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 INTRODUÇÃO: 

 Esta  pesquisa  estuda  as  circulações  de  ideais  de  liberdade  e  cidadania  em  Saint-Domingue  – 

 atual  Haiti  –,  durante  a  Revolução  Haitiana  (1791-1804),  com  base  na  leitura  do  periódico  Gazette  de 

 Saint-Domingue,  politique,  civile,  économique  et  littéraire  ,  priorizando  as  edições  publicadas  entre  20 

 de  agosto  e  21  de  setembro  de  1791.  A  partir  de  elementos  fornecidos  pela  fonte  e  pela  bibliografia 

 especializada,  focamos  na  agência  dos  nascidos  africanos  e  demais  sujeitos  negros  da  colônia 

 francesa  que  tiveram  um  papel  fundamental  como  vetores  e  receptores  das  notícias  de  liberdade  no 

 Caribe.  O  quadro  teórico  que  sustenta  esta  pesquisa  advém  de  clássicos  sobre  a  Revolução  Haitiana, 

 como  Os  Jacobinos  Negros:  Toussaint  L’Ouverture  e  a  Revolução  de  São  Domingos  ,  de  C.L.R  James, 

 e  sobre  o  Atlântico  Negro,  com  Paul  Gilroy  em  Atlântico  Negro:  modernidade  e  dupla  consciência  ,  além 

 de  uma  leitura  dos  acontecimentos  a  partir  da  concepção  de  “História  vista  de  baixo”  de  E.P 

 Thompson,  que  torna  possível  trazer  os  escravizados  como  protagonistas  da  história.  Foram  utilizados 

 também  textos  e  artigos  mais  recentes  produzidos  pela  historiografia  brasileira  e  internacional  sobre  o 

 assunto, possibilitando diálogos e trocas interessantes para a continuidade da pesquisa. 

 METODOLOGIA: 

 Em  um  primeiro  momento,  em  relação  às  fontes,  foram  utilizadas  edições  do  periódico  Gazette 

 de  Saint-Domingue,  politique,  civile,  économique  et  littéraire  ,  1  disponíveis  no  arquivo  digital  da 

 Biblioteca  John  Carter  Brown,  com  foco  nas  publicações  de  20  de  agosto  a  21  de  setembro  de  1791. 

 Buscamos  pelo  nome  “Congo”  em  todo  o  ano  de  1791  e  percebemos  diversas  ocorrências.  Logo  após, 

 1  Disponível  em:  https://archive.org/details/gazettedesaintdo01moza/page/n3/mode/2up?view=theater  .  Acesso  em 
 20 de abril 2022. 
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 fizemos  uma  leitura  dos  casos  que  aparecem  nos  meses  analisados  na  pesquisa.  Notadamente,  os 

 escravizados  nascidos  na  África  Central,  como  os  considerados  “Congos”  pela  fonte  e  pela  bibliografia, 

 são  os  mais  recorrentes  no  periódico.  Segundo  Thornton,  em  seu  livro  Africa  and  Africans  in  the 

 making  of  the  Atlantic  world,  1400-1800  ,  na  “época  da  Revolução  em  São  Domingos,  Kikongo  era, 

 também,  com  toda  a  probabilidade,  a  primeira  língua  mais  comum,  quase  chegando  perto  da  língua 

 francesa”.  2  Ou  seja,  todas  as  informações  sobre  liberdade,  cidadania,  levantes  que  estavam 

 acontecendo  e  atividades  de  marronage  poderiam  ser  compartilhadas  entre  os  escravizados  sem  que 

 os  senhores  ficassem  sabendo.  A  língua  ganha  uma  importância  e  potência  singular  por  aqueles 

 recém  desembarcados  no  Haiti,  que  souberam  utilizar  dessa  ferramenta  para  dar  continuidade  a 

 Revolução Haitiana. 

