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RESUMO: Nas primeiras décadas do século XX, vários países da América Latina assistiram à 

emergência de propostas vanguardistas as quais, a despeito da heterogeneidade de seu conjunto, 

podem ser notadas a partir do gesto comum de (re)pensar e (re)significar as identidades 

coletivas. Nesse contexto surge a Revue Indigène, no Haiti, cuja proposta é difundir as “artes e 

as letras” próprias à cultura nacional, buscando identificar uma “autenticidade” que servisse de 

suporte para as gerações futuras. É, pois, a partir dessa publicação que se pretende discutir 

questões concernentes ao esforço de significação de uma cultura haitiana, bem como o papel 

confiado à literatura como “instrumento de conhecimento” de tal cultura. O objetivo da presente 

proposta é de analisar o lugar atribuído ao componente 'afro' na ressignificação da identidade 

coletiva aspirada pela Revue Indigène. Tal análise é sugerida a partir do programa que inaugura 

a publicação, em 1927 e do corpus literário que ela mobiliza apostando no potencial da literatura 

em formular “paisagens interiores” a partir da poesia nacional.  
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Considerações preliminares 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa mais ampla, referente ao componente 

‘afro’ nas vanguardas literárias das Antilhas, especialmente Cuba, Porto Rico e Haiti, 

entre as décadas de 1920 e 1930. É importante sinalizar, de antemão, que esse 

componente ‘afro’ não é assim denominado sem problematização. Como sinaliza Silvia 

Valero (2010), os termos “negro”, “afrodescendente”, “afroamericano” e “afrocubano” 

ou “afrocolombiano”, por exemplo, carregam implicações deterministas, histórico-

geográficas e referências a construções étnicas que impossibilitam a opção por um ou 

outro nome de maneira acrítica. No que concerne ao campo da literatura, qualquer um 

desses termos corre o risco de reunir, sob a mesma terminologia e classificação, 

escritores fundamentalmente distintos:  

… incluirle el prefijo “afro” a la literatura escrita por determinados 

autores – los considerados “afrodescendientes” - lleva implícita la 

construcción de una etnicidad en la medida en que se incluye dentro 

de un complejo de significados – históricos y culturales – una cantidad 

de escritores de diferente origen, distinta filiación estética y, sobre 



 

todo, variada visiones de mundo propuestas en sus obras, al menos en 

lo que respeta a una supuesta identidad “afro” (VALERO, 2010, p.2). 

Dito isso, no recorte específico deste trabalho, chamamos de componente ‘afro’ 

os elementos evocados pelas vanguardas antilhanas das primeiras décadas do século XX 

para compor as identidades coletivas cuja referência é o reconhecimento da matriz 

africana: fenômenos culturais, ritmos, paisagens, costumes, contos e lendas.  

É nesse marco que compreendemos, por exemplo, as vanguardas de Porto Rico e 

Cuba com os trabalhos de Luís Palés Matos e Nicolás Guillén de desenvolver uma 

linguagem poética que se apropriasse da temática e da musicalidade de tal componente 

através da exploração de onomatopeias – no caso de Palés Matos – ou da flexão do 

idioma – no caso de Guillén –, ressaltando o ritmo 'afro' na constituição cultural de suas 

comunidades. Através desse gesto vanguardista, os elementos culturais de matriz 

africana são trazidos à luz como parte do patrimônio comum e postos no registro letrado 

de modo a assumir um lugar no “regime de visibilidade” e operando naquilo que 

Jacques Rancière (2009) denomina “partilha do sensível”. 

 

Contexto de emergência da Revue Indigène 

Concomitante à inovação dos registros poéticos empreendida por Palés Matos e 

Guillén na construção de uma poética “afroantillana” ou “mulata” - como denominam 

respectivamente seus autores – no Haiti também se movimentava um grupo de 

intelectuais que discutia os elementos de uma identidade nacional. Tal discussão urgia 

no contexto de ocupação do país pelas forças armadas dos Estados Unidos desde 1915. 

Entre outras consequências, essa ocupação deflagrou o tema do racismo fazendo com 

que a questão da herança cultural de origem africana surgisse como tema crucial na 

formação nacional: “The Haitian people, who already knew political oppression, were 

discovering racism” (CONDÉ, 2000, p.152), e a própria vulnerabilidade à ocupação 

estrangeira sinalizava para o imperativo de se reformular a imagem que a comunidade 

haitiana possuía de si mesma. Durante a ocupação dos Estados Unidos (que durou de 

1915-1934), desenvolveu-se no Haiti um intenso nacionalismo concernente aos estudos 

etnológicos e representações das culturas populares no meio intelectual (RAMSEY, 

2002) e é nesse contexto que emerge a Revue Indigène. 



