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Resumo

Este artigo tem como objetivo analisar o processo de construção 
do Estado-nação haitiano, observando o desdobramento de suas 
contradições internas e o impacto da fragmentação política no 
processo de dependência estrangeira que as elites haitianas 
optaram como projeto de desenvolvimento do país. Para tanto, o 
artigo localiza dois projetos de construção da nação em disputa no 
período colonial: o projeto louverturiano, focado na integração 
do país com a metrópole francesa e o projeto dessaliniano, 
calcado na ruptura colonial com a França e na construção de 
um Império Negro no  Haiti. Tais projetos distintos impuseram 
a fragmentação do país entre o Reino do Norte, liderado por 
Henry Christophe, de 1807 a 1820 e o Reino do Sul, liderado por 
Alexandre Petión, de 1806 a 1818. O desafi o da construção da 
unidade nacional haitiana persiste até os dias atuais e se agrava 
em termos políticos face a presença no país, desde 2004, da 
MINUSTAH – Missão das Nações Unidas para Estabilização do 
Haiti, cujo comando militar pertence ao Brasil. 
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Estado-nação
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Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar el proceso de 
construcción del Estado nación haitiano, observando el 
desenlace de sus contradicciones internas y el impacto de la 
fragmentação política em el proceso de dependência extranjera 
que las elites haitianas optaram como proyecto de desarrollo 
del país. Con este objetivo, el artículo localiza dos proyectos 
de construcción de la nación en disputa em el período colonial: 
el proyecto louverturiano, cuyo foco es la integración del país 
con la metrópoli francesa y el proyecto dessaliniano, calcado 
en la ruptura colonial con  Francia y en la construcción de un 
Império Negro en  Haití. Estos distintos proyectos impusieran 
la fragmentación del país entre el Reino del Norte, lidereado 
por Henry Christophe, de 1807 a 1820 y el Reino del Sur, 
lidereado por Alexandre Petión, de 1806 a 1818. El desafi o de la 
construcción de la unidad nacional haitiana persiste hasta los días 
actuales y  se agrava en términos políticos frente a la presencia en 
el  país, desde 2004, de la MINUSTAH – Misión de las Naciones 
Unidas para la Estabilización de Haiti, cuyo comando militar 
pertenece a Brasil. 

Palavras claves: Haiti, dependencia extranjera, construcción del 
Estado-nación

Abstract

This article aims to analyse the process of building the Haitian 
Nation-State, paying attention to the development of internal 
contradictions and the impact of political fragmentation in the 
process of foreign dependence which the Haitian elites opted 
for as a development project for the country. For this, the 
article localizes two projects of nation-building which were in 
dispute in the colonial period: the louverturian project, focused 
on integrating the country with the French metropolis and the 
dessalinian project, based on a colonial rupture with France and 
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the building of a Black Empire in  Haiti. Such distinct projects 
imposed a fragmentation of the country between the Kingdon of 
the North, led by Henry Christophe, from 1807 to 1820 and the 
Kingdon of the South, led by Alexandre Petión, from 1806 to 
1818. The challenge of building a Haitian national unity lasts up 
to the present time and is aggravated in political terms with the 
presence in the country, since 2004, of the MINUSTAH - United 
Nations Mission to Stabilize Haiti, whose command belongs to 
Brazil.

Keywords: Haiti,  foreign dependency, state-nation construction

 

Introdução

Este artigo tem como objetivo abordar os fatos que 
marcaram as várias fases do processo da constituição do Haiti em 
Estado-nação. Dois métodos e estratégias de construção da nação 
foram escolhidos para análise: o método de Toussaint L’Ouverture 
(1743-1803), que queria libertar-se da escravatura, pela 
negociação com os colonos franceses e o de Jacques Dessalines 
(1758-1806), que militou em favor de um Estado nação forjado 
pela exclusão absoluta dos cidadãos brancos1. Assim, estamos 
na presença de dois projetos distintos de nação: um de natureza 
autonomista e outro de fundo soberano baseado na formação de 
um “Império Negro2”. Na constituição Imperial de Dessalines, 
de 1805, esta questão está explicitamente apresentada mediante 
a fundação de uma nação negra, assentada sobre a questão racial. 
Nesse sentido, em tese, todo africano poderia ter a nacionalidade3 
haitiana, mas nenhum branco o poderia. A marca característica 
deste projeto estava em construir um império negro projetado 
contra a escravidão e a racialização das relações de trabalho. No 
entanto, mesmo com a exclusão formal dos cidadãos brancos 
no Haiti recém-liberto, o problema da escravidão e o sistema 
de plantation persistiram, trazendo à tona a fragilidade do 
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aprofundamento ideológico das idéias de libertação nacional 
deste projeto de nação. L’Ouverture, por outro lado, projetava 
a nação haitiana não como um foco de resistência anti-ocidental 
do colonialismo, mas via nele mesmo a base de sustentação 
política do Haiti livre. Ele mesmo tornou-se homem de confi ança 
de Napoleão e exerceu o cargo de governador-geral de Saint 
Domingue de 1795 a 18024. Na primeira Constituição Haitiana, 
de 1801, ainda sob o domínio colonial francês e assinada por 
L’Ouverture, o colonialismo não é questionado  e  L’Ouverture 
assumia explicitamente que o domínio colonial do Império 
francês5 exercia pleno domínio sobre o território haitiano, 
sendo ele constitucionalmente designado Comandante em chefe 
e governador-geral da ilha. Assim, o projeto autonomista de 
Toussaint queria construir a nação haitiana sem ruptura total com 
a França, a exemplo do que se observa na trajetória histórica das 
colônias francesas da América Latina existentes até hoje: Guiana 
Francesa, Martinica e Guadalupe.  

Sem consenso político e com a prisão de L’Ouverture às 
galés francesas (1803) por traição à Coroa Francesa,  Dessalines 
assume o comando da nação e rapidamente redige nova Carta 
Magna com as marcas da construção formal de um “Império 
Negro”. Com o assassinato de Dessalines na Pont–Rouge, em 
1806, os séculos XIX e XX  no Haiti foram marcados por fases 
de crises internas e interferências brutais estrangeiras na política 
haitiana.

Gênese da crise político-social haitiana

O Haiti conheceu momentos difíceis no curso da sua 
dinâmica histórica, social e política. O projeto de criação 
do Estado preparado por Toussaint L’Ouverture sofreu forte 
resistência política após sua prisão na França6 e dois projetos 
completamente distintos disputaram a hegemonia política 
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haitiana. A tensão entre o projeto autonomista de Toussaint e o 
da construção de um Império Negro de Dessalines chegou a um 
ponto crítico que dividiu a nação em dois Reinos: o do norte, 
liderado por Henry Christophe e o do sul, liderado por Alexandre 
Petión. 

Assim, se antes da independência a situação dos escravos 
era terrível, os colonos franceses instauraram um sistema de 
exploração desumano, com alta volatilidade de recomposição 
de vidas humanas para o trabalho nas lavouras de cana-de-
açúcar, no governo dos libertos, tanto no norte quanto no sul, os 
ex-escravos alçados à categoria de “camponeses” continuaram 
na mesma situação, já que as grandes parcelas de terra foram 
distribuídas apenas entre as elites. Esta situação foi a base do que 
os historiadores haitianos chamam de: o drama da Pont Rouge7. 