 Após  percebermos  essas  diversas  ocorrências,  entramos  na  leitura  e  fichamento  de  cada 

 periódico  analisado  por  esta  pesquisa.  O  enfoque  nas  vendas  de  escravizados,  ocorrências  de 

 marronage  e  mobilidade  negra  no  Atlântico  foi  notável.  Mesmo  sob  o  filtro  de  editores  ligados  ao 

 mundo  colonial,  percebeu-se  a  variedade  de  narrativas  negras  presentes  na  imprensa.  Criamos  uma 

 tabela  dos  casos  de  escravizados  que  apareciam  no  jornal  com  as  seguintes  características: 

 Nome/Identificação,  Gênero,  Idade,  Cicatriz/Escarificação,  Nação  e  Senhor.  O  número  de  homens 

 escravizados  vindos  da  África  Central,  em  especial  do  Congo,  é  maioria  dentre  eles,  confirmando  os 

 argumentos  de  Thornton  levantados  no  parágrafo  acima.  As  mulheres  escravizadas  eram  geralmente 

 classificadas  sem  nome,  sendo  identificadas  como  Nègresse  .  Apesar  de  estarem  em  menor  número 

 em  relação  aos  homens,  os  avisos  sobre  mulheres  fugitivas  aparecem  com  frequência  no  jornal, 

 indicando  que  elas  conseguiam  estabelecer  redes  de  mobilidade  na  ilha  e  fugir  da  condição  de 

 escravizadas.  A  média  de  idade  das  pessoas  negras  nos  anúncios  analisados  até  o  momento  é  de  25 

 anos  e,  considerando  a  grande  entrada  de  escravizados  em  São  Domingos  nesse  momento  para 

 suprir  as  demandas  das  plantações,  constatou-se  que  a  expectativa  de  vida  dessas  pessoas  é  baixa. 

 Por  fim,  as  escarificações  e  cicatrizes  são  atribuídas  com  mais  frequência  entre  os  “Congos”, 

 “Mozambiques”  e  “Nagos”.  A  bibliografia  sobre  este  último  aspecto  ainda  está  sendo  levantada,  tendo 

 em vista que foi um elemento posterior adicionado na pesquisa. 

 Com  relação  à  bibliografia  utilizada  como  base  para  esta  pesquisa,  o  artigo  de  John  K. 

 Thornton  “I  Am  the  Subject  of  the  King  of  Congo:  African  Political  Ideology  and  the  Haitian  Revolution”, 

 publicado  pela  Journal  of  World  History  ,  em  1993,  oferece  uma  vasta  compreensão  sobre  a  História  do 

 Reino  do  Congo  e  suas  conexões  com  os  eventos  ocorridos  na  Revolução  Haitiana.  Segundo  ele, 

 ambos  os  eventos  estão  ligados  por  seus  sujeitos  em  comum  -  negros  escravizados  no  continente 

 africano  e  trazidos  para  a  colônia  de  São  Domingos.  Essas  pessoas  compartilhavam  experiências, 

 culturas,  religiões  e  vivências  que  foram  formadas  em  África  e  recriadas  no  novo  território,  agora  sob  o 

 jugo da escravidão. 

 2  THORNTON.  John  K.  Africa  and  Africans  in  the  making  of  the  Atlantic  world,  1400-1800.  New  York,  NY: 
 Cambridge University Press, 1998. p. 321. 
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 Outra  obra  importante  para  a  compreensão  desta  pesquisa  e  dos  caminhos  trilhados  até  esse 

 momento  é  o  livro  de  Carolyn  Fick,  The  making  of  Haiti:  The  Saint  Domingue  Revolution  From  Below  , 

 publicado  no  final  da  década  de  1990  pela  The  University  of  Tennessee  Press:  Knoxville.  Nele,  a 

 autora  percorre  um  caminho  diferente  dos  grandes  clássicos  que  analisaram  a  Revolução  Haitiana  a 

 partir  da  perspectiva  de  seus  líderes,  como  temos  em  Os  Jacobinos  Negros:  Toussaint  L’Ouverture  e  a 

