muy importante, 

la primera lo rodeaba de un halo casi mágico” (GUILLÉN,1990:p.IV). 
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3.2.1 – A Obra de Jacques Roumain Seguida de Uma leitura de Gobernadores 

del Rocio 

 

 Jacques Roumain escreveu uma série de contos, dois romances e muita 

poesia, além de alguns ensaios, e todas essas obras tiveram grande ressonância, 

tanto interna quanto internacionalmente. Entre suas obras temos La proie et l'ombre 

(1930), Les fantoches (1931), La montagne ensorcelée (1931), Analyse Schématique 

32-34 (1934), Gouverneurs de la rosée (1944), Bois d'ébène (1945), OEuvres 

choisies (1964), Sale Negre (1964).  

 Sua poesia situa-se entre a mais colorida e dinâmica de sua geração. 

Aclamada pelo público internacional, tem ainda hoje grande repercussão junto aos 

escritores de origem africana e caribenha. E nos últimos anos o autor tem sido 

descoberto pelo público de língua inglesa (caribenho, norte-americano e europeu) 

graças às traduções de algumas de suas obras poéticas (SHELTON,1979; 

MORAL,1988). 

 A obra de Jacques Roumain, tanto a sua obra poética quanto romanesca 

segue a orientação realista. Sua temática esta direcionada para a terra e para o 

homem que vive sobre ela, focando, por um lado, a relação conflituosa deste com a 

Natureza que nem sempre atua como a benfeitora que provém o sustento, mas que 

também trás calamidades e miséria. E, por outro, o regime social opressor e 

escravizador, tanto interno (haitiano), quanto estrangeiro – imperialismo norte-

americano.  

 Para Jacques Roumain, o problema da privação não é uma questão 

pertinente apenas ao negro ou uma dificuldade do Haiti, trata-se de uma realidade 

global. O poeta extrai de seus poemas a riqueza da herança africana presente na 

sociedade haitiana junto ao povo, ao camponês. Mostra o homem em comunhão 
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com a natureza e as forças primárias da vida. E foi com este objetivo que Roumain 

incorporou línguas diferentes em seus versos, sobretudo o créole.  

 Por exemplo, em Dans Bois d'Ébène, o autor aborda com uma violência 

poética os grandes temas da revolta negra: o escravismo, o exílio, a opressão 

colonial, a segregação e a nostalgia da África ancestral. Além de uma reivindicação 

racial, Roumain endereça sua escrita aos oprimidos de todos os países, qualquer 

que seja a cor de sua pele. Nos contos do volume da Montagne ensorceleé (1931) o 

escritor descreve a vida dos negros camponeses no interior do Haiti. Nesta obra já 

apresenta uma postura de valorização do aporte africano na constituição da cultura 

haitiana. Como em Gobernadores del Rocío, temos nesta obra a evocação da 

agressão dos norte-americanos ao mundo rural haitiano (SHELTON,1979). 

 

 O romance mais famoso de Jacques Roumain é Governeurs de la Rosée 

(título original), obra póstuma, publicada em 1944, traduzida para mais de 20 idiomas 

(havendo inclusive uma publicação em português) e que alcançou grande acolhida 

tanto junto à juventude haitiana quanto no mercado internacional. Esta obra colocou 

o autor em pé de igualdade aos grandes escritores da América Latina e Caribe. E o 

tornou o escritor mais famoso do Haiti exercendo influência decisiva na literatura de 

seu país (PIERRE-CHARLES,1990). 

 Jacques Roumain, neste renomado livro relata a história simples e trágica 

dos camponeses de seu país. Nessa obra, como em nenhuma outra, o autor 

consegue captar a cultura camponesa haitiana, mostrando todos os “drames de la 

terre” as quais suas existências estão sujeitas. E ao mesmo tempo, o autor procura 

mostrar de forma bastante otimista, as vias para superar as adversidades. Esta obra 

se tornou célebre devido a 

“la capacidad de Roumain de traducir al lenguaje literario la mentalidad 
campesina – profundamente mítica e religiosa – y sus formas de vida aún en 
gran parte comunitarias, la belleza de la novela lograda a través de la 
concordancia entre contenido y forma, hacen de Los Gobernadores del 
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Rocío una de las obras maestras de la literatura haitiana” 
(GRAFENSTEIN,1989:p.361). 

 É bom termos em mente a importância dos trabalhadores rurais 

(camponês) para a sociedade haitiana tanto no período em estudo quanto na 

atualidade. Trata-se do setor social de maior peso numérico além de sua importância 

na economia tendo em vista que o Haiti é um país predominantemente agrícola. Isto 

explica a grande atenção dedicada a este setor da sociedade. São eles com seu 

trabalho que provém o sustento da população e são eles também os que mais foram 

prejudicados com a intervenção norte-americana devido ao processo de 

expropriação de terras em favor das empresas multinacionais. 

 Em Los Gobernadores del Rocío temos como protagonista o herói Manuel 

Juan José. O filho de camponeses haitianos que regressa ao seu país natal após 15 

anos de trabalho nas plantações açucareiras de Cuba – sua história ilustra a de 

milhares de trabalhadores haitianos que vão para Cuba e para República 

Dominicana tentando fugir da miséria e da violência de que são vítimas. 

 De regresso a Fondes-Rouge, sua terra natal, Manuel encontra uma 

região árida, assolada pela seca e já quase sem vida. De igual forma estavam os 

habitantes da região, castigados pela miséria, sem perspectivas e conformados com 

a sorte. A situação ainda tem como agravante o fato dos camponeses estarem 

divididos por ódios e disputas de caráter pessoal. Manuel vem modificado de Cuba, 

lá, esteve em contato com comunistas, participou de greves e abandonou algumas 

crenças em relação às crenças do vodu. A história se desenvolve a partir da busca 

encabeçada por Manuel, para solucionar os problemas de seu povo, de: encontrar 

uma fonte de água e um modo de promover a reconciliação dos vizinhos. A água 

traria a vida de volta aos campos, além da amizade que é a marca do camponês, o 

que lhe garante a sobrevivência e que os ajuda a resolver os “drames de la terre”.  

 Manuel apresenta um profundo otimismo frente à possibilidade de superar 

a miséria do camponês causada pelas adversidades da Natureza. A mensagem 

central está direcionada a uma crítica aos excessos de superstição que atravanca as 
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ações práticas dos homens, assim como coloca na ação conjunta dos camponeses a 

força alavancadora para se vencer os infortúnios e a exploração exercida pela 

guarda militar, pelos comerciantes e pelos sacerdotes religiosos. Estes exploradores 

estão representados por Hilarius Hilarion, o oficial de polícia rural e sua esposa 

Florentina, uma comerciante que explora os parcos recursos dos camponeses, o 

padre Savane ou Aristómenes e o hougan (sacerdote vodu) Dorméus. 

 Jacques Roumain angariou reconhecimento como escritor por ser um dos 

poucos que conseguiu captar e mostrar a riqueza e especificidade do universo 

mágico do camponês haitiano. Em Gobernadores del Rocio “alcanza Roumain el 

punto más alto en su concepción de la literatura como un medio de servicio popular, 

y en todo caso de expresión humana, antes que simple juego y puro pasatiempo 

(GUILLÉN,1990:p.V). Tendo em mente o objetivo de captar e expressar a realidade 

dos camponeses haitianos, a obra de Roumain incorporou elementos que a dotaram 

de uma grande carga mítica. Trata-se de uma estratégia de escrita que se nutre da 

realidade buscando apreender e apresentar as especificidades da cultura popular de 

seu país. 

 A validade da utilização deste substrato fantástico que corresponderia a 

um reflexo da consciência mágico-religiosa que é característica dos povos 

caribenhos e Latino-americanos foi teorizada por Alejo Carpentier no prólogo a sua 

novela El Reino de este Mundo, publicada em 1949 e por Jacques Stephen Aléxis 

em 1956 em um trabalho apresentado no Congresso de Escritores Negros de Paris 

intitulado Du réalisme merveilleux dês Haïtiens (e que foi discutido no primeiro 

capítulo).  

 Esta nova estética representa uma tendência dos escritores Latino-

americanos em busca de suas raízes culturais mais profundas. Nesta busca, a 

eleição dos sistemas mágico-religiosos de origem africanas e ameríndias passou a 

ser um procedimento que exerceu influência bastante fecunda nas letras do nosso 

continente. Representou uma literatura de fundação de uma nova representação da 

América Latina, marcando a literatura do Negrismo, da Negritude e da Escola 
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Indigenista haitiana, além de grande parte da literatura do boom (PALMER,1989; 

RAMA,s.d.). 

 Uma das primeiras obras desta nova tendência é a do cubano Alejo 

Carpentier Ecue-Yamba-O. Publicada em 1933 ela incorpora o mito africano de Oyá, 

deusa da morte no panteão afrocubano. Temos também referência a São Lázaro, o 

santo tutelar do protagonista. Este foi obrigado a ir morar na cidade e ingressa na 

seita abakuá, isto faz com que ele se descuide do culto de seu santo protetor o que 

lhe trás como castigo a morte. Outras obras publicadas no período procuram seguir 

esta mesma trajetória, todavia, é somente em Gobernadores del Rocío que temos 

um “momento cualitativamente superior en la incorporación del mito de origen 

africano a la novela caribeña y su traducción en procedimientos literários que se 

caracterizan por una alta funcionalidad estética” (PALMER,1989:p.38). 

 A obra de Jacques Roumain se apresenta bastante inovadora em relação 

as que a precederam, porque nela o escritor, 

“se há adentrado em la esencia de estas tradiciones, rebasando la tendência 
costumbrista de la época, que se contentaba com describir exhaustivamente 
costumbres y creencias populares. Aqui la instancia mítica no es simple 
referencia, la ceremonia vodú no es mera recreación de etnólogo, sino que 
estos elementos se integran activamente a las guerzas del conflicto para 
enriquecer desde el punto de vista artístico la novela y ensanchar el campo 
de sugerencias que ofrece al lector” (PALMER,1989:p.43). 

 Em Gobernadores del Rocío, mais que uma mera incorporação de mitos 

de origem africanos temos o diálogo com os mitos católicos, mostrando toda a 

riqueza do universo-mágico-religioso presentes na cultura popular haitiana. Longe de 

representar um mero adorno, a instância mítica significa uma busca do autor por 

alcançar uma imagem mais próxima da cultura popular e de seu povo. Evidencia 

tanto uma busca quanto mostra que o autor assume suas raízes culturais. 

Procuraremos apresentar estes elementos míticos destacando alguns trechos da 

obra de Jacques Roumain. 
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 Manuel, o protagonista do romance retorna de Cuba após quinze anos de 

trabalho nas plantações de açúcar. Quando para lá se dirigiu devia estar na fase da 

adolescência, em seu retorno estaria com a idade de mais ou menos trinta anos, 

quase a mesma idade de Jesus Cristo quando este começou seu mistério redentor 

do mundo. O nome Manuel também é uma referência ao nome bíblico de Jesus. Na 

Bíblia, Jesus após um período longo retorna a Israel trazendo uma nova fé. Manuel 

por sua vez, retorna de Cuba trazendo uma nova forma de encarar a realidade 

adquirida com o movimento de greve junto aos trabalhadores e com o marxismo. 

Jesus figura como um ser iluminado que trouxe as boas novas para a humanidade, 

uma aura de paz e de esperança marcou a sua trajetória junto aos homens.   

 Manuel quando retorna de Cuba e vai chegando à sua casa, foi visto por 

sua mãe, “caminaba hacía ella y, a medida que avanzaba, una luz deslumbrante se 

elevaba en su alma” (ROUMAIN,1990:p.15).  Esta luz acompanha o herói por todo o 

romance. Até mesmo após a sua morte, no caixão havia “luz em la frente de Manuel 

y su boca há conservado hasta en la muerte esse pliegue obstinado 

(ROUMAIN,1990:p.102). Manuel figura como um ser iluminado, aquele que trouxe as 

boas novas para a população de Fonds Rouge. Ele obtêm êxito em sua empresa de 

conseguir água e reunir o povo, mas também trás uma nova mensagem de 

esperança baseada na união e na luta. Um iluminado porque  

“había luz en tu frente el día que volviste de Cuba y ni la muerte puede 
borrarla, te vas a las tinieblas con ella. Que esa luz de tu alma te guíe en la 
noche eterna, para que encuentres el camino de ese país de Guinea donde 
reposarás en paz con los antepasados de tu raza” (ROUMAIN,1990:p.112). 

 Outras passagens da obra fazem referência a Jesus Cristo também de 

outros mitos cristãos. A passagem onde Cristo, depois de ter atravessado o mar 

senta-se numa pedra para fazer pregação, e as crianças se aproximam e são 

afastadas pelos discípulos. Jesus então fala deixe que venha a mim os pequeninos. 

O trecho que segue apresenta algumas características comuns no que se refere ao 

mistério que envolve as duas figuras para as crianças. 



 

 

128 

“Los niños seguían su alta figura con miradas fascinadas. Para ellos era el 
hombre que había atravesado el mar, que había vivido en ese país extraño 
de Cuba; estaba aureolado de misterios y leyendas” (ROUMAIN,1990:p. 45). 

 Outros mitos também podem ser percebidos. A fonte de água encontrada 

por Manuel ficava em um local de difícil acesso, aos pés de uma higuera-maldita, 

árvore que recebe este nome por matar as árvores vizinhas. A figuera-maldita 

representava o guardião da fonte, o que pode ser percebido na fala dos personagens 

Manuel e sua amada Anaísa. Quando Manuel leva Anaísa para conhecer a fonte, 

temos elementos que fazem referência ao mito de Adão e Eva. O trecho se 

apresenta dotado de maior simbologia porque foi debaixo desta árvore que Manuel 

possuiu pela primeira e única vez sua companheira de luta. 