 

Assim, em 1927, a Revue Indigène surge com o propósito de ser um lugar de 

resistência e reação à ocupação, e cujo âmbito de combate seria, justamente, a 

reformulação de uma identidade própria, forte e inclusiva, através da valorização de 

produções artísticas e culturais haitianas.  

Embora a publicação se proponha no marco das vanguardas, e uma das 

características desses movimentos tenha sido o de ruptura com o passado imediato, o 

texto inaugural da revista haitiana a apresenta como desenvolvimento de um sonho da 

geração anterior. Normil G. Sylvain, autor da “Chronique-Programme” que inaugura a 

revista, estabelece uma genealogia para a publicação ao relacioná-la à realização de um 

sonho de Georges Sylvain – então participante da geração anterior, conhecida como 

geração de La Ronde –, que seria o sonho de se criar um “lugar de interseção e encontro 

das almas fraternas”, que aspiram “um mesmo sonho de arte e beleza” ao servir como, 

“fora da política, para todos os haitianos de boa vontade, uma região de iniciação e de 

união”; um lugar capaz de integrar as “forças intelectuais da nação” no interesse de 

pensar a pátria comum e “torná-los conscientes deles mesmos para que aprendam a se 

conhecer melhor”. A missão dessa integração de forças seria de “preparar o porvir” 

através da difusão da cultura e da arte nacional e assim, nas palavras de Georges 

Sylvain, “salvar-nos de nós mesmos, direcionando para o bem todas as inquietações que 

reclamam por alimento, todas as energias que murcham e se deprimem na ociosidade” 

(Georges SYLVAIN apud Normil G. SYLVAIN, 1927, p.1). 

Trata-se, portanto, do combate à falta de coesão da sociedade haitiana, na qual se 

desconhecem uns aos outros. Nesse sonho, o amor às letras se apresenta como “meio 

para conectar os corações e promover a civilização da fraternidade que não encontra 

outro lugar no Haiti que não os documentos oficiais e as colunas dos jornais” (id, p.1). 

Não obstante, ao sonho de Georges Sylvain, afirma Normil G. Sylvain, “é necessário 

acrescentar novos pensamentos e precisar as tendências da atualidade”. Nesses termos 

são, pois, demarcadas as especificidades que animam a Revue Indigène.  

 

 

 



 

Os seis propósitos da Revue Indigène: 

Após a reprodução do “sonho” de Georges Sylvain, expresso em uma de suas 

conferências pela ilha, o texto inaugural se desenvolve a partir de seis temas principais: 

o primeiro diz respeito ao lugar da poesia na Revue; o segundo expõe as pretensões que 

a animam; o terceiro explicita o público ao que se dirige; o quarto apresenta seus ideais; 

o quinto considera o lugar do Haiti no contexto latino-americano; e o sexto expressa o 

desejo da construção de um futuro “mais humano” para o país. 

O primeiro tema é introduzido por um diálogo imaginário no qual o interlocutor 

da proposta faz uma série de questionamentos, como: “Tem cabimento uma revista de 

arte e literatura neste momento tão conturbado da história haitiana?”; “Não seriam esses 

'entretenimentos' mais apropriados a dias mais afortunados?”; “Neste contexto em que 

pouco amor e alegria há nos corações, a proposta da revista estaria fadada a não 

encontrar eco” e, além disso, “quem lê versos em uma época tão apressada?”. A réplica 

a tais interrogantes apresenta, então, o papel atribuído à literatura para a elaboração e 

consolidação das identidades coletivas, além da função de amenizar as agruras do 

cotidiano: “O momento não está para o riso, é verdade”. Porém, no turbilhão do 

cotidiano, a poesia aliviaria o fardo e tornaria o sol menos ardente. “A poesia ajuda a 

descobrir a paisagem, é a melhor maneira de vermos a nós mesmos, de desfrutar a 

paisagem interior e penetrar o misterioso domínio das almas”. Como tal, a literatura é 

apresentada enquanto “instrumento de conhecimento” e como “expressão infalível da 

alma de um povo”. (SYLVAIN, 1927, p.2). Uma consideração em sintonia com essa 

pode ser lida em uma edição de 1927 de La Trouée, outro periódico haitiano, como 

sinaliza Maryse Condé: “Literature is the cry of a people who want to say what boils 

within them” (2000, p.152). 