 Revolução  de  São  Domingos,  de  C.L.R  James.  O  trabalho  de  Fick  ilustra  as  naturezas  e  impactos  da 

 mentalidade  e  movimentos  populares  no  percurso  dos  acontecimentos  revolucionários.  Para  isso,  a 

 autora  importa  para  sua  análise  o  conceito  do  historiador  britânico  E.P  Thompson,  a  “História  vista  de 

 baixo”,  3  trazendo  os  escravizados  e  suas  respectivas  práticas,  culturas,  origens  e  religiões  para  dentro 

 de  seu  livro.  De  acordo  com  ela,  “os  escravizados  foram  os  principais  arquitetos  de  suas  liberdades  e 

 independência",  4  opondo-se  às  teses  racistas  de  que  sujeitos  negros  eram  incapazes  de  conceber  a 

 Revolução  Haitiana  e  de  que  esta  foi  protagonizada  por  pessoas  brancas  que  traziam  notícias  da 

 Revolução Francesa para a colônia de São Domingos. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Os  resultados  alcançados  com  esta  pesquisa,  até  o  momento,  dialogam  com  os  objetivos 

 traçados  inicialmente  de  estudar  as  circulações  de  ideais  de  liberdade  e  cidadania  em  São  Domingos, 

 atual  Haiti.  O  foco  nas  perspectivas  macro-históricas  nos  encaminhou  para  reflexão  sobre  a 

 quantidade  expressiva  de  pessoas  advindas  da  África  Central  e  como  seus  elementos  culturais, 

 políticos  e  religiosos  influenciaram  a  Revolução  Haitiana.  Além  disso,  o  estudo  de  caso  aqui  se  faz 

 importante  para  a  compreensão  dos  resultados  da  pesquisa.  Segundo  Rebecca  Scott,  em  seu  livro 

 Provas  de  Liberdade:  Uma  odisseia  atlântica  na  era  da  emancipação,  "não  há  nada  micro  no  mundo 

 atlântico  do  século  XIX,  mas  mesmo  nesse  quadro  tão  amplo,  a  análise  mais  profunda  pode  surgir  da 

 intensa  atenção  ao  particular”.  5  Pensando  nisso,  seguimos  analisando  as  singularidades  dos 

 escravizados  que  aparecem  no  periódico  separadamente,  como  por  exemplo  a  mulher  escravizada  de 

 nome  Rose  e  de  nação  Congo,  que  foge  para  outra  plantação  e  consegue  estabelecer  redes  de 

 comunicações  com  outros  escravizados  que  já  estavam  ali.  Também,  é  importante  ressaltar  o  caso  de 

 Marronage  do  Créole  Hector,  pertencente  ao  editor  do  jornal,  que  o  acompanhava  em  suas  viagens 

 para  a  França  e  conseguia  ler  e  escrever.  Ou  seja,  essas  características  pertencentes  ao  Créole 

 possuíam  potenciais  revolucionários  frente  à  escravidão  estabelecida  em  São  Domingos,  além  de  ser 

 uma  pessoa  que  servia  como  intermediária  das  notícias  dos  jornais  para  outros  escravizados  que  não 

 sabiam ler. 

 5  SCOTT, Rebecca J; HÉBRARD, Jean M.  Provas de liberdade:  Uma odisseia atlântica na era da emancipação  . 
 Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014. p. 19. 

 4  FICK,  Carolyn  E.  “Introdução”  In:  The  making  of  Haiti:  The  Saint  Domingue  Revolution  From  Below  .  The 
 University of Tennessee Press: Knoxville, 1990. p. 3. 

 3  THOMPSON. E.P.  A formação da classe operário inglesa,  vol 1  . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012. 
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 Nessa  perspectiva,  Julius  Scott  contribui  para  compreender  como  essas  notícias  de  liberdade 

 do  jornal  circulavam  entre  os  escravizados,  com  o  conceito  “classe  sem  mestre”,  que  abrange  os 

 escravos  fugitivos,  negros  livres,  comerciantes,  desertores,  marinheiros  e  outros  que  não  respondiam 

 aos  interesses  das  autoridades  coloniais.  Os  sujeitos  dessa  classe  formavam  um  mundo  subterrâneo 

 em  que  as  notícias  sobre  liberdade  e  cidadania  circulavam  entre  eles,  por  meio  das  redes  e  rotas  de 

 comunicação,  sem  que  os  senhores  de  escravos  ficassem  sabendo.  Ou  seja,  embora  alguns 

 escravizados  não  tivessem  contato  direto  com  o  periódico  aqui  tomado  como  fonte,  as  notícias 

 contidas no jornal sobre liberdade iriam circular, por meio de interlocutores, até chegar em suas mãos.  6 