“__ (...) Manuel, se está en el fin del mundo. 
__ En el comienzo del mundo, quieres decir. Porque en el comienzo de los 
comienzos había una mujer y un hombre como tú y yo; a sus pies corría la 
primera fuente y el hombre y la mujer entraron en la fuente y se bañaron en 
la vida. 
La tomó de la mano: 
__ Ven. 
Separó las lianas. Ella entró en el misterio de la higuera-maldita. 
__ Es el guadián del agua – murmuró con una especie de terror sagrado. 
__ Es el guardián del agua” (ROUMAIN,1990:p.72). 

 De forma não tangencial, mas paralela ao mito cristão, dotado do mesmo 

valor simbólico e de estrutura dentro da narrativa, temos o desenvolvimento de mitos 

de origem haitiano-africano. O mito que acompanha o protagonista em sua busca é o 

da senhora da fonte. Manuel tinha como missão encontrar a fonte que ressuscitaria a 

comunidade campesina, acabando com seus infortúnios, todavia para cumprir esta 

profecia teria que pagar um preço. A profecia pode ser percebida na fala de Anaísa e 

de outros habitantes de Fonds Rouge. “__ Si, tu lo harás. Eres el negro que 

encontrará el água, serás el señor de las fuentes, andarás en tu rocío y en medio de 

tus plantas. Siendo tu fuerzas y tu verdad” (ROUMAIN,1990:p.51). Porém o mito da 

Senhora da Água serve como prenúncio do destino de Manuel: 

“Los viejos de Mahotière cuentan como que la Señora del Agua es una mujer 
mulata. A medianoche, sai de la corriente y canta y peina su larga cabellera 
chorreante que hace una música más dulce que los violines. Es un canto de 
perdición para el que lo escucha, no hay signo de la cruz ni nombre del 
padre que pueda salvarlo, su maleficio lo agarra como a un pescado en una 
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nasa y la Señora de Agua lo espera al borde de la fuente y canta, y le sonríe, 
y le hace señas de seguirla al fondo de las aguas de donde no volverá 
jamás” (ROUMAIN,1990:p.92). 

 Este mito-profecia se confirma com a morte de Manuel. Ele é morto por 

Gérvilen, de forma traiçoeira, mas não deixa que os outros e principalmente o oficial 

de política rural fiquem sabendo, ele estava preocupado com a reconciliação e com a 

salvação da fonte de água. Sua morte figura para alguns moradores como uma 

vingança da Senhora da Água, mas representa também um sacrifício, o verdadeiro 

que se pode fazer aos loas, como é proposto pelo próprio Manuel: 

“Habéis ofrecido sacrificios a los loas, habéis ofrecido la sangre de las 
gallinas y los cabritos para hacer que caiga la lluvia, eso no ha servido de 
nada. Porque lo  que cuenta es el sacrificio del hombre. Es la sangre del 
negro. Ve a buscar a Larivoire. Dile la voluntad de la sangre que ha corrido: 
la reconciliación, la reconciliación para que la vida recomience, para que el 
día se eleve sobre el rocío. 
Agotado, murmuró aún. 
__ Y canten mis funerales, canten mis funerales con un canto de cumbite” 
(ROUMAIN,1990:p.102). 

 Com sua morte, Manuel proporciona uma lição de vida, de esperança e de 

luta aos moradores de Fonds Rouge. Representa também um recado ao público alvo 

que Jacques Roumain imaginava para sua obra 

“El canto se eleva tristemente en el corazón de la noche. Po qué exceso de 
bondá os habéis  cargado con e peso de nuestro crimene, habéis sufrió una 
muete crué pa nos salvá de la muerte” (ROUMAIN,1990:p.107). 
“__ Manuel me decía, lo oigo como si fuera ayer, él me decía: La vida es un 
hilo que no se quiebra, que no se pierde jamás ¿y sabes por qué? Porque 
cada negro durante su existencia le hace un nudo: el trabajo que ha 
realizado y es eso lo que hace la vida viviente por los siglos de los siglos: la 
utilidad del hombre sobre esta tierra” (ROUMAIN,1990:p. 121). 

 A morte de Manuel Juan José também representa uma espécie de castigo 

por não respeitar algumas regras para com os deuses do vodu. Como exemplo 

destes mitos de origem haitiano-africano, temos que Manuel não segue alguns 

costumes observados para com os deuses em sinal de respeito. O primeiro 

desrespeito de Manuel está em que ele não dedica um pouco de aguardente aos 

santos: 
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 “Manuel sorbió la bebida de un trago. 
El alcohol perfumado de canela le lamió el vacío del estómago con su lengua 
abrasadora y su ardor se le precipitó en las venas.  
__ Gracias, mamá. Es un buen clerén y muy reconfortante. 
Bienamié bebió a su vez después de derramar algunas gotas en el suelo. 
__ Has olvidado la costumbre – gruñó – No tienes miramiento por los 
muertos; también ellos tienen sed. 
          Manuel rió: 
__ Oh, ellos no deben temer un enfriamiento. Yo había sudado y mi garganta 
estaba seca hasta escupir polvo. 
__ No es insolencia lo que te falta, y la insolencia es el espíritu de los negros 
tontos” (ROUMAIN,1990:p.18). 

 Outra ofensa ocorreu quando do aparecimento inesperado de Ogún a uma 

cerimônia em homenagem a Papa Legba, senhor dos caminhos. Manuel, após sua 

vivência de 15 anos em Cuba, já não professava algumas regras de obediência e 

respeito aos loas (divindades do panteão vodu). Como se pode ver pela reprimenda 

que Ogum lhe dá. 

“__ Papá Ogún – dijo Dorméus –, no seas contrariante: este servicio no es 
para ti, con tu respeto. Un día viene, un día se va; otra vez será tu turno. 
Déjanos continuar esta ceremonia.  
(...) era ya Juan Luis Duperval, era Ogún, el loa temido, dios de los herreros 
y de los hombres sanguinarios y que gritaba con voz de trueno.  
__ Ah, dijo, ese Manuel ha vuelto. ¿Dónde está ese Manuel? 
__ Estoy aquí, sí – dijo Manuel. 
__ Respóndeme: si, Papá. 
__ Si, Papá. 
__ Se diría que eres impertinente, ¿no es cierto? 
__ No. 
__ Respóndeme: no, Papá. 
__ No, Papá.   (ROUMAIN,1990:p.37).  

 Quando Manuel está se preparando para se encontrar com os vizinhos 

para propor a reconciliação temos uma nova aparição de Ogún que prenuncia sua 

morte. Representa o castigo por sua falta de respeito aos deuses da África.  

“Es la imagen de Saint-Jacques y al mismo tiempo es Ogún, el dios 
dahomeyo. Tiene aire feroz con sua barba erizada, su sable blandiéndose y 
la llama lame el colorinche rojo de su traje: se diría que es sangre fresca” 
(ROUMAIN,1990:p.94). 

 O autor apresenta um projeto de identidade nacional em que os aportes 

de origem africana, ameríndia e européia sejam valorizados. Apesar de marxista, 

Roumain via na religião uma fonte de identidade. O vodu é um elemento de coesão e 
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de reforço da identidade popular dentro da cultura haitiana. Praticado por mais de 

90% da população haitiana, não podia querer-se dissipa-lo. A crítica do autor se 

direciona ao atavismo que esta religião incute em alguns crentes e não em seu valor 

cultural.  

 Abandonando as questões referentes aos aspectos mágico-religiosos 

presentes na obra, partimos para outros elementos também de suma importância 

para se buscar o projeto de “Comunidade Imaginada” que o autor está propondo 

para o Haiti. Estes primeiros elementos dizem respeito à estética da Negritude que 

busca valorizar os aportes da herança africana presentes na comunidade haitiana, e 

preservados no seio do campesinato. Outros elementos dizem respeito às críticas 

que Roumain dirige tanto ao excesso de superstições quanto à religião em si e aos 

opressores dos camponeses. 

 Jacques Roumain faz uso do personagem Manuel para tecer algumas 

considerações de ordem crítica ao excesso de crendices populares e a postura de 

entreguismo e conformismo dos mesmos (que passam a deixar seus destinos nas 

mãos dos deuses). Manuel propõe uma distinção entre as duas esferas do universo 

existencial humano. 

“__ No hablo demás, mamá. Están los asuntos del cielo y los asuntos de la 
tierra: son dos cosas y no la misma cosa. El cielo es turaje de los ángeles; 
ellos son bien dichosos; no tienen que ocuparse de comer y beber. Y 
seguramente hay ángeles negros para hacer el trabajo pesado de la colada 
de las nubes o barrer la lluvia y hacer la limpieza del sol después de la 
tormenta, mientras los ángeles blancos cantan como ruiseñores todo el 
santo día o bien soplan en pequeñas trompetas como se indica en las 
imágenes que ven en las iglesias. 
Pero la tierra es una batalla día a día, un batalla sin respiro; desmontar, 
plantar, escardar, regar hasta la cosecha, y entonces ves tu campo maduro 
acostado, por la mañana, delante tuyo, bajo el rocío, y tú dices: yo, un 
fulano, señor del rocío, y el orgullo entra en tu corazón” 
(ROUMAIN,1990:p.19). 

 Esta crítica continua por várias passagens da obra. Manuel está sempre 

convidando seus compatriotas a abandonarem a resignação e lutarem contra as 

adversidades que a natureza oferece. Procura mostrar a indiferença dos deuses com 

os problemas dos homens em suas lidas diárias. Os camponeses visando agradar 
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aos deuses para que mudassem sua sorte, resolvem realizar uma cerimônia em sua 

homenagem. Representam um ritual baseado em oferenda aos deuses, onde o 

princípio é agradá-los para que eles mudassem o curso das coisas. Entretanto, nas 

palavras de Manuel fica claro o quanto os deuses estavam distantes das 

preocupações humanas uma vez que depois da cerimônia “la vida recomenzaba 

pero no cambiaba: seguía el mismo recorrido, el mismo surco, con una indiferencia 

cruel” (ROUMAIN,1990:p.39). 

 Neste ponto o autor também faz uma crítica à exploração realizada pelos 

sacerdotes religiosos, sejam estes representantes da Igreja Católica ou do Vodú. 

Roumain mostra a dura realidade do Haiti, todos os religiosos só se movimentam em 

direção ao camponês com o atrativo do lucro. Estas passagens referem-se ao 

pagamento feito ao hougan pela cerimônia a Papa Legba e ao padre Savane ou 

Aristómenes, como era conhecido pela população, pela cerimônia de enterro de 

Manuel. 

“La ceremonia vodú había devorado el poco dinero que había traído de 
Cuba. Dorméus, él sólo, había costado cuarenta piastras” 
(ROUMAIN,1990:p.40). 
“Délira tiene justo el dinero suficiente para pagar al Padre Savane que 
vendrá a leer las oraciones y bendecir al cuerpo. No tienen con qué para un 
entierro en la iglesia. Es demasiado caro y la iglesia no hace créditos a los 
desventurados, no es una tienda, es la casa de Dios” 
(ROUMAIN,1990:p.106). 
“__Que vuestros oídos estén atentos a la voz de mi ruego. 
     Aristómenes lee a todo correr; se traga las palabras sin masticarlas, está 
apurado. 
     Su compadre Hilarión le ha invitado a tomar un grog después de la 
ceremonia y para esas desgraciadas dos piastras y cincuenta céntimos que 
va a recibir no es necesario, no, no vale verdaderamente la pena 
preocuparse” (ROUMAIN,1990:p.112). 
“A pesar de su apuro, se regocija de las palabras latinas que va a 
pronunciar, de esos vobiscum, saeculum y dominum que suenan como el 
repique de las banquetas sobre el tambor y que hacen murmurar de 
admiración a esos vecinos ignorantes” (ROUMAIN,1990:p.113). 
“... Aristómenes que salmodia de más en más rápido, apurado por terminar... 
santae Trinitatis. Per Christum Dominum nostrum. Amém” 
(ROUMAIN,1990:p.114). 
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 Outra marca da obra de Jacques Roumain é a crítica às injustiças sociais 

das quais os camponeses são vítimas e a resignação que estes apresentam frente 

ao mundo que os oprime. 

“__ Sí – dijo el Simidor -, es así y es una injusticia. Los desventurados 
trabajan al sol y los ricos gozan de la sombra; unos plantan, otros recogen. 
En verdad, nosotros, el pueblo, somos como la caldera; es la caldera la que 
cuece toda la comida, ella conoce el dolor de estar sobre el fuego, pero 
cuando la comida está lista, se le dice a la caldera: no puedes venir a la 
mesa, ensuciarías el mantel” (ROUMAIN,1990:p.23). 

 Esta exploração é sentida de forma direta pelos camponeses através da 

figura do inspetor de mercado, o oficial de polícia  Hilarios Hilarion e sua esposa 

Florentina, uma comerciante que come os parcos recursos conseguidos pelos 

camponeses em suas lutas diárias pela sobrevivência. 

“Los inspectores de los mercados, apostados em los accesos de la ciudad 
caían sobre los campesinos y les robaban sin piedad.  
__ Viene y me pide que pague. Le muestro que ya he pagado. Se pone 
furioso y comienza a jurar. Mira, le digo, si no tienes vergüenza, mira mis 
cabellos blancos. ¿No tienes, pues, mamá para tratarme así? Cierra tu 
hocico, grita él – eso es lo que grita – o te meto presa por rebelión y 
escándalo público. Tuve que darle el dinero. No, no hay consideración para 
nosotros los desventurados” (ROUMAIN,1990:p.39). 

