
 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
 

Doutorado em Serviço Social 
 
 
 
 
 

Internacional Comunitária: 
ONGs chamadas alternativas e Projeto de livre individualidade 

Crítica à parceria enquanto forma de solidariedade de espetáculo no 
Desenvolvimento de comunidade no Haiti 

 
 
 
 
 
 
 
Tese apresentada à Universidade Federal 
de Pernambuco (Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas) como requisito parcial 
para a obtenção do título de doutor em 
Serviço Social 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Dra Maria Fátima Gomes de LUCENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 2007. 



 1 

 



 2 

 



 3 

 
 

Dedicatória 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esse trabalho às 
classes trabalhadoras haitianas e brasileiras pelas suas lutas de emancipação 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 

Agradecimentos 
 
 
 

Foram muitos, os que me ajudaram a concluir esse trabalho. Meus sinceros 
agradecimentos vão  

 
à Marlene Alves de Andrade, pois, sem ela, nada teria sido possível; 

 
à família Alves de Andrade, que me acolheu, em Igarasssu, com muitos carinhos,  

especialmente à Márcia e Sérgio; 
à minha camarada Marie Paule Pierre, por seu constante apoio afetivo; 

 
aos meus companheiros e amigos Joseph Philor, Éliett Édouard, Franck Séguy, 

Belineda Jean Mary, Kátia Couto, Maria Fátima Marinho,Williamson Joseph, Julien 
Sainvil, Jeff Siméon, Presler Louis-Juste, Patrick Adelson, Simone de Souza, Jean 
Léon, Jean Baptiste Matellus, Marie Laise Saint Pierre, Marlyne Joseph, Angelère 

Marsillon, pelo seu apoio e confiança;  
 

aos professores Denis Antonio de Mendonça  Bernardes, Maria de Fátima Gomes de 
Lucena, Edelweiss Falcão de Oliveira, Dr. José Mário Luiz MOMESSO, pelas valiosas 
sugestões na banca de qualificação do meu projeto,  paper de tese e tese; e ao professor 

Flávio de Bezerra Farias, pelas pertinentes indicações teórico-metodológicas, na pré-
banca;  

 
à coordenadora da pós-graduação, Dra Ana Cristina de Souza Vieira,  à professora Dra 

Ana Elizabete Simões de Mota Fernandes e Dra Ãngela AMARAL que sempre me 
apoiaram pelas suas conversas e sua amizade; 

 
à professora Dra Maria de Fátima Gomes de Lucena, por aceitar a orientação deste 

estudo e conduzir seu desenvolvimento com muita sabedoria e paixão  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Epígrafe 
 
 
 
 
 
 

“TET KOLE”1 
 
 

Quando o povo se articular 
Isso vai mover 

O ODPG mais a AID são cães mortos 
O Povo passando fome, gente tuberculosa. 

Só acolhe gente feliz 
Nos postos de saúde 

 
Ouça quem vai prestar ajuda 

Para o Sul se desenvolver 
Em cada dia fala-se nisso 

Passaram-se um ano, dois anos,  
E ao Sul a gente vai, 

Toda gente passa fome 
 

Certo é que tem movimentação. 
Frente a pedras e carros amontoados 

Passa um jovem 
Num carro, bem confortável. 

Ele é natural de Porto Príncipe 
Gere projeto e desvia verbas. 

 
 

Passaram-se um ano, dois anos,  
O Sul se encolhe 

O jovem é irresponsável 
Pois é ladrão 

Tem carro para abusar 
Gozando sua vida 

 
 

Manno Charlemagne, 1980 
Disco: Le Pourquoi, le comment. 

