
Leia o trecho do livro História da América Latina, 
de Leslie Bethell 

 
“Portanto, se o Haiti foi uma advertência, foi também 
um incentivo. Os hispano-americanos logo se veriam 

diante de uma crise na metrópole e de uma 
deficiência no controle pela coroa. Então teriam de 

preencher o vazio político, e conquistariam sua 
independência não para criar um outro Haiti, mas 

para impedi-lo.”  



 
Wikimedia commons (adaptado) 

 
 
 
 
 
 



Depoimento concedido às autoridades de Salvador 
(Bahia) por João, escravo do inglês Abraham 

 
“Sendo porem na tarde do dia 24 de janeiro avisado por 

alguns parceiros dos quaes ... se não lembra de seos nomes, 
para naquela madrugada se reunirem todos, ao fim de 
matarem todos os brancos, pardos e crioulos, ele Reo a 
meia noite pouco mais ou menos, com seus parceiros 

Diogo, Jaimes e Daniel se foram reunir aos outros que já se 
achavão no campo do Forte de São Pedro…” 

 
 

______________________________________________________________
_ 
 

 
Depoimento de Luís Tavares Macedo, guarda nacional e 
solicitador da Justiça e da Fazenda: 

 
“Ouvira tiros e vozeirios pelo que correndo ... à janella para 
ver de onde era o rumor vira um grupo de pretos africanos 
de barretes brancos e camizas grandes por cima das calças 
que armados de espadas se encaminhavão em direção da 
Praça do Palácio e hum pouco atrás desse grupo vira um 
outro tambem armado de espadas que percebendo abrir 

elle testemunha sua vidraça pulou sobre ella lançando hum 
golpe de espada sobre a cabeça delle que felismente evitou 

o golpe recuando...” 
 

Glossário 
Barretes: Espécie de gorro que se ajusta facilmente à cabeça. 
 



_______________________________________________________
_ 

Mensagem da Assembleia Provincial do Rio do 
Janeiro dirigida ao Governo Central 

 
“A todos consta que as doutrinas Haitianas são aqui 

pregadas com impunidade; que os escravos são 
aliciados com o engodo da liberdade [...] e todavia 

parece que a Administração policial da Corte ou tudo 
ignora, ou estranhamente descuidada dorme sobre a 

cratera do vulcão! E entretanto o incêndio já lavra 
perto da porta!” 

 
Glossário: 
Aliciados: Seduzidos, atraídos por algo ou alguém, incitados a fazer 
alguma coisa. 
Engodo: Tudo aquilo que se faz com o intuito de enganar alguém, 
induzindo esta pessoa ao erro. 