 A crítica à resignação é uma referência constante na fala do protagonista, 

ela vem geralmente acompanhada de um chamado à luta, à revolução, a ações de 

valores práticos. Roumain faz um verdadeiro chamado à união e à fraternidades dos 

trabalhadores da terra contra as adversidades da natureza e exploração da 

burguesia. Nas palavras de Manuel,  

“__ Es traidora la resignación; es lo mismo que el desaliento. Eso les rompe 
los brazos: se esperan los milagros y la Providencia, rosario en mano, sin 
hacer nada. Se reza por la lluvia, se raza por la cosacha, se dicen las 
oraciones de los santos y de las loa. Pero la Providencia, déjame que te lo 
diga, es la propia determinación del negro de no aceptar la desgracia, de 
dominar cada día la mala voluntad de la tierra, de someter el capricho del 
agua a sus necesidades; entonces la tierra lo llama: amo querido, y el agua 
lo llama: amo querido y no hay otra Providencia que su trabajo de vecino 
serio, no hay otro milagro que el fruto de sus manos” (ROUMAIN,1990:p.25). 

 Em contraposição à condenação da resignação, temos um autêntico canto 

conclamando os trabalhadores para a conscientização da força que representam os 
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camponeses para o Haiti. A visão proposta por Manuel apresenta-se dotada de uma 

alta carga de positividade, pois ele, como o autor vê na figura do camponês o único 

agente social capaz de realizar a revolução no país além de ser também o elemento 

que preserva os traços da “verdadeira” cultura haitiana. Esta cultura apresenta-se 

fundada sobre o tripé africano, francês e ameríndio, mas sendo o ameríndio e 

principalmente o africano os aportes mais valorizados neste momento histórico, 

Negritude. 

“__ ¿Lo que somos? Si es una pregunta, te voy a responder: Y bien, somos 
este país y él no es nada sin nosotros, absolutamente nada. ¿Quién planta, 
quién riega, quién cosecha? El café, el algodón, el arroz, la caña, al cacao, 
el maíz, las bananas, los víveres y todos los frutos. 
“A causa de nuestra ignorancia: no sabemos todavía que somos una fuerza, 
una sola fuerza: todos los pobladores, todos los negros de los campos y de 
los cerros juntos. Algún día, cuando hayamos comprendido esta verdad, nos 
levantaremos de un extremo al otro del país y haremos la asamblea general 
de los gobernadores del rocío, el gran cumbite de los trabajadores de la 
tierra para extirpar la miseria y plantar la vida nueva”  (ROUMAIN,1990: 
p.41). 
 “__ ¿ Ves el color de la llanura? – dijo –. Se diría que es paja en la boca de 
un horno ardiente. La cosecha ha muerto, no hay más esperanza. ¿Cómo 
viven ustedes? Sería un milagro que viviesen, pero esto es morir, ustedes 
morirán lentamente. ¿Y qué han hecho contra esto? Una sola cosa: gritar 
vuestra miseria a los loas, ofrendar ceremonias para que ellos hagan caer la 
lluvia. Pero todo esto son idioteces y macaquerías. Eso no cuenta, es un 
despilfarro inútil” (ROUMAIN,1990:p. 50).  

 Em outra passagem Manuel mostra a sua nova fé aprendida no além mar, 

como cortador de cana e como grevista. Seus anos no exílio “la experiencia en el 

bastón de los ciegos y he aprendido que lo que cuenta, ya que me lo preguntas, es la 

rebeldía y el conocimiento de que el hombre es el modelador de la vida” 

(ROUMAIN,1990:p.50). Esta frase serve para contornarmos o pensamentos de 

Jacques Roumain. Para ele, a vida e o destino tem que ser conquistado através da 

luta, da união da classe trabalhadora. Só através da união é possível trilhar a via 

única de salvação, a saída do Haiti do estado de tirania e miséria que causam a 

exploração da classe trabalhadora e o enriquecimento da elite que entregou o país 

às forças norte-americanas. A união dos trabalhadores é necessária e possível pois 

estes se encontram 
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“soldados en una sola línea como los hombres de las montañas y cuando la 
voluntad del hombre se hace alta y dura como las montañas no hay fuerza 
sobre la tierra o en el infierno para quebrarla o destruirla. 
__ Ves, la cosa más grande en el mundo es que todos los hombres son 
hermanos, que tienen el mismo peso en la balanza de la miseria y de la 
injusticia” (ROUMAIN,1990:p.52). 
“No hay más que un medio para salvarnos, uno sólo, no dos: reconstruir la 
buena familia de vecinos, rehacer la unión de los trabajadores de la tierra 
entre hermanos y hermanos, compartir nuestras penas y nuestro trabajo 
entre camaradas y camaradas...” (ROUMAIN,1990:p.78). 

 Trata-se de uma literatura de enraizamento também, de busca das 

“verdadeiras” raízes culturais haitianas. Em um país onde mais de 90% (noventa por 

cento) da população vivia no meio rural, onde os centros urbanos eram ambientes 

corrompidos pela crise de valores, pelo desemprego, criminalidade e a corrupção da 

política, juntamente com a presença do norteamericano; é no meio rural que os 

autores vão buscar a fonte de renovação da cultura nacional. O trecho abaixo 

apresenta o aspecto de enraizamento presente na obra. 

“Un árbol, se ha hecho para vivir en paz, en color de día y amistrad de sol, 
de viento, de lluvia. Sus raíces se hunden en la fermentación espesa de la 
tierra, aspiran los jugos elementales, los jugos fortificantes. Parece perdido 
siempre en un gran sueño tranquilo. El oscuro ascenso de la savia lo hace 
gemir en las horas cálidas de la siesta. Es un ser viviente que conove el 
curso de las nubes y al que apremian las tormentas, porque está lleno de 
nidos de pajáros” (ROUMAIN,1990:p.6). 

 Cabe ainda falarmos das figuras femininas que ao lado de Manuel, 

protagonizam a obra. A mulher do povo, a camponesa, a “verdadeira negra haitiana“ 

aparece envovida numa aura de virtuosidades mesmo assolada por uma condição de 

miséria que a obriga a trabalhar como uma verdadeira escrava. A amada de Manuel, 

Anaísa, configura-se como a companheira necessária, a que dá apoio e sustentação 

para que ele, o herói, alcance êxito em seu projeto de transformação.  

“__ ¿Y sabes lo que le contesté? Buen día nuera, que le contesté. Ella me 
mostró los dientes con una sonrisa. Qué bellos dientes blancos, qué grandes 
ojos, qué piel negra, fina como seda, u con todo es una negra de largas 
trenzas: me he dado cuenta por un mechón de sus cahellos que le asomaba 
del pañuelo. En verdad, el buen Dios la ha adornado con sus propias manos. 
Pero, ves, lo que cuenta realmene, no es tanto una bella cara, son las 
nuenas maneras y esta Anaísa tiene el aire como es debido, no se puede 
decir lo contrario. En estos días que corren no es fácil de encontrar, no. Hay 
demasiadas entre esas jóvenes negras que han perdido el respeto por las 
costumbres de los antepassados” (ROUMAIN,1990:p.91).  
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 Percebe-se que as mulheres também estão inseridas no projeto de 

transformação social. A mulher deve ser virtuosa porque em caso de ausência do 

homem cabe a ela dar continuidade à sua empresa. Anaísa é a única a quem Manuel 

confiou o local da fonte, e foi à sua mãe que ele encarregou da tarefa de 

reconciliação dos vizinhos no momento de sua morte. Em Gobernadores del Rocío, 

Anaísa,  

“La fiancée de Manuel, est une amante fidèle, mais ille est aussi l’associèe, 
la collaboratrice de Manuel dans son projet d’extirper la misère du milieu 
paysan. Son amour et sa comprèhension le souteiennent dans la réalisation 
de son projet. Elle est certes une collaboratrice passive, dans la mesure où 
elle suit Manuel sans trop comprend la portée de son message et de son 
entreprise. Mais avant sa mort, c’est elle que Manuel désigne pour 
poursuivre l’oeuvre qu’il a commencée” (SHELTON,1979:P.173). 

 Esta forma de representar a mulher do povo foi uma inovação no chamado 

roman paysan haitiano. Neste, a  

“condition de la femme em milieu pausan n’a donné lieu à aucune étude 
particulière dans le roman haitien. Tout comme son compagno, la paysanne 
apparaít assujettie à la misére, à l’ignorance, victime de l’exploitation, et em 
général résigné à son sort” (SHELTON,1979:p.173). 

 Portanto, é somente na obra de Jacques Roumain e também em El 

Compadre General Sol de Jacques Stephen Aléxis (que será apresentado no tópico 

seguinte) que a mulher do povo adquire uma outra dimensão. Além da beleza 

cantada sobre as musas negras, surgidas do seio da população pobre haitiana. 

Virtuosa e trabalhadora, nestas obras 

“la femme n’est plus l’objet impuissant du sort ou la victime malhereuse de la 
société, c’est un être qui a une vie personnelle, qui aime et est aimée, et qui 
par surcroít, est insérée dans un projet, dans une práxis” 
(SHELTON,1979:p.176). 

 Se a mulher do povo aparece virtuosa e companheira, que ama e que é 

amada por suas qualidades físicas e principalmente de caráter, o mesmo não 

acontece com as mulheres da burguesia. Estas geralmente são lascívias, sedutoras, 

frívolas, interesseiras e de beleza duvidosa e com uma ausência de caráter que não 

deixa dúvidas. 
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 Resta-nos a título de conclusão as palavras de Laurélien, primo de Manuel 

Juan José, como o testamento de sua lição. Palavras estas destinadas aos negros 

de Fonds Rouge e a todos aqueles jovens intelectuais haitianos insatisfeitos com a 

situação em que vivia o país, ansiosos por se libertarem da dominação estrangeira. 

Aos filhos da elite, cheios de ideais, desejosos de mudar o panorama de corrupção 

política e miséria social. A obra de Jacques Roumain atendia às demandas desta 

juventude além de construir uma imagem bela, poética e positiva dos haitianos no 

exterior.  

“Manuel no era partidario de la resignación, piensa Laurélien. Él decía que 
los signos de la cruz, las genuflexiones y los: Buen Dios bueno, todo eso no 
sirve de nada, que el negro está hecho para la rebelión. Y ahora estás 
muerto, jefe, muerto y enterrado. Pero tus palabras no las olvidaremos y si 
algún día la fatiga nos tienta con los ¿para que? Y los: no vale la pena, 
nosotros oiremos tu voz y recuperaremos el valor” (ROUMAIN,1990:p.114). 
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3.3 – Jacques Stephen Aléxis: O Percurso Intelectual 

   

 O escrito, médico e líder político, Jacques Stephen Alexis, filho do político 

e escritor Stephen Alexis, nasceu em Gonaíves em 22 de abril de 1922, durante o 

auge da dominação norte-americana sobre seu país. Nascido no seio de uma família 

abastada e de tradição política se destacou como médico-neurológico, romancista e 

ensaista. Seu bisavô Mesmim Aléxis morreu fuzilado com seu filho mais velho nas 

agitações políticas do final do século XIX. Sua avó era descendente de Jean Jacques 

Dessalines, um dos principais líderes (ao lado de Toussaint Louverture) da revolução 

que liberou o Haiti da dominação francesa. 

 Seu pai, Stephen Alexis, exerceu grande influência sobre sua formação. 

Era um homem de letras e um grande funcionário do Estado haitiano. Exerceu a 

profissão de professor de História e Literatura no Liceu de Gonaives. No periódico 

L’Artibonite publicou uma série de artigos onde valorizava as guerrilhas de Peralte 

contra a ocupação norte-americana além de ressaltar as tradições da nação haitiana. 

 Entretanto, foi com surpresa que muitos viram o aceite do convite para 

representar o Haiti em Bruxelas e Paris com o cargo de embaixador da ditadura de 

Jovis Borno (apêndice do Alto comando norte-americano no Haiti). Todavia, uma vez 

retornando ao Haiti, em 1929, coloca sua pluma em causa do movimento de 

renovação da cultura nacional inicado pela juventude do período, onde figuravam 

nomes como o de Jacques Roumain. Em 1933 Stephen Alexis publicou a obra Le 

négre mascrée, nesta, criticava os prejuízos de cor que as forças de ocupação norte-

americana haviam retomado de forma exacerbada (DEPESTRE,1975). 

 O pai de Alexis se converteu em um marxista atuante, o que o leva a 

apoiar a candidatura de Louis Dejore em 1957, por este apresentar um programa de 

industrialização para o país. Na concepção do velho Stephen, como era chamado, 
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pelo filho e amigos, era válida a concepção de que uma sociedade só poderia chegar 

ao socialismo depois de passar pela etapa de acumulação de capital. 

 O contexto político em que Jacques Stephen Aléxis se formou 

apresentava-se bastante corrupto, o que vai despertar o pensamento revolucionário 

nos Aléxis. Este ambiente também acaba por estabelecer uma relação conflituosa 

entre ambos. Alexis via no pai uma figura contraditória que nem sempre fazia o que 

pregava. Em um Haiti marcado pela corrupção e podridão moral dos políticos, seu 

pais se assemelhava em alguns aspectos a estes. 

 A formação intelectual de Jacques Stephen Aléxis teve início no Colégio 

Stanislas em Paris, os estudos secundários foram realizados em Porto Príncipe junto 

aos  

“Hermanos de San Luis Gonzaga, a quienes el indigenismo de élite que 
pasaba por ‘burguesia nacional’, confiaba habitualmente la educación de sus 
futuros agentes, comerciantes, diplomáticos, negociantes, magistrados, 
prefectos, coroneles, senadores, diputados, ministros, presidentes y otros 
mamíferos feroces del zoológico haitiano” (DEPESTRE,1975:p.XVII). 

 O currículo deste colégio visa moldar os alunos nos paradigmas culturais 

do Ocidente, considerado os únicos válidos para se chegar à “verdadeira cultura”. 

Todavia, os objetivos deste colégio não tiveram o êxito esperado no jovem Aléxis. 

Apesar de todos os esforços realizados para transformá-lo em um negro greco-latino, 

os professores não conseguiram tombar seu espírito que já estava desperto para os 

problemas de seu povo e consciente de sua raiz africana. 

“El sentido de sus deberes lo condujo a dedicar también su tiempo a la 
acción sindical, que era entonces casi desconocida en nuestro protectorado. 
Gracias a la inteligencia práctica que su imaginación sabia ya aportar al 
trabajo, se consagró con todas sus fuerzas a fundar y a dirigir la Asociación 
de Estudiantes de Medicina” (DEPESTRE,1975:p.XVIII). 