 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Essa expressão significa a articulação política do povo unido. 
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Resumo em português 
 

Esse trabalho analisa a contradição entre o projeto de educação popular e o 
projeto de desenvolvimento de comunidade que representam duas formas de atuação 
das ONGs chamadas alternativas no Haiti. Utiliza-se o arcabouço teórico marxiano que 
considera toda forma de atividade enquanto expressão ontológica e histórica de 
indivíduos sociais. Destarte, problematizamos a reivindicação de ajuda e solidariedade 
enquanto traço essencial que “ongueiros” atribuem às suas empreitadas, desfraldando-se 
a bandeira de sociedade civil como essência. O fato de as ONGs chamadas alternativas 
executarem projetos de desenvolvimento a partir de fundos arrecadados por ONGs do 
Norte, já constitui um problema cuja manifestação se encontra na posição de sociedade 
civil virtuosa. A análise das teses sobre o Terceiro Setor mostra, através de avaliação de 
ONGs chamadas alternativas, a inconsistência e incoerência dessas posições: o Projeto 
de Desenvolvimento de Comunidade reproduz relações hierárquicas do capital, sob o 
pretexto de uma solidariedade que não passa de um espetáculo. Ali, envolvem-se ONGs 
que processam e operam carências e ONGs que arrecadam fundos e financiam a 
execução de programas, prática esta que pressupõe a existência de privilégios expressos 
na exploração, dominação e discriminação dos trabalhadores através da cooperação 
internacional para o desenvolvimento. O Fundo Monetário, o Banco Mundial e a 
Organização Mundial do Comércio representam, nesse sentido, uma potente 
Internacional Comunitária que direciona as políticas voltadas para a reprodução das 
desigualdades sociais entre privilegiados e carentes.  Nessas circunstâncias, o projeto de 
educação popular é incapaz de produzir indivíduos sociais que colocam a livre 
individualidade como alternativa à ordem do capital. 

 
Palavras-chave: Projeto de Livre Individualidade, Projeto de Desenvolvimento 

de Comunidade, Organização Não-Governamental Alternativa, Sociedade Civil, Estado 
capitalista periférico, Internacional Comunitária, Solidariedade de Espetáculo, 
Processamento e Operação de Carências, Trabalho, Direitos Sociais, Movimento 
Camponês, Divisão Internacional do Trabalho, Divisão Social do Trabalho.      
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Résumé en français 
 
Ce travail analyse la contradiction en mouvement dans les deux formes 

d´intervention des ONGs appelées ONGs alternatives en Haïti : il s´agit du projet 
d´éducation populaire et du projet de développement communautaire. Ainsi utilise-t-on 
l´arsenal théorico-méthodologique marxien qui appréhende toute forme d´activité 
humaine comme l´expression ontologique et historique d´individus sociaux. Sous cet 
angle est problématisée la revendication d´aide et de solidarité que des promoteurs 
d´ONG attribuent à leurs activités comme caractéristiques essentielles, en déployant la 
bannière de la société civile. Le fait que les ONGs dites alternatives exécutent des 
activités, à partir des fonds collectés des ONGs du Nord, consititue déjà un sujet de 
préoccupation. L´analyse des thèses sur le Troisième Secteur montre, à travers 
l´évaluation de ces ONGs, l´inconsistence et l´incohérence de ces positions : le Projet de 
Développement Communautaire reproduit des relations hiérarchiques du capital, sous 
prétexte d´une solidarité humaine, mais qui ressemble plutôt à un simulacre. Les ONGs 
s´y impliquent , d´une part, en procédant e en opérant des carences, et de l´autre, en 
collectant des fonds et en financiant des projets de développement; telle pratique pré-
suppose l´existence de privilèges exprimés en termes d´exploitation, de domination et 
de discrimination contre des travailleurs et poursuivis à travers la coopération 
internationale au développement. Le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale 
et l´Organisation Mondiale du Commerce représentent en ce sens, une puissante 
Internationale Communautaire qui oriente les politiques destinées à la reproduction des 
inégalités sociales entre des privilégiés et des carenciés. Dans ces circonstances, le 
projet d´éducation populaire est incapable de produire des êtres sociaux qui mettent en 
avant la libre individualité comme alternative à l´ordre du capital. 