 Por  fim,  no  livro  A  Era  das  Revoluções  1789-1840  ,  o  historiador  marxista  britânico  Eric 

 Hobsbawm  discorre  sobre  a  “dupla  revolução:  Revolução  Francesa  e  Revolução  Industrial”  que 

 marcou  o  fim  do  século  XVIII  e  início  do  XIX.  Segundo  o  autor,  ambas  foram  responsáveis  por  uma 

 transformação  do  mundo  ocidental  a  partir  das  bases  europeias.  Entretanto,  há  uma  invisibilidade  dos 

 eventos  da  Revolução  Haitiana  em  sua  análise,  já  que  esta  provocou  uma  enorme  mudança  no  mundo 

 colonial.  Apesar  disso,  o  autor  nos  oferece  bases  sólidas  para  o  estudo  da  Revolução  Francesa,  visto 

 que  esta  pesquisa  investiga  um  periódico  da  principal  colônia  da  França  na  época.  Assim, 

 fundamentado  pela  bibliografia  foi  possível  percebermos  as  dinâmicas  políticas  da  esfera  pública  de 

 São Domingos. 

 CONCLUSÕES: 

 Como  observamos  ao  longo  da  investigação  do  periódico  Gazette  de  Saint-Domingue, 

 politique,  civile,  économique  et  littéraire  as  dinâmicas  políticas,  sociais  e  religiosas  da  Revolução 

 Haitiana  resultam  de  diversos  lugares  do  Atlântico  Negro.  Assim,  a  compreensão  das  ações  libertárias 

 dos  nascidos  africanos  e  demais  sujeitos  negros  da  colônia  francesa  -  vetores  e  receptores  dessas 

 dinâmicas  -,  por  meio  da  análise  do  jornal  e  leitura  da  bibliografia  especializada,  possibilitou  enquadrar 

 a  pesquisa  em  uma  nova  percepção  da  História  Moderna  e  Contemporânea,  descentralizada  do 

 continente  europeu  e  com  pessoas  negras  tendo  agência  em  processos  históricos.  Dessa  forma,  foi 

 possível  avançar  nos  estudos  das  circulações  de  ideais  de  liberdade  e  cidadania  no  Caribe  com  toda 

 sua  complexidade  e  potencialidade,  recolocando  a  História  do  Haiti  nas  perspectivas  de  Ensino  e 

 Pesquisa. 

 Além  disso,  o  diálogo  com  pesquisadores  e  pesquisadoras  foi  fundamental  para  o 

 desenvolvimento  deste  trabalho,  em  especial  na  realização  da  disciplina  HH  716A  –  Tópicos  Especiais 

 em  História  XVI:  Revolução  Haitiana:  historiografias  e  perspectivas  7  ,  oferecida  pelo  Departamento  de 

 História  da  Unicamp  no  primeiro  semestre  de  2022.  Nos  meses  a  seguir  este  processo  irá  continuar, 

 7  Disciplina  ministrada  pela  Doutoranda  em  História  Bethânia  Pereira  Santos,  sob  supervisão  da  Prof.ª  Dr.ª 
 Raquel Gryszczenko Alves Gomes. 

 6  SCOTT,  Julius.  The  Common  Wind.  Afro-American  Currents  in  the  Age  of  the  Haitian  Revolution  .  “Pandora’s 
 Box. The Masterless Caribbean at the End of Eighteenth Century.” London: Verso, 2018. pp. 42-44. 
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 objetivando  a  escrita  do  Relatório  Final  e  de  maiores  compreensões  sobre  este  momento  da  História 

 do  Mundo  Atlântico.  Também,  pretende-se  dar  continuidade  a  esta  pesquisa  de  Iniciação  Científica  em 

 diferentes  âmbitos,  tanto  em  sala  de  aula  de  Ensino  Básico  e  cursinhos  populares,  quanto  na  pesquisa 

 acadêmica. 
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