 Jacques Stephen Aléxis encampou a criação de uma revista como 

mecanismo de difusão dos ideais e reivindicações dos estudantes da Faculdade de 

Medicina. As reinvidicações dos estudantes estavam voltadas para que se tivesse 

um quadro de professores competentes, laboratórios, biblioteca e bolsas de estudo, 
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ou seja, queriam que a Escola de Medicina fosse uma Faculdade no pleno sentido do 

termo. 

 Neste período findava a Segunda Guerra Mundial, o Haiti encontrava-se 

arruinado economicamente, envolvido numa política corrupta e com sérios problemas 

sociais. O fantasma da invasão norteamericana pesava sobre a cabeça dos jovens, 

ainda mais que o atual presidente, Elie Lescot que havia sido formado em 

Washington e dava continuidade à política de entreguismo dos predecessores. 

 É neste contexto marcado por adversidades de toda sorte que temos a 

formação intelectual e política de nosso autor e de muitos outros jovens intelectuais 

haitianos, entre eles a figura também emblemática de Rene Dépestre. Aliás, uma fala 

deste último mostra muito bem como estavam os ânimos desta juventude desejosa 

de mudanças sociais e que tinha apenas uma arma com que protestar: a escrita.   

“Yo tenia diecinueve años y, sin haber leído todavía a Paul Nizan, me 
bastaba mirar a mi patria con los ojos coléricos de miles de jóvenes como yo 
para saber que no vivíamos la edad más bella de nuestra vida. Me puse a 
escribir poemas” (DEPESTRE,1975:p.XIX). 

 A última fala do autor parece bem ilustrativa, ele como tantos outros se 

colocaram a escrever poemas, romances e panfletos, parecia a única coisa a ser 

feita, a escritura representava a única arma efetivamente eficiente de que dispunham 

naquele momento. Tratava-se antes de tudo de uma luta que deveria ser travada 

pela conscientização do restante da população para os reais problemas do país. 

Relembrando o velho José Martí que dizia que nem todos os insatisfeitos se tornam 

escritores mas que todos os escritores vivem insatisfeitos, pelos menos os 

verdadeiros, a insatisfação e os problemas do Haiti foi o impulso que levou estes 

homens a pegarem da pena como se esta fosse a única arma eficiente. A escrita 

torna-se uma ação que tem um compromisso ético bem definido, nem tanto para 

contar a vida, mas principalmente para transformá-la. 

 O mesmo René Depestre, juntamente com outros jovens, que iguais a ele, 

também estavam preocupados com os problemas políticos do país, fundam o 
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periódico La Ruche, que tinha um caráter literário e de combate político. Este se 

converteu em veículo de reformas sociais e políticas, o principal núcleo de oposição 

à ditadura de Lescot. Com o objetivo de trazer para suas fileiras a contribuição de 

outros setores representativos da sociedade, Depestre trava amizade com Jacques 

Stephen Alexis. Este por esta época ainda freqüentava os círculos mundanos da 

burguesia haitiana, mas de pronto se propôs a colaborar com La Ruche com artigos 

marcados pela acidez crítica aos políticos corruptos e retrógrados do Haiti. 

 A partir de um contexto social marcado pela insatisfação política e social 

generalizada, o sucesso do periódico foi quase que instantâneo. Sobre a recepção 

de La Ruche vale a pena lermos o comentário empolgado de René Depestre: 

“A estos viejos focos de infección, Jacques y el equipo de La Colmena [La 
Ruche] oponían la juventud de las ideas y de las acciones que hacen recular 
el hambre, la ignorancia y la tiranía; la juventud de la revolución. Fue una 
entrada masiva de oxígeno en los pulmones asfixiados de Haití. El país 
entero se apasionó por nuestra iniciativa. Nos proyectábamos en el 
proscenio político, en plena luz de vanguardia. La violencia de nuestros 
artículos despertaba las conciencias dormidas y galvanizaba a todos 
aquellos que estaban dispuestos a pasar a la acción” (DEPESTRE,1975: 
p.XXI). 

 Dentre os objetivos deste periódico e de seus autores não estava apenas 

o de renovação cultural do Haiti, através da emancipação frente aos paradigmas 

alienígenas. Seus jovens autores queriam também modificar a situação política, nem 

que fosse através de uma revolução. Este período coincidiu com a derrocada do 

fascismo na Europa, que representava a vitória da democracia. O que reforçava a 

luta contra as ditaduras, exaltação do socialismo e impulso de libertação social. Nos 

embalos dos ventos trazidos da Europa, a juventude e a classe trabalhadora haitiana 

passaram a reivindicar o fim da ditadura de Lescot. 

 A fermentação social trazida pela La Ruche se ensificou com a publicação 

de um número especial, dedicado aos surrealistas como Aimé Cesaire, André Breton 

e Wilfredo Lam que por esta época estavam no Haiti. A crítica que marca este 

número estava direcionada não somente aos “mitos” e hipocrisias da burguesia mas 

também representava uma homenagem ao antifascismo que havia destruído a 
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Alemanha nazista. E como não podia deixar de ser, colocaram em destaque a 

importância do exército vermelho da URSS além da importância do esforço comum 

da população européia. O trecho que segue pode ser útil para visualizarmos os 

efeitos de recepção que este número obteve junto à população. 

“Este número especial de La Colmena [La Ruche] celebraba abiertametne la 
insurrección como la violencia que todo pueblo tiene deber histórico de 
ejercer cuando le quitan las formas legales de su paciencia. Tuvo una 
resonancia sin precedentes en Haití, y suscitó ecos en varios países. Los 
que no habían podido procurárselo se pasaban noches enteras copiándolo a 
mano en casa de los vecinos más afortunados. Los que sabian leer 
traducían al haitiano sus artículos para los analfabetos. Por primera vez en la 
historia de la prensa haitiana, un periódico de este género penetraba en los 
montes más apartados. Nuestras ideas devenían rápidamente una fuerza 
material en manos de las massas” (DEPESTRE,1975:p.XXII-XXIII). 

 Este sucesso valeu a proibição da publicação de La Colmena e a prisão 

de seus líderes. Houve manifestações populares e foi organizado um comitê nacional 

de greve para acabar com a ditadura de Lescot. A greve se estendeu pelos dias 07 a 

11 de janeiro de 1946, começou com a juventude mas logo ganhou ressonância e se 

extendeu pelos principais centros urbanos do país. Nos bairros pobres se reuniam 

clandestinamente os trabalhadores para aprender a fabricar coquetéis molotov e 

colocar em atividade velhos fuzis e revólveres já enferrujados.  

 Estes jovens intelectuais que em pouco tempo conseguiram se tornar 

líderes populares, com todas as adversidades e a repressão sofrida, lograram tirar 

Eslie Lescot do poder. Destarte, no momento de subirem ao poder faltou-lhes os 

princípios sólidos de organização e de orientação política. A ausência de uma teoria 

que orientasse a prática política levou ao fracasso de tomada do poder pelo povo 

haitiano e de destruição das antigas estruturas de dominação do país. Frente a 

ameaça de intervenção do então presidente norteamericano Truman, com seus 

temidos e conhecidos marines, foi organizado pelos setores conservadores haitianos 

um Comitê Executivo Militar que reprimiu o movimento popular dando início ao 

processo que colocaria no poder François Duvalier alguns anos depois. 
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 Os acontecimentos de 1946 foram extremamente importantes na história 

literária, moral e ideológica dos jovens que o viveram e entre eles Jacques Stephen 

Alexis. Representou um verdadeiro marco na história política do Haiti, pois foi  

“A partir de esas jornadas de lucha en las calles, cálidas de fraternidad viril, 
bellas de violencia fecundante [que] comenzó la muda que iba a ligar el 
talento, la vitalidad, el ímpetu creativo de Alexis al ombligo de la revolución. 
Pese a sus fracasos, a sus errores, a sus graves insuficiencias en materia de 
teoría y de praxis marxistas, el movimiento de 1946 marcó una ruptura con 
todo un pasado y abrió una nueva época de resistencia en Haití” 
(DEPESTRE,1975:p.XXV). 

 Frente aos insucessos como líderes no momento da tomada do poder, 

Alexis e Dépestre vão ser enviados a Paris, no final de 1946, para continuarem seus 

estudos universitários e para reforçarem seus conhecimentos teóricos sobre o 

marxismo. Uma vez no Velho Continente, Aléxis tratou de se embriagar com a 

cultura européia, filiou-se ao Partido Comunista Francês, freqüentava cursos 

literários promovidos pelo Comitê Nacional de Escritores além de ir a museus e 

teatros. Mas os brilhos de Paris não fizeram com que Alexis e Dépestre renegassem 

sua pátria ou esquecessem seus ideais políticos. Nas palavras de Depestre, 

companheiro de viagem, “descendientes de la violencia negra que nos forjara una 

patria, habiendo nacido persas, nos sentíamos decididamente persas, es decir, 

apasionadamente haitianos” (DEPESTRE,1975:p.XXVII). 

 Foi durante estes anos de exílio que Aléxis continuou sua formação 

intelectual lendo os grandes nomes da literatura e da ciência européia. Era um 

estudioso que se interessava por todas as áreas do conhecimento. Neste período 

também refina seu pensamento acerca da formação cultural do povo haitiano onde 

se mesclam as raízes francesas com as africanas juntamente com o aporte indígena. 

 Mas que um intelectual brilhante, Jacques Stephen Aléxis exerceu 

participação ativa nos debates e movimentos políticos e sociais de sua época. 

Retornando ao Haiti em 1959 foi um dos líderes que deram forma ao partido da 

l'Entente Nationale, partido de orientação marxista que se propunha a educar as 

massas haitianas para a realização da revolução comunista no país. Já por esta 
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época Aléxis se dedica a escrever ensaios, artigos e trabalhos teóricos com caráter 

pedagógico. Ele conseguiu reunir sob a sigla deste partido os jovens mais decididos 

a realizarem as tarefas históricas propostas pelo marxismo fazendo a revolução no 

Haiti. 

 Em agosto 1960, viaja para Moscow, onde participa da Conferência dos 

Representantes de 81 Partidos Comunistas de todo o mundo, estava como delegado 

que representava seu jovem partido. Nessa ocasião, assinou um original do acordo 

comum chamado "A Declaração dos 81" no nome dos comunistas do Haiti.  

 O romancista e político Jacques Stephen Alexis construiu sua trajetória 

sendo um incansável combatente pela liberdade em seu país. Foi um dos 

teorizadores do realismo maravilhoso que tantos e tão bons frutos produziu no 

continente Latino-americano e no Caribe. O realismo maravilhoso foi proposto 

inicialmente pelo escritor cubano Alejo Carpentier a partir de uma viagem ao Haiti, 

onde o real maravilhoso se apresentou a ele com toda a sua força. Carpentier, com 

seu conceito pretendia chamar a atenção para uma visão da realidade histórica do 

ponto de vista dos escravos, os de abajo, onde o sobrenatural era tanto quanto uma 

parte da experiência diária quanto eram social e de outras realidades existenciais 

 Humanista, poeta, político e romancista, Jacques Stephen Aléxis pareceu 

combinar tudo em uma só pessoa. Foi como homem de pensamento e de ação que 

em 22 de abril de 1961, com 39 anos de idade, desembarcou em St-Nicolas vindo de 

Cuba em um pequeno barco com alguns jovens, haitianos e revolucionários como 

ele. Eles pretendiam se infiltrar nas montanhas da região e preparar o povo para 

fazer a revolução. Todavia esta última criação não logrou os efeitos esperados, 

foram descobertos e rapidamente capturados pelos soldados e pelos Tonton 

Macoutes de Duvalier. O grupo foi torturado e desapareceu nas mãos da polícia 

política do regime duvalierista. Jacques Stephen Aléxis passou a figurar como o 

“hombre que hizo todo lo que pudo para hallar su camino más recto y para llevarlo a 

coincidir con el progreso de su pueblo” (DEPESTRE,1974:p.VII). Desta forma, a 

própria trajetória de Aléxis se constitui em 
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“un ejemplo maravilloso de ese realismo maravilloso de los haitianos, en el 
que el héroe verdadero (el autor) muere de la misma forma que el de la 
ficción (Hilarion Hilarius), ambos a las puertas de una misma esperanza y de 
una misma lucha” (DEPESTRE,1974:p.XXXII). 

  Destarte, a morte de Jacques Stephen Aléxis não representou o fim de 

seus ideais políticos. Ele continuou influenciando a juventude de seu país. Novos 

partidos políticos foram criados obedecendo os mesmos princípios propugnados, 

defendidos e difundidos através de suas obras literárias. Em comemoração ao 

vigésimo sexto aniversário de sua morte, seus seguidores artísticos, literários e 

políticos pagaram uma espécie de tributo a um escritor que se tornou símbolo de 

uma geração de jovens que queriam transformar o país. Intelectuais de várias 

procedências fizeram as honras a Jacques Stephen Aléxis. Sua obra e seu nome se 

imoatalizaram na história literária e intelectual do Haiti e do Caribe. O interesse pela 

obra do autor não cessou de crescer com o passar dos anos e seus ideais ainda 

continuam a embalar e influenciar as novas gerações de seu povo. 

