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(Le natif dans le carnaval haitien, Maxime Roumer, sem data) 

 

Tinha se passado muito pouco tempo após a chegada de Cristóvão Colombo, e seus 

companheiros já haviam conhecido a grande tormenta da população indígena do Haiti (os 

Arawaks). A confusão e o desespero provocados pelo trabalho forçado e esgotante, as 

doenças importadas da Europa, notadamente a tuberculose e varíola, e a extrema 

brutalidade dos conquistadores, anteriormente recebidos com grande cordialidade pelos 

insulares, atingiu tal amplitude que a marcha desse povo para a extinção total foi 

irreversível. Alguns anos foram, com efeito, suficientes para que se completasse o infernal 

processo, o que quer dizer que se trata de “um dos genocídios de maior sucesso na história 

da humanidade”. No entanto, a poucos quilômetros da costa do Haiti, um sobrevivente dessa 

terrível tragédia, o cacique Hatuey, tomou, em Cuba, a liderança de um formidável 

movimento de resistência – a primeira guerrilha da ilha2 - para bloquear a estrada de Diego 

Velásquez de Cuéllar e de seu tenente Hernan Cortés, responsáveis pela posse da ilha. No 

entanto, esse herói venerado na ilha vizinha e cujas façanhas são encontradas nos livros de 

história nacional é, não sem qualquer paradoxo, praticamente desconhecido no Haiti, sua 

terra natal. 

 

                                                           

1 Tradução do francês de Soleni Biscouto Fressato e revisão de Jorge Nóvoa. 

2 Informações sobre Cuba destinadas ao público, publicadas em Montréal em 2000.  

mailto:lemarec_dest@yahoo.ca


 

 

 

  O Olho da História, n. 19, Salvador (BA), dezembro de 2012.                                     

                                           

 

 

Quem foi Hatuey? 

Hatuey foi um indígena da família linguística Arawak, cujo Taïnos3 (que significa 

“homens pacíficos, gente do bem”) constituía um componente desse conjunto. Nasceu em 

Quisqueya no Haiti e viveu até o período de conquista progressiva da ilha, ele pertence a 

uma das grandes “famílias reais”, sendo ele próprio um cacique local (MARCEL, 1987, p. 45). 

A esse título, “ele era proprietário da maior canoa da aglomeração, teve, entre outros, o 

controle sobre os transportes civis, bem como, sobre os movimentos militares e regulava 

tudo o que se tratou às relações com o exterior”. Depois de ter resistido e lutado contra os 

conquistadores da Espanha, ele se refugiou em Cuba em companhia de seus ajudantes de 

campo, no extremo leste da ilha, mais precisamente no que faria parte, muito tempo mais 

tarde, da atual província do oriente. 

Consciente de sua liderança e de seus talentos de organizador militar, ele mobiliza os 

indígenas dessa região e opõe aos espanhóis de Velasquez uma feroz resistência, que dura 

perto de dois anos. O movimento foi de tal amplitude que obriga Diego Velasquez a retardar, 

durante toda a duração da resistência indígena, a fundação de Baracoa, primeira cidade 

espanhola erigida em Cuba.  

É necessário lembrar que, a fundação dessa cidade foi de uma importância capital na 

estratégia espanhola. Foi ela, de fato, que serviu de base de partida para a conquista da ilha 

inteira. Os indígenas dessa parte de Cuba já conheciam os espanhóis e seus métodos cruéis 

e bárbaros. Em várias ocasiões, vindos de Hispaniola4, eles desembarcaram em pequenos 

grupos para capturar e sequestrar os indígenas e os levar a força como escravos à 

Hispaniola. Enquanto isso, os nativos da região se reuniram em torno do cacique Hatuey, 

que lhes insuflou o desejo de lutar. Este último se apressa em lhes informar sobre o destino 

que lhes reservava os invasores, que não tinham nenhum escrúpulo em lhes subjugar e 

violentar suas mulheres. Vindo de Hispaniola, o cacique Hatuey conhecia muito. Em seguida, 

ele os aconselhou a esconder todo o ouro, muito cobiçado pelos espanhóis, e de limpar 

também o leito dos rios que pudessem o conter. Além disso, ele os convidou a se preparar 

para a luta contra os invasores.  