No segundo tema, a revista se apresenta com o intuito de ser testemunha de sua 

época e de sua geração, e expressa o desejo de lançar seu “grito sincero para enfrentar a 

noite do esquecimento”. Nesse sentido, afirma-se que pouco importa que o presente 

escute esse grito, “outra geração virá e o recolherá” (SYLVAIN, 1927, p.3). Se o 

contexto não está, pois, para “entretenimentos”, a mensagem da revista é direcionada ao 

futuro, na figura de uma mensagem na garrafa jogada ao mar: 



 

Uma noite de tempestade, as ondas se despenteiam, o vento sopra em 

borrascas, o barco é lançado à deriva. De sua cabine o telegrafista 

envia os apelos convencionais, calmo em meio ao tumulto e à 

desordem. O capitão, do seu posto de comando, agarra seu diário de 

bordo, escreve suas últimas observações e joga em uma garrafa ao mar 

(id., p.4). 

Escreve-se para o futuro. La Revue Indigène se propõe a ser o testemunho do 

presente, para o porvir. É curioso notar que as metáforas navais estiveram bastante 

presentes nos manifestos vanguardistas. É o caso da apresentação da revista de avance 

cubana, intitulada “Ao levantar âncora”; da publicação argentina Proa. No entanto, a 

revista haitiana não se apresenta como o navio que avança no presente, como sugerem 

os outros manifestos vanguardistas. Nesse campo semântico, ela se imagina como a 

mensagem na garrafa jogada ao mar: como une bouteille à la mer. 

O público a que se dirige é a juventude, e seus ideais são os de estabelecer uma 

biblioteca básica ao “honnete homme” na qual se possam aproveitar os “métodos de 

raciocínio” e “modos de ação” dos pensadores franceses, mas para construir uma 

“doutrina original”. Além disso, para estabelecer tal biblioteca seria necessário o 

esforço de “caçar ditos populares, reunir saltimbancos, narradores e menestréis” (id., 

p.5). Nessa biblioteca há, pois, lugar reservado para o patrimônio oral da comunidade. 

Sobre o quinto tema, intitulado “América Latina e nós”, Normil G. Sylvain 

observa que o idioma francês teria relegado o país a um século de isolamento, e que a 

vizinha República Dominicana, hispanohablante, não experimentou tal infortúnio. 

Sinaliza que o público literário para o espanhol é muito mais numeroso e exclama que 

os haitianos deveriam “conhecer a literatura e a alma da América Latina, pois seus 

povos experienciaram uma vida tão difícil quanto a dos haitianos” e compartilham os 

“tempos sofridos da puberdade das jovens nações” (id., p.5). E então observa que os 

historiadores acusam os infortúnios de serem resultantes de questões raciais:  

… esse simplista fenômeno de física social, esse jogo de forças 

antagônicas que se chocam antes de se equilibrar em uma estatística 

perfeita. Eles dizem: 'nós atuamos assim porque os indígenas…'. E 

nós dizemos a nós mesmos: 'porque os negros…'. E não é assim. Se 

nós sofremos, se nós conhecemos as mesmas angústias, em 

circunstâncias quase idênticas, não é 'porque os indígenas' e nem 

'porque os negros', mas 'porque os homens' (id. p.5). 



 

A união com o restante da América Latina é apresentada como algo importante 

sob o argumento de que as origens das nações são semelhantes e “um grande perigo 

comum nos ameaça” (id. p.5), em referência aos Estados Unidos. “A diferença da língua 

nos isolou mais que um oceano”, afirma Normil G. Sylvain antes de mencionar um 

repertório de escritores latino-americanos que teria conhecido através de algumas 

revistas como El Hogar, Caras y Caretas, Nosotros e Revue de L'Amerique Latine – o 

que sinaliza para a fecundidade do circuito continental de revistas literárias nessas 

primeiras décadas do século XX. Entre os escritores brasileiros, menciona Gonçalves 

Dias, Castro Alves (“defensor ardoroso da libertação dos escravos negros”), Machado 

de Assis, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa (id., p.6). Por fim, ressalta a importância de 

que a literatura haitiana seja conhecida na América Latina. 