 De forma que o legado do autor deu novo impulso de vida aos espíritos 

revolucionários do Haiti, acabou por atribuir materialidade às palavras pronunciadas 

em um de seus livros: "Los árboles músicos se derrumban de tiempo em tiempo, 

pero la voz de la selva es siempre igualmente poderosa. La vida comienza” 

(ALÉXIS,1976). 
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3.3.1 – El Compadre General Sol em Seu Conteúdo 

  

 Jacques Stephen Aléxis apesar de vida curta publicou diversos artigos, 

ensaios além de quatro romances que são: Compère Géneral Soleil (1955), Les 

Arbres Musiciens (1957), L’espace d’un cillement (1959) e Romancero aux étoiles de 

1960. Constituem-se em temas principais de suas obras uma crítica à burguesia e 

sua corrupção moral, crítica aos políticos e ao clero que pouco ou nenhum 

compromisso ético apresentam para com suas profissões, além de figurarem em 

suas obras como verdadeiras aves de rapina que se lançam sobre os parcos 

recursos do povo contribuindo para o aumento de sua miséria. Em contrapartida 

apresenta uma visão positiva que o leva a exaltar as tradições de luta contra a 

opressão encabeçadas pelas classes populares em seus movimentos de revolta 

iniciados com a Independência. 

 Em 1955 foi o primeiro ano de publicação da novela Compére General 

Soleil, pela Gallimard em Paris. A obra teve excelente acolhida por parte do público 

francês e haitiano. Este sucesso inicial embalou a publicação das outras obras do 

autor, intituladas, Les Arbres Musiciens (1957), L'Espace d’un Collement (1959) e 

Romanceros aus étoiles em 1960, obras que o colocam em um lugar de destaque na 

literatura do Caribe e também no que se chama “literatura negra” ou da Negritude. 

 Logo de sua publicação, a obra de Jacques Stephen Aléxis alcançou 

grande sucesso, tanto junto ao público haitiano quanto no mercado da Europa, 

notadamente na França. O sucesso do primeiro romance de Aléxis talvez se explique 

porque em suas páginas, 

“el lector haitiano, mejor que cualquier outro, se descubre, se explica, 
aprende a conocerse, se maravilla, se cuchichea las verdades de su cólera y 
de su ternura, de su sensualidade y de su esperanza en la diversidad de 



 

 

147 

nuestras articulaciones con las realidades y con los sueños más actuales en 
las dos partes encadenadas de la Isla” (DEPESTRE,1974:p.XXIX).  
“Las pruebas de su vida de creador y de hombre de acción, trasmutadas en 
ficciones, en ensayos y en proyectos esclarecedores, le permitieron explicar 
los haitianos a ellos mismos” (DEPESTRE,1974:p.XIX). 

 No exterior a crítica tem valorizado positivamente o surgimento de El 

Compadre General Sol que conseguiu sucesso imediato para seu autor. Jacques 

Stephen Aléxis tinha ganhado já o reconhecimento para sua obra quando retornou a 

Haiti vindo de Cuba em 1961 como parte de uma força pequena da invasão. O 

sucesso da obra pode ser observado pelo olhar do crítico que mostra que a 

“aparición de El compadre General Sol fue [dice Philippe Décius] un 
verdadero trueno. Aléxis nos había hecho el don de su experiencia, de sus 
meditaciones, de sus angustias. Vino a nosotros con esa inimitable dignidad 
que es la marca del escritor. Los más refinados de nuestros mayores, los 
más minuciosos en materia de forma y de presencia tuvieron que saludarlo. 
Su inmenso mérito fue el de adivinar, captar, interpretar justamente nuestros 
problemas, el de denunciar a los ‘agrimensores, los jueces y otras bestias 
feroces’ del mismo estilo, que devastaban los campos haitianos. El 
florecimiento de su imaginación había precedido, iluminado y dado nombre a 
la agitación popular que debía atravesar el país al final de 1956. Nos había 
aportado pues, algo elemental, esencial” (DEPESTRE,1975:p. XXXI /XXXII). 

 Em El Compadre General Sol, Jacques Stephen Aléxis coloca em cena 

Hilarion Hilarius, um jovem negro da periferia de Port-au-Prince. Como tantos outros 

em sua condição, era pobre, estava sujeito às violências do regime político 

excludente, desempregado e sem perspectivas de um futuro melhor, de certa forma 

resignado com sua má fortuna. 

 Após uma tentativa de roubo, para matar a fome que o devorava, Hilarion 

é preso e levado para a sinistra prisão de Fort-Dimanche onde conhece Pierre 

Roumel, homem bem nascido, um comunista inimigo do governo filho da elite 

haitiana que se encontra preso por motivos políticos. Os dois travam relações e 

Pierre Roumel faz Hilarion decobrir a mensagem de esperança do comunismo, 

começa a educá-lo numa visão marxista da história – muitos consideram a Pierre 

Roumel como sendo o escritor Jacques Roumain que muita influência exerceu sobre 

Jacques Stephen Aléxis, mas que também poderia ser o próprio autor. Uma vez em 

liberdade, Hilarion consegue trabalho, por intermédio de Pierre Roumel. Outros 
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comunistas entram em cena, ajudando o nosso herói em sua caminhada rumo a uma 

tomada de consciência das duras contradições da sociedade haitiana, realidade que 

ele vivia na pele de negro, mas principalmente de trabalhador pobre. 

 Hilarion se enamora de Claire-Heureuse que vem a se tornar sua esposa. 

Enquanto Hilarion trabalha no sisal que processa e lustra mogno, Claire-Hereuse 

monta uma pequena loja de mantimentos. Depois que perdem tudo em um incêndio 

criminoso, os dois se vêem obrigados a migrarem para a República Dominicana. 

Hilarion sobrevive graças ao duro trabalho de cortador de cana nas lavouras 

dominicanas. Todavia, em face da grave tensão social que se instaura com a 

ditadura de Trujillo, que organiza o massacre (o grande massacre de haitianos de 

1937) sistemático dos trabalhadores haitianos e suas famílias que se encontravam 

próximos à fronteira, Hilarion decide fugir e retornar ao Haiti, juntamente com sua 

esposa Claire-Heureuse e seu filho recém nascido. O herói Hilarius Hilarion, apesar 

de mergulhado na miséria e na desesperança, descobre o comunismo e a luta 

política. Ao passar por um rio que marca a fronteira entre a República Dominicana e 

o Haiti, ele encontra a morte que anuncia a própria morte de Jacques Stephen Aléxis. 

 A descrição da luta pela sobrevivência do trabalhador Hilarion Hilarius e 

sua esposa Claire-Hereuse pelos subúrbios de Porto Príncipe aos campos de cana 

na República Dominicana trouxe comparações ao trabalho de Emile Zola, André 

Malraux, Richard Wright e Ernest Hemingway (http://www.upress.virginia.edu/ 

books/alexis). Em El Compadre General Sol temos também uma descrição que 

busca incessantemente a realidade através do detalhe psicológico e o índice 

emocional com estrema maestria. Mostra a passagem de 

“su personaje principal del estado de crisálida solitaria al de un ser humano 
capaz de orientar y de realizar hasta el fin su  destino en función de las 
preocupaciones y los intereses mayores de su pueblo y de su tiempo” 
(DEPESTRE,1975:p.XXVI). 

 Como representante substantivo do movimento da Negritude haitiana a 

obra de Jacques Stephen Aléxis se apresenta marcada por referências à África e à 

vinculação espiritual que os negros de todo o mundo sentem com suas 
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manifestações culturais. A Negritude funciona como um elemento essencial da 

identidade do negro, que o impulsiona, dá-lhe forças e até condiciona sua ação. 

Toma até mesmo ar de fatalidade uma vez que “El África que no deja en paz al 

negro, de cualquier país que sea, cualquiera que sea el lugar de donde viene o a 

donde va” (ALÉXIS, 1975:p.02). 

“Es terrible cómo el África pesa sobre los pobres negros. Cuando se creen 
libres de ella, surge súbitamente, en los momentos en que menos lo 
esperan, con sus ritmos y sus misterios. Cuando los acosa el miedo o el 
peligro, cuando el asson sacude el alma de la Guinea, cuando la emoción 
les encoge el corazón, los santos descienden de la vieja cultura que duerme 
en sus almas; emergen, surgen de la vasta y profunda metafísica panteísta 
que domina su conciencia, para retorcer, agitar sus cuerpos y sus 
corazones, para animar su lengua que se sacude y brama, para iluminar su 
alma con los calores del éxtasis” (ALÉXIS,1975:p.157). 

 A Negritude de Aléxis por vezes parece enviezar para uma postura 

essencialista da raça negra. O fato de considerá-los portadores de uma forma 

distinta de ver o mundo, de uma estética diferenciada e de valores de virtude que os 

tornam os únicos elementos capazes de realizar a transformação da sociedade. Em 

sua obra, os negros são apresentados como indivíduos forjados pela luta onde os 

sofrimentos por mais intensos que sejam não conseguem aplacar seu espírito 

revolucionário. Porque “verdaderamente, los negros son una raza extraña. 

Irreductibles. Secretos. Obstinados. Los sufrimientos han resbalado por ellos como 

sobre metal” (ALÉXIS, 1975:p.167). Todavia, ainda que pese certo viés essencialista, 

no projeto de transformação e de identidade nacional o autor propõe que o Haiti seja 

uma nação que albergue todas as raças e cores. Apesar da aparência, a Negritude 

que se desenvolveu no Haiti apresentou-se menos impregnada do elemento racial o 

que fez com que ficassem um pouco imunes ao essencialismo tão cararterístico do 

movimento que se desenvolveu em âmbito internacional. 

 Aléxis faz parte do grupo de escritores (integrado também por Jacques 

Roumain) que se propõe a expor, explicar e denunciar as causas e conseqüências 

dos “drame de la terre” que afligem a população causando constantes crises de fome 

no país. A preocupação central desta literatura 
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“surtout à partir de 1930, s’attacheront à révérler, à dénoncer le scandale de 
la conditions paysanne, et à dénombrer les causes multiples du ‘drame de la 
terre’. C’est avec réalisme, um réalisme souvent affligé et d´sespéré, que les 
romaciers mèneront leur enquête dans le milieu rural. Ils nous présentent le 
paysan assujetti au despotisme de triples forces d’ordre naturel, surnaturel et 
séculier, quand il n’est pas representé comme la victime de ses propres 
insuffisances. (...) le paysan est um être impuissant, écrasé sous le joug 
d’une nature capricieuse et inclémente, prisionnier dans um univers 
cataclysmique” (SHELTON,1979:p.72). 

 Esta literatura de denúncia dos problemas camponeses apresenta uma 

postura bastante pessimista em relação à sorte dos mesmos. A novidade trazida por 

Aléxis vem através de uma postura crítica em relação à resignação dos camponeses 

apresentada pela obras dos outros autores do período. Jacques Stephen Aléxis ao 

lado de Jacques Roumain “est un des rares romanciere haitiens à avoir envisager la 

révolution comme solution au ‘drame de la terre’” (SHELTON,1979:p.92).   

 Em El Compadre General Sol temos a personificação do sol como o 

aliado, o irmão e o líder dos camponeses. Depois de uma enchente que trouxe morte 

à natureza e aos homens, a única ajuda que os camponeses recebem vem do céu, 

trata-se do “El general Sol, único servicio de higiene de la campaña haitiana, atacó 

los microbios, los miasmas y las charcas” (ALÉXIS, 1975:p.214). O sol representa a 

renovação, a única força e ajuda que os camponeses podem esperar que venha 

efetivamente da morada dos deuses. 

“Sin embargo, el general Sol es un gran negro, es el amigo de los pobres 
negros, el papá; no muestra más que un solo ojo amarillo a los cristianos 
vivos, pero lucha por nosotros a cada instante y nos indica el camino” 
(ALÉXIS,1975:p.446). 

 Outra marca da obra de Aléxis é a crítica ácida dirigida à alta burguesia. 

Esta compreende não mais que 1% (um) da população haitiana. Geralmente é 

mestiça e seus membros são funcionários que ocupam altos cargos no Estado e 

exercem atividades denominadas de profissionais liberais. Os setores médios 

haitianos são representados pelos funcionários estatais de postos intermediários, 

professores e artesãos. O grosso da população, cerca de 90% (noventa) é composta 

por trabalhadores que vivem nas cidades e principalmente por camponeses. A 
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burguesia como objeto de crítica já constituía uma tradição entre os escritores 

haitianos.  

“La critique généralisée de la bourgeoisie en tant que classe constituée n’est 
pas san rapport avec l’accupation américaine de 1915-1934. el a fallu cette 
conjoncture historique, considérée par l’intelligentsia haitienne comme une 
faillite nationale, pour que les écrivains aient été porté à mettre em cause le 
rôle de la bourgeoisie dans la société haitienne”. 
(...) 
La critique que les romanciers ont faite de la bougeoisie ne se limite pas à 
l’expérience de l’occupation. Pourtant, cette expérience devait les porte à 
mettre â nu à dénoncer bien d’autres aspects du milieu bourgeois: ses 
préjugés, ses rapports avec les autres classes sociales, son rôle dans le 
mécanisme d’exploitation (SHELTON,1979:p.100-101). 

 Jacques Stepben Aléxis nos apresenta uma série de dados sobre os 

antagonismos sociais que marcaram a sociedade haitiana. Na figura de Hilarion, 

jovem pobre que foi colocado em casa de burgueses para receber educação, 

exercendo o trabalho doméstico (prática comum das famílias pobres) o autor 

denuncia a violência perpretada pelos ricos do país. O relato de Hilarion a Claire-

Hereuse deixa bem claro o nível a que estas contradições chegavam: 

“Si no me hubiera escapado de casa de los Sigor, creo que me hubieran 
convertido en un asesino. Cada vez que abrían la boca para hablarme, era 
como una cachetada. Cuando adivinaban que tenía una llaga en el corazón, 
se reían, hurgaban en ella con una alegría salvaje. Yo era el que no tiene 
juventud, el que no puede sufrir, el que se alimenta de desperdicios y 
desechos, el vaciador de vasos odiosos, el macaco, el payaso, y algo peor 
aún que todo eso junto. Fue allí donde aprendí a conocer la vida. Antes lo 
único que sabía era que había que resignarse para vivir, pero jamás había 
pensado que el hombre pudiera ser malo por nada, sádico, vicioso, que 
podía venderse, corromper lo que toca, traicionar sin vergüenza, ¡y todo esto 
con una vanidad sin límites! (ALÉXIS,1975:p.442). 