 Pont-Rouge: metáfora da haitianidade

A Pont-Rouge é um local localizado no norte da capital 
Port-au-Prince, no qual os processos revolucionários haitianos 
assumiram proporções dramáticas e ajudaram a consolidar o 
mito de origem da nação haitiana. Neste local, o Imperador Jean 
Jacques Dessalines foi assassinado em 1806, depois de instituir 
um modelo de reforma agrária para os novos libertos. Suas 
últimas palavras foram: “et les pauvres noires  dont les père sont 
en Afrique, ils n´auront donc rien.”8

Dessalines foi uma fi gura controversa na constituição 
política haitiana. De ação política radical, orgulhava-se de 
empinar a cabeça dos colonizadores nas cercas das lavouras 
de cana-de-açúcar da ilha. Tal atitude lhe rendeu atributos de 
personalidade atribuídos pelo Ocidente como “ferocidade infra-
humana”, “negro ignorante”, alguém que “conservava toda a 
ferocidade e barbárie da terra africana em que havia nascido”, 
“ignorância impenetrável” e crueldade horripilante9”. Seu 
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assassinato na Pont Rouge foi apenas o pontapé inicial das 
difi culdades de gestão do Estado e controle do poder político que 
acompanhou toda a trajetória política do Estado nação haitiano. 
De acordo com Casimir, “na Pont Rouge, sociedade e Estado 
dividem caminhos e nasce as “pessoas de fora”, os excluídos” 
(Casimir, 2012, p.8).

Tudo indica que a Pont Rouge poderia ter sido o símbolo do 
lugar a partir do qual as duas frações da elite poderiam ter 
fi rmado um pacto de alternância no poder.  No entanto, tiveram 
de desvincular a negociação política da gestão econômica da 
sociedade, devido ao total rechaço das classes trabalhadoras 
da fórmula de economia de plantation promovida por ambas.  
Nessas circunstâncias, tornou-se difícil institucionalizar um 
método de chegada ao poder.  A assistência de clientelas 
reduzidas e inconstantes, por sua própria defi nição, não se 
pode regular.  Sem passar pela gestão da riqueza material, não 
poderiam os libertos nobres e os recém-chegados à condição 
de liberdade encontrar um espaço que pudessem negociar a 
gestão do poder (Casimir, 2012, p. 8, nota 22).

O período de instabilidade política que sucedeu o 
assassinato de Dessalines deu lugar a uma divisão informal 
do país: o Reino do Norte, controlado por Henry Christophe 
e a República do Oeste, controlada por Alexandre Petión. Em 
1822,  com a ascensão de Jean–Pierre Boyer ao poder, após o 
suicídio de Christophe e a morte de Petión, o país foi reunifi cado 
e a República Dominicana foi anexada ao território haitiano. 
A unifi cação da ilha constituiu mais uma etapa do processo de 
materialização do mito de origem do povo negro nas Américas. O 
Império negro ganhou raízes institucionais e por 22 anos vigorou 
em Hispaniola, buscando reunir a diáspora negra em solo haitiano. 
De acordo com Hoetink (1994), em 1804, Dessalines já oferecia 
uma recompensa de cinqüenta dólares aos capitães americanos 
por cada negro haitiano que ele trouxesse dos Estados Unidos10. 
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Em 1821, uma Sociedade Haitiana de Maryland foi formada 
por negros livres para estimular a emigração ao Haiti (Treudley, 
1916). Em 1824, Jean Pierre Boyer, além de libertar os escravos 
instalados na parte dominicana da ilha, também efetuou compras 
de liberdade de negros escravizados nos Estados Unidos em 
larga escala: 

Jonathan Granville fue enviado a Nueva York como agente del 
gobierno haitiano el cual le entrego cincuenta mil libras de 
café para sufragar los gastos de la operación. Las condiciones 
oferecidas por Boyer eran muy generosas. Él prometió pagar el 
pasaje de los inmigrantes, mantenerlos durante cuatro meses, y 
luego darles tierra a uma proporción de treinta y seis acres por 
cada doce trabajadores11.

O resultado deste projeto de reunir a diáspora negra das 
Américas em solo haitiano foi, de acordo com Hoetink (1994, 
p. 29), a soma de 13 mil negros escravizados que usufruíram 
da oportunidade de se estabelecer em um país livre. O impacto 
da reunião da diáspora pôde ser sentido nos dois lados da ilha. 
Particularmente no lado espanhol, a província dominicana de 
Samaná refl ete este momento. De acordo com o Reverendo 
James: “Los americanos nuestros de aqui obtuvieron sus tierras 
del gobierno de Boyer. Él le prometió y le dio a cada inmigrante 
cinco “carreaux”, o sea, unos dieciséis acres de tierra, de modo que 
se convirtieron en propietarios y en ciudadanos inmediatamente” 
(Hoetink, 1994, p. 32). 

O processo de construção do Estado-nação haitiano

Como observa Jean Casimir (2012, p. 16), o processo 
de construção do Estado-nação é fruto da luta armada, que 
se opunha contra as piores condições de trabalho forçado e 
racializado mediante a falência total da colônia, ocasionando 
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os escravos  recorrer a esta forma extrema. A luta pela gestão 
do poder econômico e político vai se manifestar nas guerras 
fratricidas que sucederam ao período pós-colonial.

Esta luta pelo poder pode ser interpretada como o fruto 
da herança escravagista colonial, e irá marcar os dois grandes 
momentos de rupturas (Hector, 2004) sociais: a primeira levou ao 
assassinato de Dessalines na Pont-Rouge, depois de intermináveis 
confl itos e antagonismos que marcaram a guerra civil provocando 
uma instabilidade política social crônica. Desde o início da 
gestão do Estado haitiano, as difi culdades na promoção do 
interesse da coletividade eram notáveis. Assim, o pacto nacional 
que poderia versar sobre a unidade nacional haitiana como um 
projeto dialético de fi nalização do processo revolucionário anti-
colonial e anti-escravista não aconteceu devido ao que Fanon 
(2005) classifi ca como “condenação da terra”, momento em que 
as elites políticas pós-coloniais herdam o Estado colonial e pouco 
fazem para substituí-lo por um modelo mais igualitário de poder 
e acesso a bens da nação. Fanon também consegue explicar parte 
da visão de mundo de Dessalines e o fundamento ideológico de 
seu projeto de nação sem cidadãos brancos. De acordo com o 
autor, ao referir-se ao mundo colonial: 

Esse mundo compartimentado, esse mundo cortado em dois é 
habitado por espécies diferentes. A originalidade do contexto 
colonial é que as realidades econômicas, as desigualdades, a 
enorme diferença nos modos de vida não conseguem nunca 
mascarar as realidades humanas. Quando se percebe sua 
imediatez no contexto colonial, é patente que aquilo que 
fragmenta o mundo é primeiro o fato de pertencer ou não a tal 
espécie, a tal raça. Nas colônias, a infra-estrutura econômica  é 
também uma superestrutra. A causa é conseqüência: alguém é 
rico porque é branco, alguém é branco porque é rico” (Fanon, 
2005, p. 56)
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As lutas pela gestão do poder político e econômico

A primeira proclamação da liberdade geral dos escravos 
foi causada por um contexto internacional favorável e alimentada 
por acontecimentos revolucionários que ocorreram na metrópole 
francesa12. Na colônia, este evento teve o efeito de gatilho, que 
iria fazer aparecer as contradições sociais incontornáveis no Haiti 
e que persistiram por todo o período pós-colonial, em especial no 
que se refere aos “letrados e afrancesados” e os “camponeses 
iletrados falantes do kreyòl”.