 

Inventário das condições naturais e dos afrontamentos militares 

Para uma melhor compreensão da luta do chefe taïno na terra cubana, não é 

supérfluo representar um pouco suas áreas de operação, pelos menos para se ter uma 

perspectiva das condições locais e do caráter dos confrontos. Como foi mencionado 

anteriormente, é na parte mais leste de Cuba que ele se fez conhecer tanto como cacique, 

como combatente, líder dos homens, resistente, chefe militar e, acrescentamos, guerrilheiro. 

É útil precisar aqui que essa região faz parte da legendária província do oriente, “berço das 

independências de Cuba”, onde todas as revoluções encontraram uma terra acolhedora, 

segundo a palavra de François Missen (1999).   

                                                           

3 Os Arawaks foram apresentados aos espanhóis sob este nome para se distinguir dos indígenas 
caribenhos, caracterizados por hábitos bastante brutais e antropofágicos. (MARCEL, 1987, p. 40). 

4 Nome dado por Cristovão Colombo à ilha do Haiti. (N.T.) 
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Segundo certos geógrafos locais e estrangeiros, esta é a região mais acidentada da 

ilha, com muitos morros escarpados, várias falhas, saliências, grutas e muitas falésias. A 

região de Baracoa, por sua vez, é a menos conhecida de Cuba, desde sempre teve 

problemas difíceis de ligação com o resto do país, por causa de seu relevo particularmente 

montanhoso. As comunicações terrestres são tão difíceis que, até os dias atuais, é, 

sobretudo por avião que a região é atravessada (LAMORE, 1989). Em sua extensão para o 

leste, faz fronteira com a ponta de Maisi, a costa mais próxima do Haiti. Um trecho de mar 

de somente 77 km a separa da região de São Nicolas. Se elevando a mais de 400m acima do 

nível do mar, o Pico Maisi é recheado de falésias, que são elas mesmas perfuradas por 

milhares de cavernas, pouco exploradas em sua maioria, onde encontramos restos mortais 

de indígenas ciboneyes e taïnos. Na bacia do rio Toa, diz Lamore (1989), a floresta é tão 

densa que o Sol nunca alcança o solo com seus raios. Em suma, é "no limiar da região mais 

inextricável do país que se ergueu a cidade de Baracoa'' (LAMORE, 1989, p. 8). 

 

Lutas armadas e morte de Hatuey 

É nesse ambiente agreste, selvagem, acidentado, de condições orográficas difíceis 

que o cacique Hatuey organiza, em companhia de seus irmãos indígenas, a luta contra os 

conquistadores, mercenários encarregados da possessão de Cuba. Ele destina aos invasores 

uma luta sem descanso e obstinada. Escondidos na manigua (floresta cubana), os Taïnos, 

sob o impulso de seu chefe Hatuey, praticaram uma verdadeira guerra de terror, desgaste e 

emboscadas de golpes de mão. É conveniente, a esse respeito, insistir sobre a importância 

da liderança do chefe indígena e de seus talentos militares. Face aos adversários fortemente 

armados, treinados nas últimas técnicas militares utilizadas na Europa da época, o cacique 

adaptou sua estratégia e suas armas quase “risíveis” às condições do terreno, a fim de 

atenuar uma potência de força claramente desigual. Assim, ele foi capaz de manter o 

respeito, durante dois anos, da soldadesca espanhola. A região do acampamento espanhol, 

próximo do futuro local de Baracoa, foi particularmente sujeito a intensos ataques cada vez 

mais ousados e audaciosos. É durante o curso de um deles que, infelizmente, Hatuey caiu 

numa emboscada. Liderando a resistência às forças de ocupação espanholas, ele foi 

considerado um inimigo da Igreja Católica. Na época, dizia-se que os rebeldes deveriam ser 

purificados pelo fogo. Consequentemente, o corajoso cacique seria conduzido à estaca e 

queimado vivo. Essa foi a punição que a Espanha infligiu aos rebeldes (AGUIRRE, 1943). 