 O autor busca revelar através de Hilarion, toda a antítese social que 

distancia as classes extremas no Haiti, burguesia e o povo. Denuncia e condena o 

comportamento da classe burguesa que não se comove ou se solidariza com o 

sofrimento e exploração a que a população está sujeitada. 

 A incompreensão que Hilarion sente ao ser maltratado tanto na casa do 

Sigor quanto na dos Paturault é uma forma que o autor encontra para denunciar o 

abismo entre as classes e também a ausência de consciência de classe de Hilarion. 
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A medida que o herói vai se conscientizando fica claro para ele que no Haiti dois 

mundos “contradictorios que cohabitan cara a cara: el mundo de los desdichados, el 

mundo de los ricos; eso bastaba para contravenir la moral que había aceptado como 

natural hasta ese momento ...” (ALÉXIS, 1975:p.18). 

 O livro apresenta uma série de trecho que destacam os métodos de 

exploração praticados por certos membros da elite econômica do país. De igual 

forma é apresentado o grande abismo que separa as classes populares da elite, a 

repulsa e o estranhamento que a elite sente em relação aos pobres. 

“...más tarde a las de ese mismo barrio Bois-Verna donde fueron asesinados 
sus años jóvenes, aniquilados por la innoble esclavitud de niños que practica 
hipócritamente la burguesía bajo el disfraz de la caridad y del paternalismo” 
(ALÉXIS,1975:p.15). 

“¿Por qué ese odio, por qué toda esa hiel? La mujer pertenecía por cierto a 
la raza de los señores, pero ¿ qué había con eso? Era de esas personas que 
lloran por un gato, un pájaro y que ni siquiera arrojarían una mirada a un 
hombre del pueblo caído al borde de una calzada, cubierto de sangre y 
gimiente. Ese odio lo habían aprendido de padres a hijos, había madurado, 
fermentado, dormía en cada uno de sus ademanes de caridad, en un 
aprstón de manos otorgado por obligación a un inferir, en cada sonrisa. Ese 
odio era hereditario, duraría tanto tiempo como el poder de esas gentes. 
Pero, ¿tocaría alguna vez a su fin ese poder, pues que se comportaban 
como si debiera ser eterno? Jamás concluiría la esperanza humana, 
mientras la marca de ese odio siguiera impresa en su rostros” (ALÉXIS, 
1975:p.236). 

 Hilarion encontra a resposta a seus questionamentos na figura do jovem 

médico comunista Jean Michel. Ele faz o herói compreender que a miséria do povo é 

a garantia do bem estar da burguesia. Jean Michel procura imprimir uma consciência 

de proletário a Hilarion, fazendo com que ele traduza as contradições vividas na pele 

em termos de luta de classes er não como o produto da fatalidade. E, em sua 

trajetória de injustiças nas casas dos burgueses, sua prisão, a fome e a miséria, ou 

seja, em toda a sua existência marcada pela dor, injustiça e privações levam Hilarion 

a compreender o discurso de Jean Michel quando ele falava de proletário e luta de 

classes. As palavras deste ecoam em Hilarion porque ele compreendia que “Jean-

Michel era uno de los suyos, era carne del pueblo, un poco el hijo de todos” (ALÉXIS, 

1975:p.106). Hilarion vai percebendo a verdade e a força das palavras do jovem 
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médico. Apesar de não compreendê-la de todo, sabia “que había en ellas algo de 

acertado, porque encerraban un espíritu que rechazaba la resignación, un espíritu 

que buscaba el combate” (ALÉXIS,1975:p.249). 

 Assim, Hilarion vai passando por uma transformação que lhe permite 

perceber que era que 

“Sí, era necesario que los trabajadores lucharan clase contra clase para 
arrancar su pan al apetito voraz de los patrones. Pero veía a los obreros 
poco numerosos, pasivos, y con la cantidad de desocupados y hambrientos 
que había en el país, preveía que serían derrotados en todas la batallas” 
(ALÉXIS, 1975:p.249). 

 A crítica à exploração de classes e contradições do sistema capitalista são 

objeto de muitas passagens de El Compadre General Sol. Neste sentido, a obra por 

vezes envieza para a doutrinação como na passagem que segue. 

“Tu salario sirve para mantener en estado de funcionar tus músculos, tus 
huesos, tus nervios, tu cerebro y para fabricar otros trabajadores para el 
patrón. El día en que te des clara cuenta de esta verdad, habrá que 
contenerte...” (ALÉXIS,1975:p.263). 

  Outros objetos de crítica constante em Aléxis são os religiosos e a religião 

de um modo geral. Os representantes da religião surgem como verdadeiros abutres. 

Numa passagem da obra, após uma enchente que trás destruição e mortes aos 

camponeses, os padres, pastores e hougans encontram a oportunidade para 

lucrarem com a miséria do povo. 

“Y como había una gran cantidad de jabillos en la región, ya podían correr 
los curas; jamás era ese el lugar. Los campesinos sabían bien que los 
hombres de Dios no cantan los salmos ni declaman las plegarias por nada. 
Miraban de reojo a esos ‘comedores de huevos y pollos’, que venden la 
confesión y comercian con el agua vendita. 

También los papalois habían acudido, misteriosos, gesticulantes, proféticos, 
amenazando a los hombres de la tierra con mil desdichas nuevas si no 
calmaban la cólera de los dioses vodúes y su apetito de buenos manjares. 
Pero, aplastados por su desesperación y su desamparo, los desdichados se 
limitaban a responder: 

__ Sí, papá” (ALÉXIS,1975:p.220). 
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“Los pastores protestantes habían sido más sagaces y clarividentes. 
Competidores en situación de inferioridad en el comercio de las cosas 
santas y de las palabras sagradas, celosos, verdes de envidia, debían 
mostrarse cautelosos, disimular su lucro” (ALÉXIS,1975:p.221). 

“En cuanto al padre Le Guillec, cobra cincuenta céntimos por la confesión, 
vende agua bendita, exige tres gallinas para un bautismo, y lo mismo para 
las misas y para los libera de los muertos” (ALÉXIS, 1975:p.138). 

A religião de um modo geral no Haiti, é utilizada como mecanismo de 

controle social pelo Estado. É uma religião que não consegue estabelecer uma 

relação de identificação com a população. O seu caráter elitista e excludente fica em 

destaque nas palavras de Hilarion. 

“Y además, había curas negros, pero jamás se habían visto negros que 
fuesen ‘monseñores’, a los que se va a besar el anillo... (ALÉXIS, 
1975:p.74). 

“Los trabajadores de Haití van a vivir juntos, se ‘colocan’, pero no se casan. 
Porque el Estado no es el Estado del pueblo, porque la religión oficial no es 
la religión de su clase, porque su corazón es más puro que el rocío de la 
mañana. Es su conciencia profunda y humana la que les sirve de código civil 
y de acta de matrimonio” (ALÉXIS, 1975:p.185). 

 Os políticos “entreguistas” são outro objeto de crítica de Jacques Stephen 

Aléxis. Ele denuncia a corrupção e ausência de ideologia política bem como o grande 

oportunismo deste segmento que se vendia e que vendia o país aos norte-

americanos. Jerome Paturault e sua esposa são os arquétipos que representam 

todos os políticos haitianos.  

“Jérôme Paturault era uno de esos politiqueros profesionales que sirven a 
todos los gobiernos (...) Graças a crónicas redactadas en estilo 
rimbombante, plagadas de desvergonzados barbarismos y divinos 
solecismos, gracias a algunas denuncias y a fangosas adulaciones dirigidas 
a los norteamericanos que manejaban el timón, encargándose del resto su 
mujer, de virtude ligera a los veintisiete años, Jérôme Paturaut había 
conseguido el puesto de jefe de división, en Relaciones Exteriores”  
(ALÉXIS,1975:p.229-230). 

“Cornudo cuidadoso, organizaba con arte consumado su carrera política. 
Cuando las maniobras políticas se revelaban inficaces, hacía su aparición la 
señora de Paturault, felina, perfumada, aristócrata a más no pedir, de ojos, 
boca y cuerpo de Venus. Un buen diván hacía el resto y la asociación del 
rimador y la bonita zorra se iba convirtiendo cada vez más en un modelo 
para los políticos de dientes largos” (ALÉXIS,1975:p.230). 
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 As imagens femininas ocupam lugar importante na obra de Aléxis. Temos 

a este respeito dois tipos de descrições e valorizações, a mulher burguesa e a 

mulher do povo. A primeira é sedutora e frívola, a mulher do povo aparece bela e 

virtuosa em sua miséria (bela porque virtuosa). Desta forma, as mulheres figuram 

como agentes importantes no projeto de mudança social proposto pelo autor. São as 

companheiras que dão o suporte necessário aos heróis em seus desejos de 

transformação social. 

“Después de esa maldita inundación habían llegado los días malos, malos 
para todos. Al principio Hilarion se había sentido sumamente indeciso, pero 
ahora alentaba en él un nuevo valor. ¡Oh!, Claire-Heureuse se había 
defendido bien, a pesar de lo fatigada que estaba, a pesar de su embarazo. 
Había luchado como una verdadera negra de Haití, con todas sus fuerzas. 
En ese combate cotidiano, su pequeña boca violácea se había fruncido, sus 
ojos quedaron rodeados de un cerco gris, su sonrisa comenzó a marchitarse, 
su piel a perder brillo, pero su belleza se tornó, en cambió, más intensa, más 
humana, menos celeste” (ALÉXIS,1975:p.250 / 251). 

“Al analizar a Claire-Heureuse creía encontrar en ella lo que le faltaba a 
Jean-Michel y a todos los pequeñosburgueses comunistas que su amigo le 
hacía conocer. Ninguno de ellos poseía esa combatividad a toda prueba. En 
cuanto a esto, Claire-Heureuse, una simple hija del pueblo, podía servir de 
ejemplo a cualquiera de ellos” (ALÉXIS,1975:p.251). 

 Outras passagens tratam de denunciar o caráter excludente do Estado 

haitiano. Aléxis denuncia os mecanismos utilizados pelo governo para expropriar os 

camponeses de suas terras em favor das empresas exploradoras norte-americanas. 

Seja na região urbana ou rural o que marca o Haiti “Es la ley de hierro del Estado de 

los ricos contra los pobres” (ALÉXIS, 1975:p.39).  

¡ Y las triquiñuelas del agrimensor! Tonton Alcius le contaba a quien quisiera 
oírlo cómo los habían despojado de una tierra que les pertenecía desde los 
tiempos del presidente Salomón. El agrimensor había llegado una mañana 
con sus cadenas, su compás, y todo el resto de su equipo. ¡ Y resultó que en 
fin de cuentas la tierra no era de ellos sino del señor Lapointe, el diputado! 
¡Vaya uno a luchar contra el diputado, señor feudal de toda región, su 
capitán en la guardia de Haití, su agrimensor y su jefe de sección!” (ALÉXIS, 
1975:p.137-138). 
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 Hilarion vai se conscientizando de que o destino do homem está em suas 

lutas diárias. Nas coisas que ele faz de concreto, no seu trabalho e educação, não 

em oferendas aos loas ou em orações nas Igrejas. Isto não iria mudar a sorte dos 

homens uma vez que os deuses se mostravam totalmente indiferentes aos dramas 

humanos. Como na descrição feita pelo protagonista. 

“Vean la determinación de esta mujer de vientre maternal, protegiendo el 
fruto de sus amores y de sus esperanzas. ¡Vean el rostro de los cuerpos 
yacentes, quebrados, devastados! Vean las manos implorantes de los que 
quieren salvar sus vienes del siniestro. Vean este cielo sereno, a imagen de 
este Dios instalado sobre sus nubes, trascendente, con el brazo levantado, 
soberano, impasible, sobre la desesperación monumental de las 
catástrofes...” (ALÉXIS,1975:p.326). 

  A revolução proposta pelo autor só seria possível com a ajuda do povo. 

Este constitui o único agente com poder realmente revolucionário. Entretanto, para 

que iste potencial fosse despertado era necessário o trabalho árduo da 

conscientização, efetuado pela classe que tinha reais condições desta empreitada. A 

pequena burguesia, médicos como Jean Michel e o próprio Aléxis, membros da 

burguesia nacionalista que haviam sido prejudicados e alijados do poder político pela 

intervenção norte-americana. 

 El Compadre General Sol representa um canto, um hino de louvor à força 

revolucionária do povo haitiano que 

 “A pesar de todo, el pueblo canta y ríe, pues el pueblo es un gigante que si 
no ha medido aún la fuerza de sus brazos, la siente sin embargo mientras 
trabaja... Los obreros, sin darse cuenta, comienzan a evaluar sus fuerzas, 
cada vez que pasan delante del nuevo ingenio, el nuevo taller o la nueva 
fábrica, el corazón se les conmueve con una alegría sin causa. Pues el 
pensamiento es secreto y vivaz. A pesar de todos los gendarmes, nuevos 
brazos de obreros, nuevos brazos de Charlemagne Peralte y de luchadores, 
son la mies que brota incesantemente de nuestra tierra, a cada nuevo matiz 
del cielo, a cada estación de las lluvias, a cada cosecha” (ALÉXIS, 1975:p.  
39). 

 Jacques Stephen Aléxis tinha plena consciência do quanto o trabalho de 

conscientização das classe populares seria trabalhoso em um país onde mais de 

noventa por cento da população era analfabeta. Para que isto ocorresse seria 
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necessário o estudo, a construção de escolas para os trabalhadores. Esta prática 

realizada por ele e por Jacques Roumain é ilustrada em sua obra. 

“Después de repetidas instancias de Jean-Michel, Hilarion se había decidido 
a asistir a una escuelita nocturna que militantes del Partido de su amigo 
sostenían gratuitamente en el barrio. Jean-Michel había logrado persuadido 
de que no era una escuela como las demás” (ALÉXIS, 1975:p.191). 