O surgimento de Toussaint  marcou a compreensão do 
contexto de mudança, e de escolha do momento adequado para 
cortar a ligação com a metrópole, sem se separar completamente. 
Mas qual seria a sua política a favor das massas de camponeses, 
com suas expectativas de bem estar e progresso social? Estaria 
Toussaint preocupado com a situação da massa de escravos 
que teria acesso às terras haitianas? A posição vacilante de 
L’Ouverture, como governador-geral da ilha e compromissado 
a  proteger os bens e interesses dos colonos franceses criou forte 
ruptura com as massas camponesas.  De acordo com  Aimé 
Cesaire. 

Saint-Domingue est le premier pays des temps modernes 
à avoir posé dans la réalité et à avoir proposé à la refl exion 
des hommes, et cela dans toute sa complexité, sociale, 
économique, raciale, le grand probleme que le XXe siècle 
s’éssoufl e à résoudre: le probleme colonial.Le premier pays 
où s’est noué ce problème. Le premier pays où il s’est dénoué.
Quand pour la première fois, Toussaint Louverture fi t irruption 
sur la scène historique, bien des mouvements étaient en train: le 
mouvement blanc pour l’autonomie et la liberté commerciale, 
le mouvement mulâtre vers l’égalité sociale; le mouvement 
nègre vers la liberté. 
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Le pouvoir bourgeois issu de la Révolution Française éprouva 
que la liberté est indivisible, que l’on ne pouvait accorder la 
liberté politique ou économique aux planteurs et maintenir 
les mûlatres sous la férules; que l’on ne pouvait reconnaître 
l’égalité civile aux hommes de couleurs libres et dans le même 
temps maintenir les nègres dans l’ergastule; bref que pour 
libérer une des classes de la société coloniale, il fallait libérer 
St-Domingue elle même, remettre en jeu l’existence même 
de la société coloniale: ce qui parut au pouvoir contraire aux 
intérêts de la France. Quand Toussaint Louverture vint, ce fut 
pour prendre à la lettre la déclaration des Droits de l’Homme, 
ce fut pour montrer qu’il n’y a pas de race paria; qu’il n’y a 
pas de pays marginal; qu’il n’y a pas de peuple d’exception...
On lui a légué des bandes. Il en avait fait une révolution; une 
population, il en avait fait un peuple. Une colonie, il en avait 
fait un Etat; mieux , une Nation (Cesaire, 2004, p. 346).

Esta estratégia de abertura e de seu projeto de construção 
do Estado nacional, sem ruptura total com a França 13 parece ter 
obrigado a Toussaint a manter o sistema colonial na sua forma 
em uma perspectiva progressiva de transformação de escravo ao 
estatuto de cidadão  livre14. 

O projeto Louverturiano de libertação dos escravos.

A relação entre Toussaint e Napoleão foi controversa. Em 
um primeiro momento, L’ Ouverture cresce politicamente pela 
sua fi delidade com o governador da época, Lavaux (cujo mandato 
foi de 15 de setembro de 1793 a 19 de outubro de 1796), quem 
na guerra contra o General mulato Villatte, rival de Toussaint, 
comandante da região do sul, venceu e conseguiu chegar ao 
cargo de governador-geral de Saint Domingue. Alguns autores 
como Aimé Cesaire (1967) lhe consideraram como um Napoleão 
negro, por sua inteligência militar, e também como o “primeiro 
dos Negros”15, nomenclatura que costumava usar nas cartas 
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que escrevia a Napoleão: “o primeiro dos negros ao primeiro 
dos brancos” falando do cônsul Bonaparte16. Mas as relações 
não eram como a de dois amigos. O historiador contemporâneo 
haitiano Pierre Buteau17 informa que essa relação foi o início de 
uma relação norte versus sul. Nesse sentido, na carta que o cônsul 
enviou pelo Governador Geral, é possível perceber esta tensão: 

 Nous avons conçu pour vous de l’estime, et nous nous plaisons 
à reconnaître et à proclamer les grands services que vous avez 
rendu au peuple français. Si son pavillon fl otte sur Saint-
Domingue, c’est à vous et aux braves noirs qu’il le doit. ...Que 
pourriez-vous désirer? La liberté des noirs? Vous savez que 
dans tous les pays où nous avons été, nous l’avons donnée aux 
peuples qui ne l’avaient pas (SCHOELCHER,1882, p. 316) 

 A pretensão do novo governador geral de Saint 
Domingue certamente previa a libertação dos escravos. Entre os 
diferentes movimentos e contestações que se preparavam na ilha, 
o planejamento de uma grande sublevação iria inevitavelmente 
ocorrer, dado o processo de amadurecimento da revolução 
independentista na ilha. Césaire (1967) distingue três fases 
relativas à descolonização haitiana: o primeiro movimento 
ocorreu exclusivamente entre os colonos franceses que queriam 
autonomia política da ilha e se instaurar como autoridade máxima. 
Fracassado este intento, os mulatos ou libertos ocuparam a arena 
política colonial com o objetivo de reivindicar a participação 
nas esferas de decisão e poder da colônia. Foram sucedidos 
pelos escravos que, organizados no norte da ilha, almejavam a 
independência colonial, o fi m da escravidão e a formação de um 
Império Negro. 

A sucessão histórica destes três grupos aponta para 
a fragmentação da gestão do poder na construção do projeto 
nacional. Os colonos franceses que tentaram, inicialmente, 
romper a relação de exploração e alienação política, a qual 
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estavam submetidos pela Coroa Francesa fracassaram em seus 
intentos, pois os movimentos dos colonos do Norte e do Sul 
estavam divididos quanto ao tipo de Revolução pretendida. A 
Revolução que esses colonos lograram fazer no âmbito político, 
em 1791, possuía apenas validade local e, rapidamente, foi 
dissolvida pela Constituinte Francesa. De acordo com Césaire, 
los blancos en Santo Domingo ya no eran clase al ataque, sino 
clase a la defensiva (...). La iniciativa histórica había pasado a 
otras manos: las de la clase media de los mulatos. La derrota 
de los leopardinos18 así como la asamblea provincial del Norte, 
sancionaba un gran hecho: la incapacidad de la aristocracia de los 
“grandes blancos” a llevar a bien el movimiento anticolonialista 
(...) los colonos franceses de Santo Domingo sólo lograron esa 
lastimosa hazaña de lanzar un movimiento revolucionario a 
contrapelo de la historia:

No es sorprendente que no arrastraran a nadie en su movimiento 
(...) Nadie podía engañarse en lo sucesivo: la aristocracia de 
los colonos, por su naturaleza, por sus intereses del momento, 
no podía hacer otra cosa que buscar la protección del poder 
colonialista. Ello no signifi ca el fi n de la lucha anticolonista. 
Signifi ca que otra clase debía levantarse y apoderarse de la 
bandera anticolonialista. Esta clase estaba dispuesta: era la de 
los mulatos (1967:102-103).  