No último tópico temático, “Mais humano”, é desenvolvida a ideia de que a 

Revue Indigène, como órgão do pensamento nacional, deve “trabalhar para criar o 

homem do porvir, para criar um cidadão da humanidade, uma humanidade renovada 

para a qual as fronteiras, as diferenças de raças, as posições geográficas não tenham 

nada que ver com as identidades e as consciências” (id., p.9). A publicação se propõe, 

com isso, a ser um “quadro fiel e vivaz das diversas manifestações da vida e do 

pensamento haitiano contemporâneo” a partir do qual se possa manifestar o ponto de 

vista haitiano da “da vida intelectual, artística, econômica e comercial”. E enquanto tal, 

explica seu nome: “Do insulto 'indigène' evocamos nosso título. Queremos o ponto de 

vista indígena: um retorno à sinceridade e ao natural, ao modelo vivo, à descrição direta, 

um perfume mais acentuado do haitiano que caracterize nossa nova poesia” (id., p.9-

10).  

O termo indigène, portanto, não faz tanto referência aos povos “originários” no 

sentido étnico e literal, mas à ideia daquilo que seria autêntico e “sincero” do povo 

haitiano. Assim, embora o nome possa fazer alguma referência aos indígenas – que do 

Caribe foram exterminados muito rapidamente pelos espanhóis que chegaram – a 

referência cultural à que remete e a qual valoriza está necessariamente relacionada aos 

fenômenos e heranças de matriz africana. Da revista emerge e se desenvolve o posterior 



 

movimento conhecido por indigènisme,
1
 balizado pelas ideias de Jean Price-Mars e pela 

valorização das culturas populares como fontes autênticas para o desenvolvimento de 

uma cultura nacional.  

 

Jean Price-Mars 

O primeiro número da Revue Indigène é inaugurado com “uma seleção de contos 

que quiseram e souberam ver e compreender o Haiti” (id., p.10), quais sejam, uma parte 

da obra de Jean Price-Mars sobre o folclore haitiano que no ano seguinte seria 

publicada, acompanhado de sua teoria sociocultural, sob o célebre título de Ainsi parla 

l'oncle (1928). Embora fosse mais velho que a geração indigèniste, Price-Mars 

“galvanized the movement through his persistent public critique of the Haitian elite's 

failure to unite the country” (RAMSEY, 2002, p.9).  

Price-Mars repudiava publicamente a elite cultural que se identificava com a 

França em detrimento daquilo que seria “sinceramente” ou “autenticamente” haitiano – 

costumes, crenças, linguagens. Acusava essa elite francófila de, em seu “bovarysme 

collectif”, haver deixado o país vulnerável à ocupação norte-americana em 1915, pois 

haveriam reprimido justo aquilo que deveriam ter aclamado como repositório de 

identidade nacional, da “alma nacional”, e considerava que a herança africana seria a 

única saída para a consolidação de uma identidade nacional, vez que compunha 80% da 

comunidade (RAMSEY, 2002, p.10). Price-Mars defendia, ainda, que a revalorização 

da cultura haitiana deveria ocorrer através do sistemático e intensivo estudo de seu 

folclore, então compreendido como a “tradição oral de um povo”.  

Ao reclamar a cultura popular com suas lendas, canções, contos, provérbios e 

crenças como patrimônio coletivo comum e fonte fundamental da identidade nacional, o 

indigénisme inaugurado pela Revue Indigène e encabeçado por Price-Mars transformou 

fundamentalmente os termos do debate sobre a identidade nacional. 

 

                                                           
1
 “L’indigènisme haïtien est une doctrine qui prende as source dnas La Revue Indigène et les écris de son 

principal théoricien Jean Price-Mars. In se veut une réhabilitation du terme péjoratif indien. L’objectif 

est de mettre en valeur la culture provenant das authochtones et de tous les opprimés du milieu 

haïtien” (SCHALLUM, 2013, p.232) 



 