 Aléxis compreendia a necessidade das ações práticas para que a 

revolução ocorresse em seu país. As frases que se seguem foram pronunciadas por 

Pierre Roumel, quando de sua partida para o exílio, a todos os companheiros de 

ideais políticos. Procurou despertar neles (e nos leitores?) a necessidade de luta 

política. Em suas palavras, 

“En segundo lugar, nada de frases revolucionarias; trabajo práctico, no 
perder nunca el la carne de la carne, pueblo...” (ALÉXIS,1975:p.284). 

“Es necesario conservar la confianza inquebrantable en nuestro pueblo, es 
necesario reflexionar que no estamos solos, sino que constituimos un 
batallón de un gran ejército, que tenemos responsabilidades...” 
(ALÉXIS,1975:p.285). 

“...Hay que educarse sin cesar... Amar a su tierra, amar a su pueblo. 
Acostarse, dormirse y levantarse como revolucionarios y patriotas” (ALÉXIS, 
1975:p.285). 

“Habían fomentado en él un sentimiento inconciente contra los ‘árabes’ y 
otros indeseables. Debía haberse ido formado gracias a fragmentos de 
conversaciones, a calumnias hábilmente difundidas, a bromas. Así se 
elaboran los prejuicios en las mentes humanas” (ALÉXIS, 1975:p. 291). 

“¿Qué quieren? Una conciencia de proletario no nace de la noche a la 
mañana. Hay que trabajarla, martillarla, templarla, antes de que se convierta 
en un hermoso y buen acero” (ALÉXIS,1975:p.368). 

 Terminamos com o legado de Hilarion a Claire-Hereuse. As suas últimas 

palavras antes de morrer, representa o legado maior de sua vida, o processo de 

tomada de consciência das contradições do mundo em que viveu. São palavras de fé 

em um futuro que não se encontrava distante, são pronunciadas a Claire-Hereuse 

para que ela as espalhasse e desse continuidade a luta iniciada por ele para a 

libertação do povo haitiano. 
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”La gran verdad es que el sol de Haití nos enseña lo que hay que hacer. 
Pierre Roumel, Jean-Michel, Paco, todos ellos han logrado comprenderlo. Yo 
no he querido convertirme como ellos en un soldado del ejército del general 
Sol,...” (ALÉXIS,1975:p.446). 
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3.4 – O Diálogo Possível entre Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis 

 

 A tentativa de diálogo entre Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis 

poderia se inciar pelas suas carreiras intelectuais e políticas. Ambos tiveram 

formação européia, tomaram conhecimento dos principais nomes do Velho 

Continente em termos de produção científica e literária. Talvez esta formação 

universal tenha contribuído para que percebessem melhor as especificidades da 

cultura haitiana. Oriundo da eltie negra de seu país, cedo foram despertados pelas 

questões políticas, pelos ideais nacionalistas e para os problemas que assolavam a 

classe trabalhadora. 

 Aléxis e Roumain sofreram na pele a dura condição de filhos proscritos de 

um país colonial. Cerceados em suas liberdades, alijados dos canais de 

representação política e humilhados pelo racismo praticado pelo invasor norte-

americano em seu afã de justificar a intervenção “civilizadora” compreenderam a 

importância por resgatar a dignadade do país. São questões que com certeza se 

tornaram “demônios” altamente motivadores da luta nacionalista e de libertação, e 

também na reivindicação da especificidade da cultura africana preservada no Haiti. 

 Ao mostrarem a riqueza do universo cultural haitiano presente e 

preservado na cultura popular, Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis 

reclamam uma relação de paridade da cultura negra-haitiana em relação à cultura 

européia, ocidental e branca. 

 Lembrando Rubem Alves (1989), o pensamento funciona pela lógica da 

dor ou pela lógica do prazer. A questão nacional e racial se constituíam nas 

angústias existenciais de todo o povo haitiano que sentiam na pele a dura condição 

de colônia e de “raça inferior” como propalado pelo discurso imperialista. O mergulho 

na cultura popular e sua valorização positiva através do exorcismo das contribuições 
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cultuais de origem africana, a valorização do creolé e do volu, serviram como 

bandeiras de luta contra a intervenção estadunidense e as ditaduras que se 

seguiram a 1934. 

 Pelas trajetórias históricas marcadas pelo compromisso com a liberdade 

do Haiti e da valorização da cultura popular, o envolvimento nos movimentos 

revolucionários, o trabalho de conscientização e educação junto as classes pobres, 

podemos ver a importância social, histórica e cultural de Jacques Roumain e 

Jacques Stephen Aléxis. E, se estes escritores exerceram atuação social positiva, 

influenciando as massas e a juventude, suas obras representaram prolongamentos, 

ou melhor, extensões de suas atividades práticas, uma vez que foram concebidas 

com o mesmo desejo de conscientização e libertação. 

 O sucesso de uma obra se explica por estabelecer uma relação de 

dialogismo com o horizonte de expectativa literário de uma sociedade colocando 

questões que sejam pertinente ao momento em que se vive. As obras de Roumain e 

Aléxis tiveram boa acolhida pelo público no momento de publicação tanto por 

abordarem questões que diziam respeito às carências de orientação e sentido de seu 

mundo quanto por estabelecerem o diálogo com a tradição de ”literatura militante” 

iniciada desde a Independência pelos escritores do século XIX. Gobernadores del 

Rocío e El Compadre General Sol se configuram como a seqüência de tais lutas. 

Foram escritores que encabeçaram a defesa intelectual do Haiti atentando para o 

rechaço aos detratores que continuavam a produzir suas obras no século XX, 

engajadas na construção de uma identidade nacional dotada de positividade no 

exterior. São os herdeiros dos primeiros escritores (século XIX) mas não meros 

continuadores pois os superam em termos de estética e de autonomia frente aos 

paradigmas externos, graças sobretudo ao movimento da Negritude. 

 As obras de Aléxis e Roumain são um fato social e expressão das tensões 

sociais pelas quais o país passava. Os autores procuram explorar os exploradores 

das riquezas do país, sendo a maior delas a própria população haitiana. Todavia não 

são somente obras de denúncia, apresentam um visão prospectiva também. Tanto 
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em Gobernadores del Rocío quanto em El Compadre General Sol existe um projeto 

de transformação, amalgamado com a crença na força do homem para gerenciar seu 

destino. Estas obras se contituem em narrativas “exemplares” para pensarmos a 

construção da “Comunidade Imaginada“ haitiana por contribuírem na construção da 

idéia de um Haiti não entregue à barbárie, mas castigado pela miséria e exploração. 

Assentados na pilastra da Negritude procuraram mostrar aos haitianos e ao mundo 

que a cultura negra apresenta características substantivas que devem a uma forma 

distinta de percepção da realidade. Ao mostrarem  riqueza do universo mágico-

religioso presente no vodu, contribuem para a desconstrução de estereótipos que 

tinham nesta religião a sua fonte alimentadora. 

 Roumain e Aléxis em suas respectivas obras tratam de denunciar a 

antítese social haitiana, as duas classes extremas, burguesia e trabalhadores pobre. 

Entre estas se encontram os jovens estudantes, os responsáveis por educar as 

massas. Apesar de embasados na Negritude e desta ser acusada de alguns 

essencialismos, da prática de um racismo anti-racista, não é isto o que marca a 

literatura de Aléxis e Roumain. O projeto de nação de ambos está independente  do 

elemento cor, este seria um elemento mascarador das verdadeiras contradições 

presentes na sociedade haitiana, que são as contradições de classe. 

 Os autores vêm a resignação do camponês e do trabalhador urbano como 

um terrível obstáculo à sua verdadeira regeneração e a reabilitação da sociedade 

haitiana. Manuel e Hilarion heróis de Gobernadores del Rocío e El Compadre 

General Sol tem como tarefa maior a liberação de seus espiritos e daqueles que 

vivem a seu redor. Procuram mostrar que a miséria não deve ser aceitada como uma 

fatalidade. A mensagem “ten confianza en ti”  de Pierre Roumel a Hilarion é uma 

mensagem a todos aqueles espíritos resignados para que atentassem na fé e na 

força revolucionária do homem como agente transformador e produtor de seu próprio 

destino. Na mensagem pregada pelos autores, a luta não era algo que devesse ser 

realizado de forma isolada. Não se tratava de uma luta apenas pertinente ao povo 

haitiano ou aos negro, só do camponês ou do operário; era uma luta de todos os 
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tranalhadores, de todos os “condenados da terra”. Tratava-se de uma luta onde não 

se tem nem pátria e nem cor por ser uma batalha de explorados contra exploradores. 

 Outro ponto consonante em Aléxis e Roumain é a denúncia da agressão 

norte-americana ano mundo rural. E em contrapartida, são escritores que celebram a 

união indestrutível do homem à terra como força de luta contra os exploradores 

internos e externos. Em simetria também temos a valorização da figura feminina e 

neste sentido são inovadores. O que figurava na literatura anterior eram mulheres do 

povo, camponesas completamente entregues a sua resignação, à miséria. Em Aléxis 

e em Roumain, a mulher adquire outra dimensão, elas tem papel ativo na 

transformação do mundo. São as companheiras virtuosas e capazes de darem o 

suporte necessário aos heróis em seus projetos sociais. Nas obras destes autores, 

as mulheres fazem parte do projeto de transformação social. 

 Tanto Aléxis quanto Roumain se aplicam a descobrir a identidade haitiana 

através da exploração do universo mágico-religioso presente no vodu. Este constitui 

uma das práticas culturais mais vivas da herança africana preservada e presente no 

Haiti. E, se este elemento alimentou por décadas as obras dos detratores do país, 

agora vai servir como instrumento para mostrar dota a riqueza da cultura haitiana. 

Apesar da orientação marxista, Roumain e Aléxis defendem a validade do vodu por 

ser o veículo que permite a preservação das tradições folclóricas, da “verdadeira 

cultura” haitiana. Fazem críticas aos excessos de superstição desta religião mas 

avaliam positivamente o potencial social, político e o valor de resistência do vodu. 

 Por último, o projeto de Negritude levado a cabo por Jacques Roumain e 

Jacques Stephen Aléxis destoa do pensamento da Negritude que se desenvolveu no 

restante do Caribe e na África. Eles não pensam o Haiti no viés do pan-africanismo e 

sim a partir de uma ótica marxista, e, neste sentido, não tiveram a mesma postura de 

Aimé Césaire e Léopold Sédar Senghor. O projeto de identidade nacional de Aléxis e 

Roumain não parte de uma postura de que o Haiti seja um prolongamento da África, 

por mais que “el África que no deja en paz al negro, de cualquier país que sea, 

cualquiera que sea el lugar de donde viene o a donde va” (ALÉXIS, 1975:p.02). Eles 
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consideram a matriz africana como a que tem maiores influências na sociedade 

haitiana, todavia, o Haiti é uma outra coisa, apresenta singularidade e independência 

enquanto nação. Não compartilham a idéia de um retorno à África ancestral ou 

compartilham um projeto universal tendo como suporte a “raça”, o universalismo 

apresentado em suas obras se deve ao aporte marxista, a questão da luta de 

classes.  

 Assim, o resgate e valorização da matriz africana presente na sociedade 

haitiana no seio das classes populares, se configura como uma tentativa de 

valorização do traço cultural que foi objeto e fonte alimentadora dos estereótipos 

produzidos por escritores estrangeiros tanto no século XIX quanto no XX. Ao va 

  Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis buscam, em suas obras, 

revelar a antítese social haitiana, as duas classes extremas, burguesia e o povo. A 

burguesia exploradora é representada em Roumain pelos políticos e seus tentáculos 

que são os fiscais de seção rural, políciais rurais e comerciantes, além dos grandes 

proprietários feudais. Em Aléxis temos a burguesia representada de forma 

caricaturesca pelos políticos, proprietários feudais e grandes comerciantes. O que 

marca a obra dos autores é a representação do mundo camponês que se apresenta 

sob uma natureza desordenada e por vezes cruel. É uma natureza generosa que trás 

fartura e esperança, mas que as vezes se mostra caprichosa, trazendo calamidades 

e destruição aos camponeses. As mesmas chuvas que trazem representam um 

sopro de renovação de vida ao haitiano também causam as enchentes dos rios 

causando mortes aos animais e plantas, provocando doenças e mortes aos homens. 

Em Aléxis, a força regeneradora e amiga, sempre fiel aos camponeses que ressurge 

trazendo a esperança é o imponente e glorioso sol. Em Roumain a única força capaz 

de lutar contra as adversidades é a união fraterna dos trabalhadores da terra, a 

condição essencial para que eles se tornem de fato “gobernadores del rocío”.  

Desta forma, consideramos as obras de Jacques Roumain e Jacques 

Stephen Aléxis dotadas da caracterísicas de “exemplares” por inaugurarem as bases 

de uma suposta identidade nacional dando a ela a liga sentimental necessária e 
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efetiva que lhe garante certa estabilidade e fixação. Ambos buscaram resgatar a 

riqueza e originalidade da cultura popular vendo na mesma a fonte de onde podem 

ser tiradas as forças de transformação do Haiti. Foram escritores que influenciaram 

muito a sociedade de seu tempo e ainda continuam a influenciar nos dias atuais. 

Inauguraram uma nova forma de representação da realidade haitiana mostrando pela 

primeira vez o sincretismo do vodu com o catolicismo e toda a riqueza do universo 

mágico-religioso que esta proporciona. São escritores que fizeram escola e seguiram 

influenciando os novos escritores haitianos. Suas obras por apresentarem 

ressonância tanto no país quanto no exterior contribuíram para que os preconceitos 

em relação aos aportes africanos fossem deixando de ser negativizados e negados. 
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4 - Considerações Finais 

 

 Neste trabalho abordamos a literatura da Negritude haitiana desenvolvida 

na obra de Jacques Roumain Gobernadores del Rocío e Jacques Stephe Aléxis El 

compadre General Sol como dotadas da características de “exemplares” para se 

fundar uma nova idéia de comunidade cultural haitiana. São protagônicas na 

fundação de uma nova idéia de se imaginar o Haiti assim como representam um 

rechaço aos detratores que produziram as obras estigmatizadoras da identidade 

haitiana no transcurso do século XIX e início do XX. Estas obras “exemplares” 

representaram na verdade, narrativas fundadoras, pois, inauguraram os alicerces de 

uma pretensa identidade nacional, o aporte cultural herdado da Árfrica ancestral, 

caminho que vai ser seguido pelos escritores que os sucederam no século XX.  