Em uma segunda fase revolucionária, os mulatos ou 
libertos entenderam que deveria ser deles a liderança do povo 
haitiano. Césaire aponta os limites que este grupo apresentou 
na condução do processo revolucionário, posto que seu objetivo 
restringia-se à instauração da igualdade política, presente no 
Código Negro de 1685, mas deliberadamente negligenciada. 
De sua parte, a monarquia francesa francamente tinha simpatia 
pelo grupo dos libertos, dentro do qual iria se destacar Toussaint 
L’Ouverture,  tal como indica o conteúdo presente no Código 
Negro e o seguinte discurso de Luís XIV, em favor dos libertos:
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Otorguemos a los libertos, proclamaba el edicto de 1685, los 
mismos derechos, privilegios e inmunidades de que disfrutan 
las personas que han nacido libres. Queremos que merezcan 
una libertad adquirida y que ésta produzca en ellos, tanto en 
sus personas como en sus bienes, los mismos efectos que la 
felicidad y la libertad natural causan en nuestros súbditos” 
(1967:38).

 A vontade de Luís XIV não foi obedecida em Saint-
Domingue porque no contexto insular, os confl itos e disputas 
entre colonos e libertos se acirravam, na mesma medida em que, 
na França, os pilares mais caros da igualdade e da liberdade 
estavam se sedimentando. Após a Revolução Francesa propalar 
os Direitos do Homem era para os libertos entender que esta 
Revolução desencadearia o momento histórico oportuno para 
denunciarem a alienação de direitos, a qual estavam submetidos 
em Saint-Domingue. Este grupo havia tentado em vão, desde a 
publicação do Código Negro, um diálogo com os legisladores 
coloniais no sentido de exercerem plenamente seus direitos. 
Desde a proibição imposta aos libertos, em abril de 1758, os 
refl exos da intolerância eram evidentes na colônia. Vincent Ogé, 
personagem retratado por Césaire (1967), era um liberto que 
retornou da França assim que soube da promulgação do Código 
Negro, com o objetivo de fazer valer seus direitos constitucionais. 
Tentou inúmeras vezes um diálogo com os legisladores coloniais 
e acabou degolado e esquartejado em praça pública (Césaire, 
1967: 107-115). O grupo dos libertos, do qual Ogé fazia parte 
(após sua morte passou a ser um de seus principais representantes 
e mártires),  apresentou um estilo específi co de fazer mudanças 
na sociedade colonial. Queriam, acima de tudo, reformas que 
contemplassem seus interesses diretos, enquanto cidadãos 
libertos, e não propriamente uma revolução. Ao constatarem 
a impossibilidade de inclusão civil, os libertos começaram a 
elaborar estratégias de poder que levassem em conta o uso da 
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força. A rebelião de 1791, ocorrida no norte, sob a liderança 
de Toussaint L’Ouverture, propôs aos legisladores coloniais a 
promulgação de um tratado de reconhecimento da igualdade civil 
e política dos libertos. Caso contrário, este grupo iniciaria, em 
conjunto com os escravos, uma guerra civil (Césaire,1967:176).

Entretanto, a ameaça de aliança com os escravos tratava 
apenas de um artifício retórico para pressionar os legisladores 
coloniais, pois os libertos, liderados por Toussaint, preferiram 
o caminho da diplomacia para alcançar a igualdade civil. Ao 
acreditar na possível união entre escravos e libertos, e temendo 
uma possível guerra, a França envia a Port-au-Prince, em abril de 
1793, tropas aliadas para assegurar o cumprimento dos direitos 
civis e políticos dos mulatos. O poder colonial francês acreditava 
que o reconhecimento desses direitos silenciaria as tensões 
coloniais e tornaria os libertos aliados no combate à rebelião 
escrava. Césaire retrata o momento da conquista do direito da 
igualdade civil e política dos libertos em 1793 da seguinte forma:

Los grandes blancos habían sido vencidos. Se acerraba una era 
histórica. Quedaba por saber a favor de quién.
Es un hecho que de una pequeña casta menospreciada, de un 
grupo social amarrado corto, los hombres de color en poco 
tiempo – la revolución es locomotora de la historia – habían 
logrado integrar una clase tal que, prevaleciendo contra toda 
otra, era imposible en lo adelante gobernar sin ella. Era esa 
realidad, tal como la había hecho dos años de revolución. 
(...)
La constituyente se había agotado en arreglar el problema 
blanco, cuando ya era el problema mulato lo más importante. 
La Legislativa creía arreglar el problema de las colonias 
arreglando la suerte de los mulatos. Al hacerlo no cayó en 
cuenta que ya el problema mulato sólo era secundario y que 
lo esencial ahora era lo que ninguna asamblea deliberante, 
había osado mirar cara a cara hasta ese momento: el aterrador 
problema negro (1967:206-207).
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O terceiro e último grupo que conduziu o processo 
revolucionário foi o escravo. Como Césaire indica, ele não tinha 
nenhum poder na relação colonial, pois era escravo. Percebido 
como objeto, tanto pelos brancos quanto pelos libertos, ele 
surpreenderia os dois atores políticos e encerraria o processo 
revolucionário haitiano, proporcionando uma dupla revolução: a 
independência colonial e o fi m da escravidão. 

O elemento que levou a essa tomada de consciência 
coletiva dos escravos em particular foi o Congresso de Bois–
Caiman19. Durante este primeiro Congresso de escravos 
rebelados20 o grupo dos revoltados se galvanizou pela urgência 
e necessidade de se libertar do sistema escravista. No decorrer 
desta cerimônia, eles utilizaram os rituais vodus, por meio de 
sacrifícios de animais sob a direção do sacerdote vodu Boukman, 
que ordenou a cada um dos participantes pintar o corpo com dos 
animais sacrifi cados e bebê-lo acompanhado de uma oração de 
invocação, sob uma chuva torrencial e sons de trovão. Este ato 
altamente simbólico representou uma virada decisiva, mítica e 
mística, que irá estimular líderes e revoltosos21. 

O assalto efêmero de Mackandal22 poderia não ter este 
efeito de resiliência que o furacão Boukman causou na mente dos 
escravos. Boukman foi perseguido e foi o primeiro liberto que 
iniciou a prática do envenenamento como método de resistência 
contra a escravidão. O projeto de libertação de Toussaint foi de 
longe alimentado pelo forte movimento de resistência coletiva 
anterior23.

Toussaint é acima de tudo, um soldado a serviço da 
França, seus valores eurocêntricos não são insignifi cantes nas 
suas escolhas e ações políticas colocadas para a concretização 
do seu projeto de nação e sua visão de Estado. Como um escravo 
privilegiado, apesar de seu senso de história e de amor à raça, não 
consegue desfazer-se completamente dos interesses dos colonos 
franceses.
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É necessário a partir daí, perceber o futuro do novo 
estado e entender o ponto de ruptura entre o sonho louverturiano 
e o projeto dessaliniano de Estado-nação24. A repressão aos 
agricultores permaneceu intacta nos dois projetos e a exigência 
militar de trabalho forçado dos camponeses signifi cou que, 
em sua abordagem de liberação, o governador-geral resolveu 
priorizar uma insurreição em ordem, sob uma progressiva 
mudança de perspectiva. A execução do General Moise25, seu 
próprio sobrinho, indica que Toussaint assassinaria qualquer 
insurgente para garantir que os bens ou as propriedades privadas 
das grandes plantações de terra fossem invioláveis, seguindo a 
tradição colonial escravagista. De acordo com Madiou,