 
Mots-clé: Libre individualité, Développement Communautaire, Organisation Non-
Gouvernementale Alternative, Société Civile, Internationale Communautaire, Solidarité 
de Spectacle, Processing et Opération de carences, Travail, Mouvement Paysan, 
Coopération Internationale, Division Internationale du Travail, Division Sociale du 
Travail. 
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1. Introdução 
 
 
1.1. Problemática 
 

 

No mundo moderno, o desenvolvimento nasce como progresso, na luta contra o 

Antigo Regime. Era uma arma cultural para derrocar o direito divino. Porém, a 

economia política clássica irá desenvolver as potencialidades econômicas teóricas dessa 

arma cultural, enfatizando as relações sociais que entrelaçam o desenvolvimento das 

forças produtivas.  Em 1918, um ano antes do fim da Primeira Guerra Mundial, na luta 

contra a expansão da Revolução de Outubro, o presidente dos Estados Unidos concebe 

um plano político para desencorajar países ainda subjugados às potências coloniais a 

seguirem a via traçada pelos revolucionários, que conseguem ainda estender o direito de 

votos às mulheres. Já, no discurso em quatorze pontos (8 de janeiro de 1918), diante do 

Congresso, ele delineia a política do seu país. Desses 14 pontos, cabe sublinhar “a 

supressão, até onde seja possível, de todas as barreiras econômicas”, o “livre ajuste (...) 

de todas as reivindicações coloniais”, “a possibilidade de um desenvolvimento 

autônomo” para os povos de Áustria-Hungria e a criação da Sociedade das Nações para 

“oferecer garantias recíprocas de independência política e territorial tanto para pequenos 

quanto para grandes estados”. 2 Assim sendo, a nova forma de autodeterminação dos 

povos leva o nome de desenvolvimento político ou soberania popular, consoante ao 

liberalismo, seja econômica, seja politicamente. 

 

 Tais conceitos se tornarão de uso corrente, sobretudo, após a Segunda Guerra 

Mundial. Os Estados Unidos afirmaram, antes do fim das hostilidades (em julho de 

1944), que a nova ordem mundial iria ser estabelecida. Assim, desde 1945, fala-se em 

desenvolvimento: o Plano Marshall de 13 bilhões de dólares pretende reconstruir a 

Europa devastada pela Segunda Guerra, aplicando a Doutrina Truman, para cuja 

consecução cabe aos Estados Unidos a defesa do mundo capitalista diante do avanço do 

comunismo. 3 Na luta contra a Revolução cubana, o presidente John Fitzgerald Kennedy 

concebeu o Programa Aliança para o Progresso, sob a justificativa de combate ao 

                                                 
2 http://www.historia siglo20.org/TEXT/index.htm#El fin de la Guerra Fría. Aceso: 14 de febrero de 
2006. Esse discurso define a política internacional da potência após a Primeira Guerra Mundial. 
3 http://www.aldeae.net/images/yanta.jpg Acesso em: 14 de fevereiro de 2006. Eis porque os Estados 
Unidos se lançaram na Guerra da Coréia e na Guerra do Vietnã, nos anos 1950. 



 17 

subdesenvolvimento.  Na mesma época, ou seja, em 4 de setembro de 1965, o Papa 

Paulo VI abençoou, diante da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), o Desenvolvimento enquanto novo nome da Paz.  Era o trem do 

Desenvolvimento sendo posto em marcha, uma vez que na Resolução 1514, a ONU está 

“convencida do fato de que a continuação do colonialismo impede o desenvolvimento 

da cooperação econômica internacional, atrapalha o desenvolvimento social, cultural e 

econômico dos povos dependentes e milita contra o ideal de paz universal das Nações 

Unidas”. Porém, essa concessão de independência foi condicionada. Por exemplo, a 

Assembléia Geral advertiu que a “livre determinação de todos os povos”, a “promoção 

do progresso social” e a “elevação do nível de vida dentro de um conceito mais amplo 

de liberdade” devem ocorrer “sem prejuízos às obrigações resultantes da cooperação 

econômica internacional baseada no princípio do proveito mútuo e do direito 

internacional”, embora “os povos [possam], para seus próprios fins, dispor livremente 

de suas riquezas e recursos naturais”. Óbvio é que a política de descolonização não fere 

as desigualdades que caracterizam essa relação internacional. Pelo contrário, chama 

atenção para respeitá-las. Em outras palavras: a livre determinação política deveria se 

operar dentro das relações econômicas internacionais desiguais. 4 É claro, as instituições 

hegemônicas do mundo redirecionam as relações internacionais para o desenvolvimento 

como nova estratégia de construção da paz moderna. Daí, o desenvolvimentismo se 

tornar a ideologia mais difundida no mundo pós-guerra, completando-se, desse modo, o 

tripé Liberdade, Igualdade e Fraternidade da Revolução de 1789. 

