
A independência do Haiti 
Erika Carvalho 



A economia 
açucareira 

• Em 1492, os espanhóis desembarcaram na Ilha 
Hispaniola (Haiti e à República Dominicana). 

• Logo deixaram a ilha e partiram em busca de 
riquezas nos territórios americanos que ficavam 
mais ao sul, o que facilitou a ocupação francesa. 

• A Espanha reconheceu a soberania da França nessas 
terras, onde os franceses fundaram São Domingos. 

 



São Domingos 

• Nessa colônia, o principal produto foi a cana-de açúcar, voltado para exportação e baseado no 
trabalho escravo. 

• Eram trazidos mais de 40 mil africanos por ano para trabalhar nas plantações. 

• A economia açucareira gerava lucro para os produtores e para a burguesia mercantil que 
traficava os escravizados. 

• As condições de transporte nos navios eram precárias e muitos africanos morriam na 
travessia, devido à má alimentação e a doenças provocadas pela falta de higiene. Chegando 
aos portos, eram vendidos para trabalhar nas plantações, onde sofriam maus-tratos. O 
tratamento desumano gerava revoltas e foi uma das motivações para o movimento de 
independência. 



A Revolta dos 
Africanos 

escravizados 

• Durante o processo revolucionário na França, a 
nova Constituição determinava a igualdade de 
direitos também à população de São Domingos, 
mas não abolia a escravidão nas colônias 
francesas. 

• Diante dos abusos a que eram submetidos, os 
escravizados organizaram uma revolta: 
destruíram e incendiaram fazendas e 
assassinaram latifundiários. Mais de cem mil 
escravizados participaram dessa revolta, lutando 
pelo fim da escravidão na ilha de São Domingos. 





Toussaint L Ouverture 

• Um dos principais líderes 
da luta pela independência 
de São Domingos foi 
Toussaint L Ouverture, um 
ex-escravo que organizou a 
resistência aos ataques dos 
franceses. 

• Foi capturado por um 
exército de Napoleão. 

• Morreu em prisão 
francesa. 

 



Jean-Jacques 
Dessalines 

• Após a prisão de 
Toussaint L Ouverture, 
os escravizados 
prosseguiram a luta 
liderados pelo ex-
escravizado Jean-
Jacques Dessalines e 
conseguiram expulsar os 
soldados do general 
francês Leclerc. 



 

• Em 1 de janeiro de 
1804, era 

proclamada a 
independência de 

São Domingos, 
que, a partir de 

então, foi 
chamada de Haiti. 



A inspiração política da  
Independência Haitiana 

• A repercussão da independência do Haiti causou grande impacto em 
todo o mundo. A notícia de que uma rebelião de escravizados deu 
origem à libertação colonial deixou as metrópoles e os escravocratas em 
alerta. Havia medo de que o mesmo acontecesse em outras colônias, já 
que a economia da América portuguesa e de toda a América hispânica 
tinha como uma de suas bases o escravismo. 



Fique por 
dentro  





Haiti 

Nome indígena que significa “terra 
montanhosa”. 

A independência do Haiti foi proclamada 
em 1.º de janeiro de 1804. 

O Haiti foi a primeira nação independente 
do Caribe, a primeira república negra do 
mundo e o primeiro país do hemisfério 
ocidental a abolir a escravidão. 



• https://youtu.be/Kwpbal4WunU - Novo 
Telecurso - Ensino Médio - História - Aula 35 
(1 de 2) 

• https://youtu.be/hDd3afwxrXo - 
Documentário History Channel - O lado 
obscuro - Ep 6 (final) 

• https://youtu.be/a5__vE_HgVI - Vídeo - 
Revolução do Haiti.m4v 
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