L’article 14 attache le cultivateur à l’habitation pour la 
continuité des travaux des cultures. L’article 15 crée le système 
paternaliste; l’habitation est une manufacture où le travailleur 
n’a que les droits que lui accorde le propriétaire. L’article 16 
stipule que le cultivateur ou l’ouvrier est portionnaire dans 
les revenus; que tout changement de domicile entraîne la 
ruine des cultures et sera puni selon les règlements de police 
en vigueur. L’article 17 sur l’introduction des cultivateurs, 
indispensable au rétablissement et à l’accroissement des 
cultures, est équivoque et suscite des doutes sur la permanence 
de la liberté, à l’instigation des ennemis de Toussaint. L’article 
73 rétablit les droits de propriété des émigrés français et crée, à 
leur retour, un confl it entre eux et les indigènes qui ont occupé 
les habitations durant leur absence. Le cumul et l’application 
stricte de telles contraintes provoquent une révolte qui, si elle 
s’étend, risque de saboter la politique agraire du gouverneur-
général et même de déstabiliser son gouvernement. Elle est 
dirigée par son neveu adoptif, le général Moïse.
Moïse commandait le Nord où il était inspecteur général 
de culture et avait sous ses ordres le Colonel Christophe, 
commandant du Cap-Haïtien. Moïse refusait d’employer 
les moyens forts pour assujettir les travailleurs au travail. Il 
déclarait qu’il n’était pas «le bourreau des siens», que les noirs 
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n’avaient pas conquis leur liberté pour être sous la verge et 
le bâton des propriétaires blancs . Il demandait à son oncle 
de vendre les terres de l’État aux offi ciers, aux soldats et aux 
cultivateurs, à l’encontre de la politique agraire de Toussaint 
dont la philosophie de la prospérité, selon Moral (1978:18), se 
résumait à trois préceptes: la primauté de la culture, la garantie 
de la liberté par le travail et l’extension de la discipline militaire 
à la masse des travailleurs.
Une conspiration s’ourdit le 10 octobre 1801 au Cap-François 
et ne tarda pas à s’étendre dans tout le département. Le 
massacre de 200 blancs prélude un programme dont l’objectif 
est le massacre de tous les Français. Toussaint, avec l’énergie 
et la rapidité qui le caractérisaient, adopta des mesures 
immédiates et impitoyables. Dans la région des Gonaïves il 
poursuivit sans relâche les rebelles et ordonna à Dessalines 
d’écraser la révolte. Un grand nombre de cultivateurs furent 
exécutés à l’arme blanche. Christophe fi t de même au Cap. 
Moïse arrêté est accusé d’être le chef de l’insurrection. Ses 
partisans sont tués impitoyablement. Cette extermination est 
appelée «guerre-couteaux», parce que seulement poignards et 
couteaux avaient été utilisés pour tuer.
Toussaint crut que l’exécution de Moïse, le 29 novembre 
1801, lui gagnerait la sympathie du gouvernement français 
qui lui saurait gré de sauvegarder les privilèges des colons. 
Il se trompait grandement. Bonaparte envoya une formidable 
expédition sous le commandement de son beau-frère Leclerc 
pour le rétablissement de l’esclavage. Toussaint organisa 
la résistance mais les cultivateurs indigènes ne répondirent 
pas à son appel. Ils n’oubliaient pas la féroce répression des 
partisans de Moïse au profi t des Français qu’on leur demandait 
de combatte maintenant. Toussaint, vaincu, tombe dans un 
piège tendu par le général Brunet, est arrêté le 10 juin 1802 et 
déporté trois jours après.  (Madiou, 1989, t. 2, p.144)

Como veremos mais à frente, o precursor da 
independência nacional, ao contrário de seu sucessor, Dessalines, 
não foi um “marroon da liberdade26, como servidor do Estado 



478 Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIII, nº26, Jan-Jun 2013, p. 461-494

Renata de Melo Rosa e Vogly Nahum Pongnon

francês, não fez mais do que conciliar os dois papéis que lhe 
concederam o seu status: defender a luta anti-escravista e servir 
os interesses da França na qualidade de governador-geral de 
Saint Domingue27. Quando veio o momento favorável de se 
separar da metrópole francesa, se afi rmou como autoridade, 
decidindo afrontar os colonos pelas armas, mas seria um pouco 
tarde demais, porque L´Ouverture já havia perdido a confi ança 
e o apoio da base política dos marroons, por ter negligenciado a 
sustentação política de apoio dos escravos, frente à sua notável 
dependência da metrópole. 

As contradições internas antes da guerra da independência 
nacional

As contradições internas no Haiti colonial surgem, 
de fato, a partir das diferenças de interesse que animaram os 
diferentes atores que participaram do processo de libertação 
nacional. Rigaud e Petion28 fi zeram parte do contingente 
expedicionário da França que chegou ao Haiti para estabelecer 
a escravidão no ano 1802. Rigaud foi comandante da região do 
sul e Petión instituiu no Haiti o sistema republicano. É curioso 
perceber que dois libertos se encontravam a bordo dos navios 
expedicionários franceses, dois homens de cor, para restaurar 
a escravidão dos negros29. Eles se juntam ao acampamento 
dos insurgentes, após serem informados do destino trágico das 
pessoas de cor da Martinica, conscientes que um destino similar 
lhes estaria também reservado30.

A falência constatada de Saint Domingue, a desconstrução 
da sociedade colonial, repousa essencialmente nesta dinâmica de 
dominação, de luta por mais vantagens e privilégios na colônia. 
De acordo com Casimir,  

Em 1804, o Haiti e o Estado colonial prévio são estados 
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bandoleiros, frutos da violência e que se mantém pela força 
bruta. Suas autoridades políticas são igualmente despóticas. 
A formação nacional, desde logo, outorga alguns objetivos 
de gestão do poder opostos ao do grupo colonial do estado 
metropolitano, mas os mecanismos específi cos de gestão e de 
direção são similares. O autoritarismo do Estado nacional se 
vislumbra desde os regulamentos de cultivo de Toussaint que 
o Estado se encarrega de pôr em prática até o fi nal do século 
XIX, sem modifi cações substanciais em sua fi losofi a (Casimir, 
2009:114)

São estes mesmos refl exos antagônicos, que irão 
consolidar o longo percurso de construção do Estado, cuja 
alternância do poder nacional irá oscilar entre as elites dos 
antigos libertos, em que Toussaint seria o maior líder e o grupo 
dos recém libertos, liderados por Dessalines, cuja condição de 
marroon rebelde irá fomentar a luta das massas camponesas 
desfavorecidas, cuja condição de escravidão pouco mudou desde 
a independência e a abolição formal da escravatura31.

Nação haitiana e luta de classes, a primeira fase de decadência 
institucional

Segundo Jean Casimir32, o país conheceu um período de 
estabilidade de 1874 a 1908, marcado por transições de governos 
que cumpriram regularmente os mandatos presidenciais 
constitucionais de cinco anos 33. Esta época é considerada pelo 
autor como o primeiro momento de um consenso social para 
estabelecer o Estado-nação. 

Suíte une periode de stabilite politique d´environ trente ans (de 
1874 a 1908)avec des gouvernements qui durent en moyenne 
cinq annees chacun. La rupture originale entre les Affranchis de 
vielle souche et ceux de la derniere  recolte, sans se cicatriser, 
avance ver un modus vivendi, un Etat-nation original se 
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structure avec ses institutions et les confl its responsables de sa 
dynamique (Casimir, 2009 :124).