Como é frequentemente o caso para os personagens de tal estatura, sua morte 

suscitou várias lendas. Ao lembrar suas últimas palavras, antes de morrer na fogueira, estas 

dão bem a dimensão da personalidade, da coragem e da determinação intratável desse 

combatente que recusou a submissão. É também o que é o mais difundido e repetido nos 

livros de história de Cuba e nas revistas que tratam do passado indígena na ilha. Que 

julguemos! Antes de atear fogo, enquanto o cacique taïno era solidamente atado ao tronco, 

um religioso da Ordem de São Francisco lhe exorta a morrer como cristão, pedindo o 

batismo. Frente à insistência do homem da igreja, Hatuey pergunta o seguinte: “Por que tem 

que ser como os cristãos que nos fizeram tanto mal?”  O religioso respondeu: “Porque os que 

morrem cristãos vão para o céu, onde verão Deus eternamente.” 
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 O cacique perguntou então se realmente os cristãos iam para o céu e se as almas 

dos espanhóis que o ateavam fogo também iam. Como o padre respondeu afirmativamente, 

então Hatuey afirmou que não queria ir para o céu, para não os encontrar.5 Em seguida, os 

homens acenderam a fogueira e o queimaram. Isso se passou em 2 de fevereiro de 1512 em 

Yara em Cuba (SIERRA, 2006). Há mais de quinhentos anos, portanto. 

Assim pereceu uma das mais singulares figuras da América indígena: esse herói, 

esse combatente, esse chefe taïno, vindo do Haiti, que ousou se rebelar contra os invasores 

europeus. 

Hatuey morto, os homens de Diego Velasquez de Cuellar repetiram o cenário da 

Hispaniola com uma rara violência. Arrastaram os indígenas a cavalo, cortaram suas 

gargantas, os fuzilaram. Tribos inteiras se suicidaram. Outros Taïnos, momentaneamente 

poupados, se refugiaram no mato e nas gargantas inacessíveis das montanhas. E foi assim 

que, gradualmente os homens de Velasquez conseguiram a posse da ilha de Cuba, antes de 

atacar o México, o carro chefe da conquista espanhola. 

 

Cuba e a memória de Hatuey 

O chefe indígena vindo de Quisqueya é um verdadeiro herói na ilha vizinha, uma 

figura legendária, incontornável. Todos conhecem sua história e suas façanhas. Fato 

significativo, os cubanos não sentem vergonha em lembrar que ele era um cacique vindo do 

Haiti. Para perpetuar sua memória, além de figurar nos livros de história nacional, a grande 

fábrica de cerveja de Cuba, de quem a sede social se localiza em Santiago (Oriente) coloca 

orgulhosamente seu retrato e seu nome tanto em sua empresa (Cerveceria Hatuey, Santiago 

de Cuba) como em sua cerveja, uma das mais conhecidas na Ilha (Cerveza Hatuey, a grande 

cerveja de Cuba).   

Não podemos contar o número de monumentos de diferentes posturas que são 

erigidos em sua honra e de empresas que possuem o nome de Hatuey. Além disso, hotéis, 

bangalôs, bebidas, como a Malta Hatuey, cervejas, charutos, cigarros (marca Cohiba), por 

exemplo, possuem seu nome ou bem semelhantes a ele. Ao sul de Sibanicu na província de 

Camaguey, encontramos mesmo uma cidade denominada Hatuey. Em suma, em Cuba, o 

cacique Taino, nativo de Quisqueya, é muitas vezes chamado de "primeiro herói nacional 

cubano." Há até uma tradicional peregrinação ao local de sua execução, em Yara. E por fim, 

podemos acrescentar que Hatuey é um nome muito popular na ilha vizinha, indicativo do 

imenso prestígio desfrutado pelo herói na Ilha da Juventude. 

