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INDEPENDÊNCIA DO HAITI



SÍMBOLO 
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PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA

Após a eclosão da Revolução Francesa em 1789, diversos movimentos de

independência se inspiraram no ideal de igualdade, liberdade e fraternidade

propagados pelos iluministas. O continente americano passava por um processo

de transformações políticas que iriam culminar na hegemonia dos Estados Unidos

como nação soberana, além da independência de países outrora colonizados pela

Europa. O Haiti foi o primeiro país latino-americano a se tornar independente da

França, por meio da Revolução Haitiana. Denominada de colônia Saint Domingue,

o país era o maior produtor de açúcar do mundo e o principal exportador de café

para a Europa.

Sua população era constituída de cerca de 500 mil habitantes: 35 mil brancos, 30

mil mulatos livres e mais de 430 mil escravos negros oriundos da África Ocidental.

Percebendo que estavam em maioria, os escravos negros formaram uma rebelião

liderada por Toussaint L’Overture e pelo líder religioso Dutty Boukman para se

livrar do domínio da França.



LÍDERES



PROCESSO II 

O processo de independência do Haiti teve originalmente caráter econômico,

político e social. Surgiu das contradições sociais existentes na colônia, mas não foi

unicamente uma rebelião de escravos nem apenas o resultado da luta dos mulatos

para conquistar a igualdade anunciada na Revolução Francesa.

Qual a relação da Revolução Francesa com a independência do Haiti?

O Haiti conseguiu sua independência graças a Revolução Francesa, porque no

momento da Convenção Nacional (1792-1795), quando Robespierre assumiu o

poder, foi estabelecido a abolição da escravidão nas colônias francesas, e como

o Haiti era composto em maioria por escravos, conseguiu uma união, através do

líder Toussaint Louverture.
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CONSEQUÊNCIAS

O êxito francês ocorreu, mas durou pouco. Comandados agora por Jacques

Dessalines, em janeiro de 1804, Saint-Domingue foi declarado uma república

independente e passou a usar o nome de indígena de Haiti.

Foi a primeira revolta de escravos bem-sucedida no mundo moderno e uma

das poucas nações que derrotou o exército napoleônico.

A liberdade, porém, custou caro. Além da agricultura em colapso pelo longo

período de guerra, em 1825, os governantes haitianos foram obrigados a

reparar os proprietários de escravos.

A dívida, de 150 milhões de francos, foi acordada em troca do

reconhecimento da independência pelos franceses, o que só ocorreu em

1834.

Igualmente, a revolta dos escravos negros contra os seus senhores fez tremer

as demais colônias onde havia mão de obra escrava.

Os líderes da independência da América Espanhola se inspiraram no Haiti e

chegaram a solicitar ajuda para combater os espanhóis.
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LÍDERES REVOLUCIONÁORIOS DA AMÉRICA 
ESPANHOLA



MOMENTO DE PESQUISA

Elabore um resumo detalhado sobre a história dos lideres

Simón Bolívar e San Martín.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Cristiano Batista
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