 Desta forma, a narrativa fundadora tem como encargo fornecer à 

identidade nacional a liga sentimental e afetiva que lhe garante as bases de uma 

certa estabilidade e fixação. Assim, a literatura foi abordada como um valioso artefato 

cultura que influencia no imaginário social contribuindo para a construção de 

estereótipos assim como de identidades. A abordagem seguida se pautou por uma 

busca de diálogo entre teóricos da cultura que abordam a temática identitária, críticos 

literários, sociologia da literatura, análise do discurso e estética da recepção literária. 

Procuramos também, mostrar o aspecto da literatura como um produto social e o 

engajamento político-social que marcou e marca esta produção artística no 

continente Latino-americano. Apresentamos a importância da literatura de viagens na 

construção de estereótipos acerca do haitiano e no desenvolvimento da “literatura 

militante” no Haiti a partir do início do século XIX que se pautou pela defesa 

intelectual do país contra os detratores estrangeiros. 
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No primeiro capítulo foi demonstrado a importância, validade e relevância dos 

estudos literários como fonte que amplia as possibilidades de compreensão de uma 

determinada sociedade. Mostramos como os literatos Latino-americanos encabeçam 

o ato de escrever como um compromisso ético que é o envolvimento com as 

carências existenciais de sua sociedadem sejam elas demandas políticas, sociais ou 

culturais. Quanto tratamos da Negritude, explicitamos seu caráter de vanguarda 

literária, de busca e afirmação, e busca de afirmação cultural pelos negros 

apresentando suas características de transnacionalismo e pan-africanismo em 

âmbito internacional. Fizemos uma distinção em relação à Negritude haitiana que 

esteve voltada para a questão da identidade nacional e com maior influência do 

marxismo. Este fato lhe possibilitou se desvencilhar dos excessos que o 

essencialismo que marcou o movimento internacionalmente. 

Ainda no primeiro capítulo, explicitamos o papel das narrativas “exemplares” 

na edificação da identidade nacional por elas adquirirem a característica de 

fundadoras. As obras de Jacques Roumaim e Jacques Stephen Aléxis dotadas 

destas características buscaram despertar nos haitianos o elemento cimentador de 

toda idéia de nação, ou seja, o emocional, a idéia de uma pátria cultural. Mostramos 

ainda que a literatura só consegue agir desta forma quando entra na fase 

nacionalista e revolucionária como classificada por Franz Fanon. Evidenciamos este 

caráter em Roumain e Aléxis pela renovação cultural que os dois promoveram no 

Haiti a partir do impulso de autonomia e originalidade, não uma mera cóia de aportes 

literários alienígenas e sim uma literatura que se pautou pela busca de uma nova 

estética a partir do reconhecimento profundo da realidade cultural da própria nação. 

No segundo capítulo buscamos configurar o processo de construção da 

barbárie haitiana. Foram apresentadas algumas obras de viajantes europeus que 

escrevendo dentro dos marcos da literatura de viagens, acabaram por atribuir às 

terras do Haiti a qualidade de locus da barbárie no continente americano. 

Evidenciamos o poder desta literatura na construção dos estereótipos sobre o 

haitiano e a vinculação estreita desta literatura com os interesses políticos e 
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imperialistas dos países europeus e dos Estados Unidos. De igual forma foi 

apresentado a importância destes detratores para o desenvolvimento da “literatura 

militante” no Haiti desde o início do século XIX. Foram obras que ficaram marcadas 

pela defesa intelectual do país frente às calúnias produzidas no estrangeiro. 

Entretanto foram obras filhas de seu tempo e por isto os escritores não conseguiram 

se desvencilhar do pensamento do século XIX altamente marcado pela parelha 

civilização/barbárie de forma que não conseguiram se desvencilhar de uma relação 

de dependência cultural em relação à Europa, berço da “verdadeira civilização”. 

Mostramos que os escritores do dezenove, buscando apresentar uma visão positiva 

do Haiti ao mundo, negaram as formas de expressão cultural oriundas das classes 

populares como o vodu e o créole. Deste modo, a literatura efetivamente nacionalista 

surge com Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis que assumem em suas 

obras a matriz africana do Haiti e propoe uma nova estética baseada na Negritude e 

no realismo maravilhoso. Ao fazerem isto, os escritores procuram tanto inspiram em 

seus compatriotas o orgulho pela cultura nacional quanto buscam mostrar uma visão 

positiva do Haiti no exterior rechaçando os detratores que ainda produziam suas 

obras denegrindo a imagem do país. 

No terceiro capítulo explicitamos o engajamento de Roumain e Aléxis com 

os problemas políticos do Haiti, como eles participaram de movimentos de 

contestação e derrubada de governo além de suas atuações junto aos seguimentos 

populares de seu país. Apresentamos algumas críticas às suas obras o que mostra 

que tiveram boa acolhida interna e internacional fato dotado de grande importância 

pois os autores estavam preocupados com a identidade nacional e com a imagem do 

país no exterior. Demonstramos na análise do conteúdo das obras a quem estavam 

direcionadas as críticas e a valorização que os autores procederam da classe 

popular do país, fossem camponeses e trabalhadores urbanos. Apresentaram uma 

visão positiva destes, mostrando a importância de algumas expressões culturais 

como mecanismo de coesão e identidade que pode ser utilizado de forma 

revolucionária, desde que tirado os excessos de superstições que atravancam as 

ações práticas. Com relação ao público leitor nossa hipótese é a de que 
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internamente ele era representado pela burguesia negra, classe que havia crescido 

muito com o crescimento do aparelho burocrático haitiano e que foi alijada pelos 

norte-americanos e pelos posteriores políticos “fantoches” que subiram ao poder. Era 

a única classe com condições de executar a educação da classe trabalhadora para 

que esta assumisse uma posição revolucionária. Em um país de analfabetos, a 

burguesia negra representava a classe letrada e ocidentalizada que não se 

identificava com a classe popular (devido ao fato de não assumirem e negarem a 

matriz africana) mas que poderia ser dispertada se percebesse a exploração levada 

a cabo pelos norte-americanos e pelos políticos entreguistas. Esta burguesia 

conscientizada sobre a relação de exploração a que estava sujeita pelo imperialismo 

e que somente com a revolução poderia mudar o estado das coisas, com certeza 

veia nos estratos populares a força de que necessitavam para mudar a história do 

Haiti. 
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4 - Considerações Finais 

 

 Neste trabalho abordamos a literatura da Negritude haitiana desenvolvida 

na obra de Jacques Roumain Gobernadores del Rocío e Jacques Stephe Aléxis El 

compadre General Sol como dotadas da características de “exemplares” para se 

fundar uma nova idéia de comunidade cultural haitiana. São protagônicas na 

fundação de uma nova idéia de se imaginar o Haiti assim como representam um 

rechaço aos detratores que produziram as obras estigmatizadoras da identidade 

haitiana no transcurso do século XIX e início do XX. Estas obras “exemplares” 

representaram na verdade, narrativas fundadoras, pois, inauguraram os alicerces de 

uma pretensa identidade nacional, o aporte cultural herdado da Árfrica ancestral, 

caminho que vai ser seguido pelos escritores que os sucederam no século XX.  

 Desta forma, a narrativa fundadora tem como encargo fornecer à 

identidade nacional a liga sentimental e afetiva que lhe garante as bases de uma 

certa estabilidade e fixação. Assim, a literatura foi abordada como um valioso artefato 

cultura que influencia no imaginário social contribuindo para a construção de 

estereótipos assim como de identidades. A abordagem seguida se pautou por uma 

busca de diálogo entre teóricos da cultura que abordam a temática identitária, críticos 

literários, sociologia da literatura, análise do discurso e estética da recepção literária. 

Procuramos também, mostrar o aspecto da literatura como um produto social e o 

engajamento político-social que marcou e marca esta produção artística no 

continente Latino-americano. Apresentamos a importância da literatura de viagens na 

construção de estereótipos acerca do haitiano e no desenvolvimento da “literatura 

militante” no Haiti a partir do início do século XIX que se pautou pela defesa 

intelectual do país contra os detratores estrangeiros. 
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No primeiro capítulo foi demonstrado a importância, validade e relevância dos 

estudos literários como fonte que amplia as possibilidades de compreensão de uma 

determinada sociedade. Mostramos como os literatos Latino-americanos encabeçam 

o ato de escrever como um compromisso ético que é o envolvimento com as 

carências existenciais de sua sociedadem sejam elas demandas políticas, sociais ou 

culturais. Quanto tratamos da Negritude, explicitamos seu caráter de vanguarda 

literária, de busca e afirmação, e busca de afirmação cultural pelos negros 

apresentando suas características de transnacionalismo e pan-africanismo em 

âmbito internacional. Fizemos uma distinção em relação à Negritude haitiana que 

esteve voltada para a questão da identidade nacional e com maior influência do 

marxismo. Este fato lhe possibilitou se desvencilhar dos excessos que o 

essencialismo que marcou o movimento internacionalmente. 

Ainda no primeiro capítulo, explicitamos o papel das narrativas “exemplares” 

na edificação da identidade nacional por elas adquirirem a característica de 

fundadoras. As obras de Jacques Roumaim e Jacques Stephen Aléxis dotadas 

destas características buscaram despertar nos haitianos o elemento cimentador de 

toda idéia de nação, ou seja, o emocional, a idéia de uma pátria cultural. Mostramos 

ainda que a literatura só consegue agir desta forma quando entra na fase 

nacionalista e revolucionária como classificada por Franz Fanon. Evidenciamos este 

caráter em Roumain e Aléxis pela renovação cultural que os dois promoveram no 

Haiti a partir do impulso de autonomia e originalidade, não uma mera cóia de aportes 

literários alienígenas e sim uma literatura que se pautou pela busca de uma nova 

estética a partir do reconhecimento profundo da realidade cultural da própria nação. 

No segundo capítulo buscamos configurar o processo de construção da 

barbárie haitiana. Foram apresentadas algumas obras de viajantes europeus que 

escrevendo dentro dos marcos da literatura de viagens, acabaram por atribuir às 

terras do Haiti a qualidade de locus da barbárie no continente americano. 

Evidenciamos o poder desta literatura na construção dos estereótipos sobre o 

haitiano e a vinculação estreita desta literatura com os interesses políticos e 
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imperialistas dos países europeus e dos Estados Unidos. De igual forma foi 

apresentado a importância destes detratores para o desenvolvimento da “literatura 

militante” no Haiti desde o início do século XIX. Foram obras que ficaram marcadas 

pela defesa intelectual do país frente às calúnias produzidas no estrangeiro. 

Entretanto foram obras filhas de seu tempo e por isto os escritores não conseguiram 

se desvencilhar do pensamento do século XIX altamente marcado pela parelha 

civilização/barbárie de forma que não conseguiram se desvencilhar de uma relação 

de dependência cultural em relação à Europa, berço da “verdadeira civilização”. 

Mostramos que os escritores do dezenove, buscando apresentar uma visão positiva 

do Haiti ao mundo, negaram as formas de expressão cultural oriundas das classes 

populares como o vodu e o créole. Deste modo, a literatura efetivamente nacionalista 

surge com Jacques Roumain e Jacques Stephen Aléxis que assumem em suas 

obras a matriz africana do Haiti e propoe uma nova estética baseada na Negritude e 

no realismo maravilhoso. Ao fazerem isto, os escritores procuram tanto inspiram em 

seus compatriotas o orgulho pela cultura nacional quanto buscam mostrar uma visão 

positiva do Haiti no exterior rechaçando os detratores que ainda produziam suas 

obras denegrindo a imagem do país. 

No terceiro capítulo explicitamos o engajamento de Roumain e Aléxis com os 

problemas políticos do Haiti, como eles participaram de movimentos de contestação 

e derrubada de governo além de suas atuações junto aos seguimentos populares de 

seu país. Apresentamos algumas críticas às suas obras o que mostra que tiveram 

boa acolhida interna e internacional fato dotado de grande importância pois os 

autores estavam preocupados com a identidade nacional e com a imagem do país no 

exterior. Demonstramos na análise do conteúdo das obras a quem estavam 

direcionadas as críticas e a valorização que os autores procederam da classe 

popular do país, fossem camponeses e trabalhadores urbanos. Apresentaram uma 

visão positiva destes, mostrando a importância de algumas expressões culturais 

como mecanismo de coesão e identidade que pode ser utilizado de forma 

revolucionária, desde que tirado os excessos de superstições que atravancam as 

ações práticas. Com relação ao público leitor nossa hipótese é a de que 
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internamente ele era representado pela burguesia negra, classe que havia crescido 

muito com o crescimento do aparelho burocrático haitiano e que foi alijada pelos 

norte-americanos e pelos posteriores políticos “fantoches” que subiram ao poder. Era 

a única classe com condições de executar a educação da classe trabalhadora para 

que esta assumisse uma posição revolucionária. Em um país de analfabetos, a 

burguesia negra representava a classe letrada e ocidentalizada que não se 

identificava com a classe popular (devido ao fato de não assumirem e negarem a 

matriz africana) mas que poderia ser dispertada se percebesse a exploração levada 

a cabo pelos norte-americanos e pelos políticos entreguistas. Esta burguesia 

conscientizada sobre a relação de exploração a que estava sujeita pelo imperialismo 

e que somente com a revolução poderia mudar o estado das coisas, com certeza 

veia nos estratos populares a força de que necessitavam para mudar a história do 

Haiti. 
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