 

No Haiti, as Nações Unidas realizam o projeto de desenvolvimento da localidade 

de “Cochon Gras”, Sudeste haitiano. 5 Naquele projeto, inaugurado em 1948, técnicos 

estrangeiros pretendem trazer a modernização ao campo haitiano, através de práticas 

que envolviam a higiene corporal, a alfabetização e a extensão rural.  Um ano depois, o 

governo continuará a obra da “civilização desenvolvimentista” no maior vale do País, 

criando o Organismo para o Desenvolvimento do Vale Artibonite (ODVA). 6  Naquela 

época, a produção de arroz estava crescendo, até a invasão do mercado local pelo arroz 

estadunidense, em 1987. 7 

                                                 
4 Idem. Nova Iorque, 14 de dezembro de 1960.  
5 BASTIEN, Rémy. Le Paysan Haïtien et sa Famille. Éditions Karthala, Paris, 1983. 
6 Essa tarefa foi realizada graças a empréstimos do Exim Bank dos Estados Unidos. 
7 Já, a 4 de maio de 1986, ou seja, em menos de 2 semanas da sua posse como ministro da economia e da 
fazenda, o defunto Lesly DÉLATOUR encontrou a coordenação da Agência Internacional para o 
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Antes da neoliberalização da economia, um conjunto de Organizações não-

governamentais (ONG) invadiu o setor social do campo; preocupava-se com a 

intervenção nas áreas educacional, de saúde, de educação popular, etc. Hoje em dia, são 

mais de 500 que intervêm no Haiti, “substituindo” um Estado já elitista desde sua 

fundação. 

 

No momento em que as agências internacionais ressaltam a situação de pobreza 

do País, sobretudo no ano do Bicentenário da sua Independência, parece-nos 

interessante questionar os seus comportamentos “humanitários”.  Sabe-se que o projeto 

de libertação dos escravos de Saint Domingue 8 foi o da Liberdade Plena, quer dizer, 

daquela que permitisse a apropriação social dos frutos de trabalho. 9 Porém, na 

Metrópole, ninguém quis ouvir falar do projeto de emancipação social dos escravos. 10  

Ora, aliadas ao capital francês e, mais tarde, aos da Inglaterra e Estados Unidos, as 

oligarquias locais reproduzem o regime social da desigualdade, forçando cultivadores a 

trabalharem na terra para a produção de gêneros exportáveis.  Desde já, a economia do 

País está voltada para o exterior, sob o modelo neocolonial de exploração. 

 

O funcionamento orgânico do capital aliado aos fazendeiros semi-feudais opera 

em detrimento da causa emancipadora das massas: o capital comercial, seja nacional, 

seja internacional subsume relações sociais quase servis no campo. 11  O governo espera 

até 48 anos depois da Independência para inaugurar o processo de educação no campo; 

o presidente Jean Pierre BOYER (1818-1843) dizia sem escrúpulos: educar as massas é 

formar futuros revolucionários. Assim, depois do seu governo, estabelecem-se dois 

sistemas de educação: um urbano e o outro rural.  Quer dizer, a discriminação cultural 