O drama da ponte vermelha e os confrontos dos interesses de 
classes

Depois do assassinato de Dessalines, que fi cou frente 
a um governo que durou apenas dois anos, o Haiti se dividiu 
informalmente em Reino do Norte e República do Oeste. 
Foram duas formações despóticas, apesar de suas características 
formais diferenciadas.  Christophe, no Norte, rejeitou inclusive o 
princípio de uma negociação com a França para o reconhecimento 
da independência, dirigiu um Estado fragmentado que se quis 
soberano e não admitiu que nenhuma potência externa estivesse 
em posição de restringir, limitar ou autorizar a autonomia haitiana 
de fazer política externa. Ao negar a quem quer que fosse o 
menor direito sobre o Estado haitiano, Christophe inaugurou 
um conjunto de relações políticas que potencialmente deveriam 
desembocar em uma aproximação signifi cativa entre o Estado e 
a sociedade. A rejeição das negociações com a antiga metrópole 
prometia uma dinâmica política em direção ao exercício da 
soberania nacional, na medida em que se entende por estado 
soberano aquele em que a autoridade política suprema se submete 
somente a sua própria lei. Para assegurar o apoio dos sujeitos 
de seu Reino em um caso de confl ito armado, o Estado teria 
que lhes garantir certos direitos. Por essa via, o Estado do norte 
construiria sua legítima supremacia. Tratou-se potencialmente de 
um estado de direito que acabaria por transcrever nos textos da 
lei a satisfação das necessidades da população. 

Não obstante, a reconstrução da economia de plantation 
patrocinada por Christophe indicou que, depois de 20 anos de 
reinado, não se produziu nenhuma aproximação relevante entre 
Estado e sociedade. A promessa de soberania não frutifi cou, já que 
a plantação de gêneros de exportação reproduziu a racialização 
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das relações de trabalho, ou seja, a fabricação sistemática da 
inferioridade do trabalhador agrícola. Entendemos que nenhuma 
negociação entre estado e sociedade pode fl orescer nesse tipo de 
economia.

por outro lado, na política de Dessalines, a necessidade de uma 
melhor distribuição da terra se apresenta como uma exigência 
normativa ou de direito. A República de Petión distribui 
parcelas por razões práticas de estabilidade política. Dentro 
dessa mesma orientação pragmática, o Estado que Petión 
dirige, e depois dele Boyer, aceita a negociação com a antiga 
metrópole e solicita inclusive que autorize a sua existência, 
levantando assim o enorme problema de sua legitimidade como 
estado nacional. Os “republicanos” do Oeste, ao se sentarem 
à mesa de negociação com a antiga metrópole e, pior ainda, 
ao oferecerem pagar uma indenização aos colonizadores por 
lhes haver empobrecido, fazem retroceder a independência 
conquistada em 1804. Pela mesma via, referendam seu 
próprio direito às plantações e aos escravos que trabalhavam 
nelas antes do corte fatídico. Escolhem o apoio da França para 
sobreviver e conservar seus privilégios, em vez de apostar, 
como Christophe, em uma eventual negociação do apoio da 
população insurgente (Casimir, 2009, p. 10).

Com a ascensão de Boyer, após o término dos Reinados 
de Christophe, no norte e de Petión, no Sul, o Estado haitiano foi 
capaz de realizar a consolidação do território fragmentado pelos 
grupos rivais34. A segunda conquista importante de Boyer foi o 
processo de ativação do reconhecimento internacional do Haiti, 
o qual se desenvolveu sob estratégias que fi zeram desacelerar os 
esforços sociais e políticos para o fortalecimento das instituições 
fundamentais do Estado.

Boyer chegou ao poder para suceder a Petión, como o 
chefe da guarda do palácio Nacional.  Boyer foi adquirindo mais 
vantagens que todos os possíveis candidatos para ser o novo 
presidente, tendo em vista que  Petión, antes de morrer, não 
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teve tempo de desenhar seu sucessor. Diante da confusão que se 
estabeleceu no Senado Haitiano, Boyer impôs a força no Senado 
e este lhe escolheu como presidente. A campanha do leste para 
a subida de Boyer ao poder obedeceu a uma lógica de interesse 
histórico e estratégico de consolidação de unidade da ilha35 para 
fi ns de defesa contra qualquer invasão francesa36:

L´interet historique de la presidence de Boyer (1818-1843),c´est 
d´avoir ete la seule occasion de l´aboutissement d´un long 
reve anterieur a l´independance haitienne : l´unite de l´ile sous 
un meme gouvernement,un meme drapeau,avec l´avantage 
strategique de pouvoir la defendre sur toutes les cotes contre 
une eventuelle invasion etrangere (Theodat, 2003, p. 123).

Boyer tinha interesse na parte ocidental da ilha de 
fala hispânica. Assim, ocupa Santo Domingo de 1822 a 1844, 
causando forte constrangimento nas relações diplomáticas dos 
dois países:

 Le 19 Fevrier 1822,entrant a Santo-Domingo par La puerta 
Del conde, Boyer fut recu par des vivats enthousiastes et une 
ville en liesse et lorsque Nunez de coiceres voulut lui remettre 
les cles de la ville de Santo Domingo, selon la coutume 
des vaincus, Boyer eut l´elegance de refuser cet honneur et 
d´ajouter a son hote.
ce n´est pás la force des armes qui m´a porte ici, mais la 
volonte des Habitants qui m´ont appele librement pour que je 
leur garantisse les droits et les avantages dont ils n´ont pu jouir 
(Price-Mars, 1953, p.195). 

As consequências do preço do reconhecimento internacional 
do Estado do Haiti como uma nação soberana

Uma das consequências da dependência externa do Haiti 
foi a aceitação do princípio do pagamento de dinheiro por um 
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reconhecimento internacional, por parte do governo de Boyer. 
Isto indica o estado de inconsistência das elites dirigentes, sua 
incapacidade para salvaguardar as conquistas históricas, o que 
fragilizou ainda mais o jovem estado.

O ato foi um choque e tem posto em xeque os avanços 
já realizados na conquista da liberdade haitiana, mas além deste 
simples fato, nossa preocupação aqui é compreender, as escolhas 
diferentes feitas pelos dois dirigentes: Toussaint, em sua visão 
autonomista, mas não libertária e Dessalines com a afi rmação 
radical da não negociação com o poder colonial.

A pedido do emissário francês enviado para negociar 
a tutela, as circunstâncias permitiram Christophe fuzilar o 
enviado de Boyer. Seguindo a mesma tradição de Petión, Boyer 
concordou em retornar à dinâmica da negociação para obter a 
independência37. Boyer conseguiu reunifi car a ilha, inclusive 
a parte norte do Haiti, onde Christophe se proclamou Rei. 
Seguindo sua ação política, Boyer aceitou realizar o pagamento 
da dívida para independência, fazendo com que o Haiti fosse 
reconhecido como Estado soberano em dia 17 de Abril de 
1825, por Charles X da França. O pagamento foi tão alto que só 
fi nalizou em 1893. Para cumprir os prazos e requisitos impostos 
pela França, o Estado haitiano teve de recorrer a empréstimos. 
A gênese desta precipitação do pagamento da dívida continuou 
a ser a consequência do isolamento da jovem república. Apesar 
das tentativas de Boyer em sair do isolamento da comunidade 
internacional da época, as nações que compuseram a Conferência 
do Panamá decidiram expulsar o Haiti, temendo uma possível 
disseminação do germe das revoltas de escravos para as outras 
colônias da América38. A recusa do Haiti como Estado soberano 
na Conferência do Panamá, ocorreu sob a instigação de Simon 
Bolívar39.