Jacques Roumain 

Outro colaborador da Revue para o qual é interessante chamar a atenção é 

Jacques Roumain, autor do emblemático Gouverneurs de la Rosée (1944). Sabe-se que 

foi na esfera da poesia que as vanguardas latino-americanas mais ousaram na 

experimentação estética. Contudo, no âmbito da narrativa haitiana e do esforço de 

valorização de uma cultura autóctone, a obra de Jacques Roumain é de fundamental 

importância ao tomar como alicerce linguístico, ademais do francês, o crèole. Nesse 

gesto, o escritor se empenha em representar uma linguagem mais próxima à realidade 

cultural haitiana, que lhe confira a toada e o ritmo próprios. Lança mão das 

onomatopeias, como Luis Palés Matos, para conferir ritmo à linguagem literária. E joga 

com o idioma herdado da metrópole colonial, como fizera Nicolás Guillén com o 

espanhol, para lapidar o registro escrito do francês a fim de valorizar a especificidade de 

seu uso no contexto haitiano. Além dessas duas operações, Jacques Roumain corporifica 

uma espécie de escrita mestiça ao integrar o crèole e articulá-lo ao francês. 

Nessas operações linguísticas fica patente a função da língua como meio de 

conexão entre o escritor e a comunidade, como vínculo antilhano com a terra, com o 

passado e a história, tal como sinalizado por Edouard Glissant (1997). Em busca de 

construir uma literatura mais afinada a seu contexto cultural, o escritor afina também 

a(s) língua(s) em que escreve, pois nela se encontram arraigados traços africanos 

presentes nas sociedades. Assim, na perversão do idioma colonial e na sua contorção, se 

manifestam esses componentes ‘afro’.  Isso ocorre tanto no caso de Roumain, ao 

articular o francês ao crèole, quanto no caso de Palés Matos, ao recorrer às 

onomatopeias para inaugurar uma poesia “afroantillana”, e, no caso de Guillén, ao 

manejar o idioma que, ainda que seja o único na ilha de Cuba, guarda uma diversidade 

que possibilita a elaboração de seus “poemas mulatos”. Os três autores tratam de 

colocar em consonância a forma e o conteúdo da escrita literária, insuflando as 

literaturas nacionais com vozes mestiças e mais próximas às falas porto-riquenhas, 

cubanas e haitianas.   

A aposta da Revue Indigène na literatura pode, pois, ser pensada a partir dessa 

“estética revolucionária e combatente” na qual a valorização do componente “afro” é 



 

elemento essencial. Os trabalhos de Jean Price-Mars e de Jacques Roumain figuram na 

publicação como testemunhos disso e a partir dela se estabelecem como alicerce para o 

movimento indigèniste que ecoa a recuperação, difusão e valorização da cultura popular 

no Haiti para a consolidação de uma identidade nacional. 

 

Crítica à geração anterior 

Ainda que, como vimos, a Revue Indigène se apresente como tentativa de 

realização de um sonho de um dos representantes da geração de La Ronde, que a 

antecedeu no âmbito artístico-intelectual, não deixou, por isso, de tecer críticas à 

estética que a antecedia. Primeiramente, há a recusa expressa pela imitação servil dos 

princípios europeus, a qual implicitamente é relacionada aos antecessores. Na geração 

de La Ronde, o próprio, o haitiano, aparecia nas feições de um romantismo que 

almejava a humanidade universal, bem como a paisagem era pintada em tons 

românticos. Nesse sentido, o movimento desatado pela publicação e o pensamento 

indigéniste teriam revolucionado essa estética aos se inspirar diretamente na vida 

haitiana e abrir mão do “academicismo greco-latino” que marcou a produção anterior. A 

esse respeito, Stephen Alexis (1956) observa que, ainda que tal crítica tenha sido por 

vezes injusta, ela possibilitou a introdução de elementos determinantes para a literatura 

haitiana e a consolidação de uma identidade própria: 

Faisant la critique, parfois injuste, de l’ancienne pensée nationale, ele 

[La Revue Indigène] y introduisit le goût heroïque de la sincérité, de la 

vérité, même immorale, même explosive, - la notion d’un art social, le 

concept de la lutte ou de fraternité humaine dont, a la vérité cette 

penseé était affreusement pauvre (p.6). 

O último aspecto referido por Stephen Alexis nessa passagem, a importância 

conferida à ideia de fraternidade, é passível de ser relacionado a três pontos que nos 

interessam focar. O primeiro deles diz respeito à referência aos princípios de “liberdade, 

igualdade e fraternidade”, formulados pela Revolução Francesa em 1789 como lema dos 

Direitos do Homem e rapidamente negados ao Haiti, por decisão dos deputados 

franceses em 1790. Sobre eles, Normil G. Sylvain observa que nunca estiveram 

presentes no Haiti fora da Constituição ou das colunas dos jornais, e que, entre outras 

coisas, a Revue se empenharia em valorizá-los. Assim sendo, e como já comentado, o 



 

último tema sobre o qual discorre a apresentação da Revue explicita seu desejo de 

alimentar um universo “mais humano”.  