foi sempre o “destino” dos camponeses haitianos. 12 

                                                                                                                                               
Desenvolvimento (USAID) para planejar a privatização das empresas públicas e a liberalização do 
comércio exterior. Para maior informação, pode-se consultar DESHOMMES Fritz. Haiti: La Nation 
écartelée. Port-au-Prince, Éditions Cahiers Universitaires, 2006.  
8 Foi o nome da mais rica colônia francesa do mundo (1625-1804). 
9 FOUCHARD Jean. Les Marrons de la Liberté, Port-au- Prince, Éditions Natal, 1988. 
10 Os Representantes oficiais do poder francês, na colônia, SONTHONAX, POLVÉREL e AILHAUD 
foram obrigados a proclamar a Liberdade Geral dos Escravos no decreto expedido em 29 de agosto de 
1793. Os ingleses e os espanhóis, cada qual a sua volta, começaram a ocupar a colônia. Se não fossem as 
forças armadas dos escravos, sob o comando de Toussaint LOUVERTURE, a França teria perdido a 
colônia mais rica do mundo, naquela época. A Convenção tinha que esperar o ano de 1974 para 
generalizar essa medida. 
11 LOUIS-JUSTE, Jean Anil. De la crise de l’Éducation à l’éducation de la Crise, Port-au-Prince, 
Imprimeur II, 2004. 
12 CASIMIR, Jean. La Culture opprimée. Delmas, Édition Lakay, 2001. 
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Conforme o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), no ano de 2006, dados 

fornecidos pelas Nações Unidas indicam que o Haiti é o país mais pobre 13 do 

continente americano. Com “uma renda anual per capita que representa 15% da média 

latino-americana”, está classificado no 146º lugar, a nível mundial. No ano antecedente, 

este tipo de informe da ONU mostra que o país é o mais desnutrido na América latina. 

 

Atualmente, o país é muito dependente dos Estados Unidos para a alimentação 

dos seus 8 milhões de habitantes, que vivem nos 27.750 Km2. Se François 

LOUVERTURE, na obra: « État de Droit, Développement et Communautés » apontou: 

« Talvez o Haiti importe atualmente 30% dos seus alimentos, cuja maior parte encontra-

se sob a forma de ajuda alimentar » (1994, p. 59), essa realidade já mudou, como 

demonstra a Revista da “Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire” (CNSA), 

quando destacou o fato das importações alimentares atingirem, em 2004, o nível de 

34,65% das nossas necessidades alimentares. 

 

Responsável pela deterioração alimentar, a crise agrária acompanha-se de um 

movimento de êxodo rural; a população urbana cresce muito: “Em 1999, o Instituto 

Haitiano de Estatísticas e Informática (IHSI) estima a população rural em 5.071.389 

habitantes. (...), a taxa baixou de 70,39% da população total, em 1990, para 64,99%, em 

1999” (LOUIS-JUSTE, 1999, f. 85). O último Censo de 2003 apontou uma diminuição 

relativa: 60% de camponeses vivem nas aldeias rurais do País. Conseqüentemente, uma 

massa de desempregados rodeia os quarteirões de riqueza, sendo que menos de 1% da 

população apropria-se de mais de 50% das riquezas produzidas. 

 

Apesar do aprofundamento da crise agrária, a agricultura continua liderando a 

classificação do Produto Interno Bruto (PIB) por ramo de atividade, com 29,0%, 

seguida pelo comércio (18,2%) e as manufaturas (16,0%) (IHSI, 1987). No campo, a 

produção agrícola, ao mesmo tempo, é autônoma e dependente, visto que o camponês 

pode ser pequeno proprietário, arrendatário ou “demwatye” (meeiro). 

 

                                                 
13 Não era mais apropriado qualificar o Haiti de mais empobrecido, uma vez que a Revolução de Saint 
Domingue destruiria as forças produtivas existentes, e que a nação assim fundada enfrentaria, no 
continente, a primeira ofensiva capitalista de destruição social pela chamada Dívida de Independência 
(1825)? 
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As atividades agrícolas das 960 mil famílias camponesas permitem a 500 mil 

pessoas encontrarem uma ocupação na venda da produção agrícola (40 mil pequenos 

comerciantes permanentes, e 350 mil sazonais). Porém, apenas 16 famílias controlam o 

comércio exterior (LOUIS-JUSTE, 1999, f. 86).  

 

As contradições antagônicas nunca foram evocadas para a compreensão sobre a 

pobreza no Haiti.  Mais: a subjetividade rebelde camponesa foi negada através de 

leituras “neutras” sobre a realidade haitiana, omitindo-se a luta geral dos camponeses, 

que envolve a questão da produção de gêneros alimentícios em lugar de agro-

exportação. 