Em Baracoa, em frente ao pátio da catedral (La Casa de la Trova), primeira igreja 

construída na ilha, ergue-se o busto do chefe taïno, com a aparência de um homem de perfil 

e a lâmina de uma faca. O bronze é um grande desafio ao templo cristão. Na parte inferior 

da base está gravado algumas linhas dizendo que ele é um chefe indígena. Ele se chama 

Hatuey. Sua presença nessa praça, como sublinha Missen, é o atalho mais eficaz para contar 

                                                           

5 Esse diálogo é relatado, tanto por François Missen (1999), como por Sergio Aguirre (1943) e 
também é registrado nas relações do Padre Bartolomé de las Casas. 
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o que se passou nesse país, quando “os bons selvagens” viram chegar com simpatia as três 

caravelas de Colombo.  

O retrato em perfil de águia do chefe indiano está em tudo, em Baracoa 

particularmente. Ele personifica a resistência dos Taïnos aos invasores vindos do ocidente, 

resistência que é organizada depois que os indígenas compreenderam os funestos projetos 

desses visitantes indesejáveis. Esse busto de Hatuey que faz face à catedral de Baracoa é de 

uma carga simbólica enorme: o chefe indígena conduz o jogo e recusa se converter ao 

cristianismo, estimando que vale mais estar só no inferno, que no paraíso em companhia dos 

espanhóis. 

 

A guisa de conclusão 

Podemos realmente concluir sobre um personagem de tal estatura e que permanece 

em si mesmo um fenômeno? A aventura do cacique era, em todos os aspectos, um episódio 

excepcional na história ainda pouco conhecida dos Arawaks, os primeiros habitantes da ilha 

do Haiti. Embora não formuladas, diversas questões fundamentais permanecem subjacentes 

e fazem sobressair os seguintes aspectos: o “cacicado” originário de Hatuey, seu local de 

embarque, o nível de domínio das técnicas náuticas dos Arawaks na época, os contatos com 

seus vizinhos do Caribe, etc. Questões que atormentam todas as velhas certezas e ideias já 

concebidas. Em suma, podemos ter a oportunidade de voltar. Enquanto isso, temos boas 

razões para reivindicar um “dever de memória” em Quisqueya, desse filho do Haiti, muito 

tempo ignorado em sua terra de origem, que inicialmente defendeu, antes de trazer a luta 

para a ilha vizinha. 

  É sem dúvida esse fato que levou o autor Guanahata Ben Emmanuel a fazer, em 

Hatuey: The Forgotten Haitian Cacique (Hatuey: o cacique haitiano esquecido), um vibrante 

apelo em favor do chefe taïno esquecido ou ignorado em sua terra de origem. No mesmo 

sopro, acreditamos ser útil acrescentar que essa afirmação, não é uma última palavra - 

mesmo se ela não sofre de nenhum contraditório – salvo erro (muitos haitianos vão se 

lembrar), a única menção sobre Hatuey que foi feita no Haiti, em Porto Príncipe, sobretudo, 

vem da equipe de futebol BACARDI que acrescentou ao seu nome aquele de Hatuey, para se 

chamar BACARDI HATUEY, sem que saibamos jamais as razões que deram origem a tal 

denominação. Podemos, no entanto, sem pretender uma resposta definitiva, encontrar 

elementos de explicação no fato de que foi a empresa de licor BACARDI, fundada em 

Santiago de Cuba, que lançou na década de 1920 a popular cerveja Hatuey. Já nesses anos, 

a presença haitiana em Cuba e as viagens em ambos os sentidos já eram manifestas. 

Então... 
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