O projeto de libertar a América Latina liderado por 
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Bolívar obteve apoio fi nanceiro e militar por parte de  Petión. 
Porém, ao contrário do acordo40 concluído com os dirigentes 
haitianos, Bolívar visou somente a expulsão dos espanhóis de 
seu território, mas não a abolição do sistema escravagista que ele 
pretendia fortalecer, substituindo apenas os colonos.

A relação de Simon Bolívar com o Haiti relaciona-
se com os projetos de libertação da América Latina. Bolívar 
realizou vários encontros com políticos Haitianos, os quais 
apoiaram a idéia libertária das Américas. O presidente Alexandre 
Petión (1807-1818) forneceu recursos fi nanceiros, armas e 
outras materiais de Guerra à Bolívar com a condição de que este 
proclamaria a libertação dos escravos em todos os territórios da 
América Latina. Bolívar não cumpriu esta promessa, esqueceu 
o Haiti e, sobretudo não convidou o país para a Conferência do 
Panamá41. O Presidente Petión pediu então a Bolívar que lhe 
devolvesse o dinheiro e o dinheiro foi devolvido42.

Pas même Simón Bolívar, qui a pourtant su se montrer si 
vaillant, n’a eu le courage de procéder à la reconnaissance 
offi cielle diplomatique du pays noir. Bolívar avait pu reprendre 
sa lutte pour l’indépendance américaine (indépendance 
des pays d’Amérique Latine colonisés par l’Espagne, ndt), 
lorsque l’Espagne l’avait vaincu, grâce au soutien d’Haïti.Le 
gouvernement haïtien avait mis à sa disposition sept navires 
ainsi que de nombreuses troupes et armes, avec pour seule 
condition que Bolívar affranchisse les esclaves, une idée qui 
n’était pas encore venue au Libérateur. Bolívar a tenu cette 
promesse, mais après sa victoire, alors qu’il gouvernait déjà 
la Grande Colombie (à l’époque s’étendant sur les actuels 
Colombie, Equateur, Panama et Venezuela, ndt), il a tourné 
le dos au pays qui l’avait sauvé. Et lorsqu’il a convoqué les 
nations américaines au Congrès de Panamá , il n’a pas convié 
Haïti mais a par contre invité l’Angleterre43. 
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Assim, podemos perceber que a luta por igualdade 
racial esbarra em resistências políticas construídas à época que 
desafi aram a construção da unidade latino-americana proposta 
por Bolívar.  Tendo em vista que as economias latino-americanas 
pautaram seu desenvolvimento por meio da monocultura, a 
economia de plantation, dependente do trabalho escravo para se 
auto-sustentar encontrou resistências inclusive no próprio Estado 
haitiano que manteve os escravos libertos no mesmo regime de 
trabalho, com o uso do exército para fazer cumprir a força de 
trabalho pós-colonial. Assim, verifi camos que a história colonial 
haitiana, embora notável e sem precedentes na história de 
libertação colonial da América latina, não conseguiu superar os 
entraves políticos de condução do projeto pós-colonial da nação. 

Notas
1 O Artigo 12 da Constituição de 1805, assinada pelo auto-intitulado Imperador 
Jacques Dessalines informa explicitamente que: “No whiteman of whatever 
nation he may be, shall put his foot on this territory with the title of master or 
proprietor, neither shall he in future acquire any property therein.” Disponível 
em:http://www2.webster.edu/~corbetre/haiti/history/earlyhaiti/1805-const.
htm. Acesso em: 05/03/2013. Ver a obra de Louis Joseph Janvier. Les 
constitutions Haitienne. Paris: Editora Imp. Flamarion, 1886.
2 A expressão é utilizada por Harry Hoetink. Santo Domingo y el Caribe. Santo 
Domingo, República Dominicana: Fundación Cultural Dominicana, 1994.
3 L’Ouverture aprendeu a ler aos 40 anos com  seu padrinho Pierre Baptiste. Ver 
Cauna, Jacques. Toussaint Louverture, et l´independance D´Haiti, temoignage 
pour un bicentenaire. Paris: Karthala, 2004, p.61-67.
4 Ver Constituição Haitiana de 1801. Disponível em: http://www.marxists.org/
history/haiti/1801/constitution.htmer . Acesso em 05/03/2012.
5 Dessalines teve outro objetivo. Ele se solidarizou com a estratégia de Toussaint, 
lutou para a independência total e  optou pelo  massacre dos colonos franceses.
6 Morreu, no dia de 17 de outubro de  1806, na Pont Rouge em uma emboscada,  
Jean Jacques Dessalines. Seu corpo se  rompeu na multidão em partes. De origem 
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africana, Dessalines foi o primeiro escravo em Saint Domingue que, depois 
segundo de Toussaint L’ Ouverture, organizou no ano de 1802 a revolta contra 
o exército de Napoleão. Em 01 de Janeiro de 1804 proclamou a independência 
do Haiti, se auto-proclamou governador geral da ilha e logo depois Imperador 
Jacques I. Decidiu dividir as terras haitianas em  uma reforma agrária, para 
garantir o acesso à terra pelos ex-escravos.  Por esta revolução na estrutura 
econômica do Haiti pós-colonial, foi assassinado na Pont Rouge, ponte que 
faz a ligação de Port-au-Prince com as províncias do interior do Haiti. Seu 
assassinato nesta Ponte marca, até hoje, a divisão social do Haiti. Para maior 
aprofundamento sobre o tema, ver também Trouillot, Henock. Dessalines, ou, 
Le sang du Pont-Rouge. Port-au-Prince: Imprimerie des Antilles, 1967, ou  
do mesmo autor : Dessalines ou La tragedie post-coloniale, Port- au-Prince: 
Edition Panorama,1966.
7 Estas palavras de Dessalines foram colocadas  nas  obras Haitianas de 
História. Ver Bellegarde, Dantes. Dessalines a Parle. Port-au–Prince: Societe 
d´edition et librairie,1948, Laurent, Gerard Mentor. Six etudes sur Jean Jacques 
Dessalines. Port-au- Prince: Imprimerie les Presse Libres, 1950.
8 Ver Sumner, Welles La viña de Naboth: La República Dominicana 1844-
1924. Santo Domingo: Editora Taller, 1981.
9 Os escravos haitianos foram levados pelos colonos franceses aos Estados 
Unidos depois a revolução haitiana de 1791. Ver Hamilton, S.M., The Writing 
of James Monroe. Nova York, 1900, Vol. IV, 186, citado por Treudley, M., The 
United States and Santo Domingo, reimpresso no Journal of Race Development, 
Vo. 7, Nos. 1 e 2, julho e outubro de 1916, p. 223 Apud Harry Hoetink, 1994, 
p. 28.
10 Granville, Biografi a de Jonathan Granville. Escrita por su hijo. Paris, 1873, 
92.93, citado por Treudley, 1916, p. 224, apud Hoetink, 1994, p. 29.
11 Sobre a revolução francesa de 1789, ver BENOIT, 1969.
12 Toussaint queria que Haiti fosse como a Martinica de hoje, ou seja, um 
domínio de potências coloniais como as que possuem a França e Inglaterra nos 
dias de hoje.
13 Ver Toussaint Louverture et l´independance d´Haiti, temoignage pour un 
bicentenaire. Karthala, 2004, p. 61.
14 Cesaire, Aime. La revolution Française et les Problemes coloniaux. Paris: 
Presence Africaine, 1960.
15 Ver Schoelcher,Victor. Vie de Toussaint Louverture. Paris: Karthala,1982. 
16 Educador, foi Ministro da educação nacional do Haiti, Secretário da 
Associação de Historia e de Geografi a. Ver o blog de Jacques Cauna. Histoire 
d´Haiti et des Antilles. Disponível em: www.jdecauna.over-blog.com. Acesso 
em março de 2013.



487Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIII, nº26, Jan-Jun 2013, p. 461-494

A República do Haiti e o processo de construção do Estado-nação

17 Movimento de autonomia colonial surgido no sul de Saint-Domingue, em 
1790. O nome leopardinos se deve à volta deste grupo, derrotado, à França 
em um navio chamado “El Leopardo” (nome em espanhol, citado por Aimé 
Césaire, op. cit.). Este grupo, que formava a Assembléia de Saint-Marc, havia se 
recusado a se render a Peynier, general encarregado de dissolver o movimento 
autonomista do sul. Dessa maneira, optaram por regressar à França. Ver Aimé 
Césaire, op. cit., para mais informações. 
18 Trata-se de uma localidade do norte de Haiti, localizada na montanha 
vermelha, em que foi organizado o primeiro encontro dos escravos que fugiram 
das plantações com o objetivo de se revoltar e fazer a rebelião. Esta reunião 
aconteceu na noite de 29 de Agosto de 1791. Ver Gerard Bathelemy. L´univers 
rural Haitien, Le pays en dehors. Paris: l´Harmattan, 1991.
19 Uma escrava rebelada e um escravo que fugiram da plantação até a montanha, 
para lutar contra o modo de viver desumanizante na colônia de santo Domingo. 
Ver Dutertre, Jean Baptiste. Histoire General des Antilles (1667-1674). Fort-de-
France, Martinica: Edition CEP, 1958, Tome1. 
20 Ver Montejo, Estaban. Biografi a de un Cimarron. Havana, Cuba: 
Wiliam Rowlandson, 1996. Ver também Manigat, Leslie Manigat. The 
relationship between marronage and slave revolts and revolution in Saint-
Domingue-Haiti,comparative perspective on slavery in new Word plantation 
societies. Annals of the New York Academy of sciences,1977,volume 292, p. 
420-430.
21 Moise foi queimado vivo por haver iniciado a revolta marroon em 20 de junho 
de 1758 no Cabo Haitiano. Ver Dorsainville, Jean Claude. Histoire D´Haiti 
cours superieur. Port-au-Prince: H. Deschamps, 1934.
22 Ver a obra de Fauchard, Jean. Regards sur l´Histoire d´Haiti. Port-au-Price: 
H. Deschamps,1988.
23 Os dois projetos foram totalmente diferentes. O único ponto comum foi o 
desejo de libertação geral dos escravos. Ver Toussaint Louverture, avant 1789, 
legende et Realite, Conjonction, No 134, 1998. 
24 Ver James, C.L.R. Os Jaconinos Negros. São Paulo: Ed. Boitempo, 2001.
25 Fauchard, Jean. Les marrons de la liberte. Port-au-Prince: Ed.Henri 
Deschamps, 1988.
26 Em alguns livros históricos da França, Toussaint é apresentado como um dos 
generais franceses.
27 Alexandre Petión foi fundador da República do Haiti. Mulato, foi presidente 
do país entre 1807 a 1818. O General Andre Rigaud foi comandante do 
Departamento do sul e preso ao lado de Toussaint, na França. Ver Manigat, 
Leslie. La Politique Agrário Du Gouvernement de Alexandre Petion (1807-
1818). Port-au-Prince: Phalange, 1962.
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28 Ver Manigat, Leslie, op. Cit., 1962
29 Ver Casimir, Jean. Haiti et ses elites: l´interminable dialogue de sourds. Port-
au-Price: Ed. UNEH, 2009, p. 104.
30 Ver Bellegade, Dantes. Histoire Du Peuple Haitien (1492-1952). Genebra: 
Edition Held, 1953.
31 Casimir, Jean, 2009, p.124.
32 As leis constitucionais nessa Época permitiram que o mandato do Presidente 
fosse de cinco anos. Ver Les constitutions Haitienne (1801-1885), de Louis 
Joseph Janvier Paris: Imprimerie Flammarion,1886.
33 Sob o governo de Petión, o país se dividiu entre sua República ao sul e o Reino 
de Christophe, ao norte. No sul, também surgiu também a rebelião organizada 
por seu colaborador Rigaud e os  Rigaudianos queriam construir um território 
independente no sul.
34 As tentativas de ocupação da parte espanhola datam de 1801, mas, foi 
em 1822, que o governo haitiano consegue ocupar, institucionalmente, o 
território dominicano. Tal ocupação se estende até 1844 e produzirá mudanças 
na categorização dos diferentes tipos de negros que habitam o imaginário 
dominicano. Ver Rosa, Renata de Melo. “A Noblesse Haitiana nos 200 anos 
de império Negro”. In: Cabrera, Olga; Almeida, Jaime de. Caribe: sintonias e 
dissonâncias. Goiânia: Ed. UFG, 2004.
35 A preocupação da República do Haiti à época recaía sobre uma eventual 
invasão da França via território dominicano do século XIX.
36 Victor Schoelcher , Vie de Toussaint Louverture, Ollendorf, 1889, Karthala 
1982, p. 379; Robert et Marianne Cornevin,   La France et les Français outre-
mer. França: Ed. Tallandier, 1990, p. 342-345; Robert Cornevin. Haïti, Que 
sais-je n° 1955, PUF, 2e édition, 1993; Rosa Amelia Plumelle-Uribe, La férocité 
blanche, Albin-Michel, 2001; François Blancpain, Un siècle de relations 
fi nancières entre Haïti et la France (1825-1922), France, L’Harmattan, 2001.
37 Ver a obra de Grodin, Marcelo. Haiti: cultura, poder e desenvolvimento. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1985.
38 Ver Poumaroux, Lydie; Getrin, Christiane. Bolivar et les Peuples de Nuestra 
America, des sans-Culotte noirs au libertador. Centre D´etudes et de Recherche 
Caraibeennes (Antilles), Paris: Presse Universitaire de Bordeaux-CERC, 1990.
39 Bolívar achou que uma revolta de escravos seria pior que uma invasão 
espanhola. Ver Anderson, Benedict. Pioneiros crioulos, comunidade imaginada: 
refl exões sobre a origem e a expansão do nacionalismo, Lisboa: edições 70, 
1991. Ver também, Gorender, Jacob. “O épico e o trágico na Historia do Haiti”. 
Revista Estudos Avançados, 2004 e Garcia, Carlos Bosh. “Las ideologias 
europeísta”. In: Zea, Leopoldo. America Latina en sus ideas. Paris: Unesco, 
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1986.
40 Nessa Conferência, Bolívar queria reunir os países ex-colônias da Espanha 
em uma confederação de Estado, mas sem derrubar ao sua autonomia. Não 
obteve êxito pelo fato da não participação de vários países., não foi um sucesso 
pelo Bolívar Du fato que alguns pais não participaram.
41 Ver Aubrin, Charles. Bolivar  et La Revolution Americaine. France: Bulletin 
Hispanique, vol. 38, 1936.
42 Galeano, Eduardo. Les peches D´Haiti. Disponível em: www.primiti.org, 20 
de janeiro de 1996.
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