O segundo concerne ao reconhecimento do contexto latino-americano como uma 

unidade à qual seria importante a integração intelectual, artística e social, explicitada 

também pela “Chronique-Programme”. Nesse sentido, a publicação se apresenta com o 

desejo de consolidar laços de fraternidade com os demais países da América Latina, 

reconhecendo aspectos do passado histórico comuns e a urgência de estabelecer alianças 

para sobreviver à ameaça representada pelos Estados Unidos.  

O terceiro ponto refere-se à possibilidade de ler a proposta da Revue, 

especialmente a partir dos dois pontos acima sinalizados, a partir das noções de 

“diverso” e de “relação” de Edouard Glissant (1996). Nesse caso, leríamos a proposta 

da Revue Indigène, em diálogo com os demais objetos de nosso escopo de pesquisa, 

como elementos participantes na mudança de paradigma histórico que resultou na 

passagem “do mesmo ao diverso”, sinalizada por Glissant. Para tanto, primeiramente se 

reconhece a diversidade constitutiva das Antilhas e da América Latina como um todo e, 

ciente de tal diversidade, é proposto um olhar que estabelece relação entre os diferentes 

países das duas regiões. Assim, ainda que a pedra de toque da Revue Indigène seja o 

conhecimento e a consolidação de uma identidade nacional haitiana – capaz de resistir à 

ocupação estrangeira, por exemplo –, ela é vista em relação com os contextos antilhano 

e latino-americano. Isso se aproxima do que Glissant sinaliza como elementar para a 

construção das literaturas nacionais: a necessidade de lançar um olhar para o nacional 

em relação com outros povos e outros contextos. Normil G. Sylvain afirma, nesse 

sentido, que é preciso conhecer a literatura latino-americana e, sobretudo, que a 

literatura haitiana seja lida no contexto da América Latina, pois assim se amplia a 

repercussão e se consolida a existência de uma literatura nacional. 

 

Existe uma literatura antilhana? Escrever para o futuro 

Em uma entrevista da década de 1980, Glissant afirma:  

I don’t believe that West Indian literature exist yet since supposes an 

action and an reaction between a public and an audience. I repeat that 



 

we West Indian writers, we are writing forewords to tomorrow’s 

literature (apud  CONDÉ, p.151).  

Essa afirmativa, polêmica, de que ainda não existiria uma literatura caribenha ou 

antilhana é reiterada por dois de seus alunos, Raphaël Confiant e Patrick Chamoiseu 

que, com o linguista Jean Barnabé escreveram o Éloge de la Créolité (1993), no qual, 

mais de uma década depois, lemos:  

West Indian literature doesn’t exist yet. We are in a state of pre-

literature. Ours is a written production without an audience at home, 

deprived of the interaction between writer/readers which is necessary 

for any literature to exist (p.14). 

Em ambas as afirmativas considera-se que a literatura antilhana se encontraria 

em um estado de pré-existência não por carência de escritores ou de “bons” escritores, 

mas pela inexistência de um público consolidado com o qual houvesse repercussão dos 

textos e interação com as obras e os autores. Como sinaliza Maryse Condé, a questão de 

se nasceu ou ainda não nasceu uma literatura antilhana vem reverberando 

historicamente: “West Indian literature born or not yet born has always been an object 

of deep concern” (CONDÉ, p.152). 

Tais considerações são interessantes se pensamos que reverberam na proposta da 

Revue Indigène de ser um testemunho do presente dirigido às gerações futuras, de ser 

um “grito no escuro”, nas “trevas do presente”, a ser quiçá escutado em momentos mais 

oportunos. Talvez essa postura seja fruto da intuição da escassez de leitores e 

interlocutores no seu contexto. Na efervescência vanguardista das metáforas navais em 

que cada qual se apresentava avançando no oceano intelectual, artístico e político latino-

americano, manejando o timão conforme seus princípios inovadores, a Revue Indigène 

não espera tanto de seus leitores contemporâneos e se propõe a ser uma garrafa lançada 

ao mar, dirigida aos leitores futuros: une bouteille a la mer que espera contribuir “para 

que haja, um dia, um Haiti próspero, feliz e livre” (SYLVAIN, 1927, p.10). 
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