Em 1492 chega o branco europeu
Quando Cristovão Colombo “descobriu” São Domingos (Haiti e
República Dominicana), viviam aí cerca de 1 milhão de indígenas.
Em 15 anos se reduziu a 60 mil.

Quem dominava o Haiti?
São Domingos era a uma das colônias mais
lucrativas do mundo e grande mercado de
tráfico negreiro e era dominada por donos de
plantações de cana-de-açúcar e engenhos.
A burguesia francesa dominava o comércio de
escravos e de produtos coloniais. Ela ainda não
estava no poder na França, mas já era
escravocrata.

População do Haiti em 1789
30 mil brancos (grandes fazendeiros e
brancos pobres), restaram 10 mil em
1803, dos 20 mil uma parte morreu e
outra parte fugiu com medo.
40 mil mulatos, mistura de brancos(as)
com negras(os) e ex-escravos, sobraram
25 mil depois de doze anos de guerra
civil.
500 mil negros(as) africanos(as)
escravizados(as), os quais cerca de 150
mil morreram na luta.

PERGUNTA PARA GRUPO UM:

O que permitiu a
revolução haitiana?

O que permitiu a revolução haitiana?
Condição da vitória da revolução:

O que permitiu a revolução haitiana foi a divisão entre os privilegiados brancos.
Havia guerra entre os ingleses, franceses e espanhóis pelo domínio do mundo.
Havia rivalidade entre colonizadores brancos, que eram monarquistas, e a
burguesia francesa, que dominava o comercio dos produtos coloniais.
Divisão dos de cima abriu brecha para que os de baixo, mulatos e negros,
entrassem com tudo na luta armada revolucionária.
Com estes setores privilegiados unidos, era impossível uma revolução.

PERGUNTA PARA GRUPO DOIS:
A revolução haitiana foi
influenciada por quais
revoluções e sua vitória
favoreceu que luta?

A revolução haitiana foi influenciada
por quais revoluções e sua vitória
favoreceu que luta?
Conexão com revolução francesa: A origem da revolução haitiana foi a revolução francesa
de 1789. Dois anos depois explode a revolução haitiana em 1791.
Conexão com revolução norte-americana. Os EUA conseguiram a independência em 1776,
15 anos antes. Diferença entre as duas revoluções: no Haiti não tinha uma burguesia local.
Deu o start para o fim da escravidão negra na América. Gerou uma situação revolucionária
nos EUA, Brasil, Cuba, São Domingos , Jamaica, etc.
Armou Simon Bolívar com 6 mil fuzis e outras armas para a revolução latino-americana.

Caráter internacional das revoluções democrático-burguesas no mundo. As revoluções de
1848 mostraram o caráter internacional da revolução burguesa.

PERGUNTA PARA GRUPO TRÊS:

Qual a originalidade da
revolução haitiana?

Qual a originalidade da revolução
haitiana?
Primeira e única revolução democrático-burguesa vitoriosa feita por escravos.
Pelo seu conteúdo foi uma revolução democrático burguesa acabou com
escravidão e garantiu a independência nacional.
Foi mais longe que a revolução francesa na estatização da propriedade privada.
Porém, foi uma revolução popular e negra, pela força motriz. A burguesia foi
contrarrevolucionária na “sua” revolução. Vanguarda foram os negros africanos.
Negros armados formaram um exército disciplinado que derrotou os dois
principais exércitos imperialistas da época, Inglaterra e França.
Feito histórico quebrou visão da supremacia branca e teve apoio das massas
pobres da França.

PERGUNTA PARA GRUPO QUATRO:
Qual divisão social
favoreceu a dominação dos
brancos franceses no Haiti?

Qual divisão social favoreceu a
dominação dos brancos no Haiti?
A divisão entre mulatos e negros africanos escravizados.

Se formou uma classe social pequeno-burguesa, os mulatos. Até 1802 estiveram
unidos com os brancos contra os negros.
A burguesia incentivou a rixa entre os mulatos e negros africanos escravizados.
Estas duas classes se odiavam.
Os mulatos tinham interesses materiais, propriedades e privilégios que levavam à
sua união com os brancos.
A divisão entre os negros, mulatos e brancos pobres quase botou a perder a
revolução haitiana. Quando se produziu a união dos mulatos e negros a vitória foi
fácil.

Discurso do dirigente mulato, Julien
Raymond, em Paris durante a revolução
“Os mulatos possuem 25% dos escravos e 30%
das terras. Que importa que vocês são brancos.
Que importa se somos mulatos? Tanto vocês
quanto nós somos proprietários, possuímos
escravos e terra. Somos aliados naturais”.

PERGUNTA PARA GRUPO CINCO:

Foi uma revolução
racial ou de classe?

Foi uma revolução racial ou de classe?
Foi uma luta de classe, racial e nacional. Isolar qualquer parte desta leva a erros.
Até 1802 (com ataque de Napoleão) prevaleceu a questão de classe, pois mulatos
ricos se uniram aos proprietários brancos. De 1802 em diante, a contrarrevolução
levou à união de negros e mulatos numa guerra contra os brancos.
A prova de que era uma guerra racial é que os brancos pobres nunca se uniram
aos negros. Canções dos negros em rituais vodu: “juramos destruir os brancos e
todas suas propriedades. Melhor morrer que faltar com este dever”.
O elemento de guerra nacional se comprova quando da invasão dos ingleses à
ilha que unificou mulatos e negros e levou à derrota e a morte de 80 mil soldados
ingleses.
Todos os elementos estavam subordinados à questão de classe, pois foi a classe
dos negros africanos escravizados que garantiu a independência nacional e o fim
da escravidão.

PERGUNTA PARA GRUPO SEIS:
Porque no Haiti a revolução
usou como tática principal a
insurreição de massas e não
os quilombos?

Porque no Haiti a revolução usou como
tática principal a insurreição de massas
e não os quilombos?
No Haiti, tinha 3 mil negros aquilombados, mas o método
revolucionário que prevaleceu foi insurreição.

Diferente do Brasil, o Haiti era um país com poucas terras e
montanhoso, tinha pouco espaço para os quilombos.
Por isso, a insurreição urbana e rural foi a tática principal, como
foram as revoltas em Salvador, no Brasil.

PERGUNTA PARA GRUPO SETE:
Qual o principal acerto de
Toussaint L’Ouverture? Qual
seu principal erro?

Qual o principal acerto de Toussaint
L’Ouverture? Qual seu principal erro?
O principal acerto foi criar um exército revolucionário disciplinado com apoio do
povo trabalhador que implantou a primeira república negra da historia.
O principal erro foi a conciliação com a burguesia e com a França. Em 1801,
Toussaint tomou o poder. Demorou em defender o fim da escravidão. Confiou na
burguesia francesa. Bonaparte mandou 34 mil soldados para derrotar a
revolução.
Foi a reação da resistência negra desde a base que quebrou o exército de
Bonaparte. Houve vacilação nos líderes negros e mulatos. Bonaparte propôs um
acordo de paz, Toussaint, ao invés de atacar sem quartel....aceitou a proposta. Foi
traído, preso e deportado para a França.
Dessalines pegou a bandeira da independência e tronou o eixo da revolução.

Conclusão geral
Toda verdadeira revolução popular, operária e de massas, constrói um
ditadura revolucionária assim que toma o poder.
Por quê? Para reprimir até o fim a classe possuidora que foi derrotada, no
caso a burguesia.
Hoje, derrotar a burguesia num país é apenas o primeiro passo pois ela
ressurgirá nas mãos do imperialismo que vai armar a contrarrevolução com
essa burguesia e setores populares enganados.

SE MARX, ENGELS, LÊNIN E TROTSKY TIVESSEM ANALISADO A REVOLUÇÃO HAITIANA, JÁ
TERIAM TIRADO TODAS AS CONCLUSÕES QUE FORAM TIRAR A PARTIR DAS REVOLUÇÕES
DE 1848/1905/1917 SOBRE O PAPEL CONTRARREVOLUCIONÁRIO DA BURGUESIA.