 

Foi nessa formação social desigual e discriminatória que Baby Doc 14 fez 

alianças com os Estados Unidos para obter ajuda econômica no marco da Política de 

Desenvolvimento por Substituição de importações na América latina. 

 

Se o projeto de desenvolvimento é anterior ao regime de Baby Doc, foi, porém, 

em 1975 que se expandiu no Haiti.  A influência do desenvolvimentismo é tão forte que 

não é possível falar em reivindicação no campo, sem mencionar o desenvolvimento. Isto 

é, os camponeses sempre expressam necessidades de desenvolvimento: escola, hospital, 

rodovia, etc. Então, como explicar a forte presença do desenvolvimentismo na mente e 

coração do povo sem real desenvolvimento das massas populares do País? Assim, 

nenhum tecnocrata pode afirmar que o “subdesenvolvimento” 15 do País resultaria da 

inexistência do espírito do desenvolvimentismo nos camponeses. Ao contrário, o 

trabalhador deseja o desenvolvimento! Porém, observa-se que as práticas 

desenvolvimentistas não acarretam o desenvolvimento. Depois de mais de 50 anos de 

                                                 
14 Filho do ditador François DUVALIER, que se tornou presidente vitalício do Haiti entre 1971 e 1986.  
Entre 1972 e 1982, o seu governo instituiu vários organismos de desenvolvimento, entre os quais se 
destacam o Desenvolvimento Rural de Petit-Goâve e Petit-Trou de Nippes (DRPPN), o Organismo de 
Desenvolvimento do Norte (ODN), o Organismo de Desenvolvimento do Noroeste (ODNO), o 
Organismo de Desenvolvimento do Rio Artibonite (ODBFA, em francês), sendo descartado o Sul nessa 
estratégia. A partir da política de privatização aplicada no Haiti, todos foram desmontados, não deixando 
atrás deles, senão dívidas para o povo haitiano.  
15 É importante registrar que a tecnocracia capitalista define o subdesenvolvimento como falta de 
desenvolvimento. Mas, para melhor entender esse pensamento, é necessário precisar que se trata da falta 
de desenvolvimento das forças produtivas do capital, uma vez que tal desenvolvimento tem nada a ver 
com o desenvolvimento das forças apropriadoras ainda desconhecidas do homem (o que Karl MARX 
chamou de realização das forças genéricas do homem, nos Manuscritos de Paris). 
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difusão, o desenvolvimentismo não consegue resolver os problemas da pobreza na 

esmagadora maioria da população haitiana.  

 

Parece que a forma de intervenção na “questão social” esvazia o conteúdo sócio-

histórico da mesma. Apenas implicaria num desenvolvimento da ONG enquanto 

instituição de micro-desenvolvimento. Já, em 1988, Aliette MATHURIN, Bernard 

ZAUGG e Ernst MATHURIN apontaram a existência de 104 ONGs oficiais, citando o 

Ministério de Planejamento e Coordenação Externa (MPCE). A plataforma criada pela 

Agência Internacional para o Desenvolvimento (USAID), a Haitian American 

Voluntary Agencies (HAVA) articulou as atividades de 86 dentre elas. 16 Se esta 

estimou em 200-300 ONGs em atividade no País entre 1983 e 1984, os autores citados 

contabilizaram cerca de 260 (p. 52). 

 

Num estudo por conta de uma ONG belga, a HELVETAS, o grupo “Experts 

Conseils en Économie, Finance, Gestion et Société” (ECOSOF) informou que a 

implantação da primeira ONG no Haiti, por volta de 1954, isto é, após a passagem do 

furacão Hazel que destruía o Sul do País. Assim sendo, “as ONGs têm se implantado no 

Haiti em período de grandes dificuldades econômicas, seja após um desastre natural tal 

como o furacão Hazel, seja no momento em que a crise estrutural provoca uma ruptura 

no equilíbrio dos recursos como em 1981, 1986 ou 1991”. 17
      

 

  Contudo, apesar dessa prática haver se instalado cedo no Haiti, a mesma não se 

acompanhava de reflexões subseqüentes. A problemática das ONGs se torna objeto de 

discussões por volta dos anos 80.  Nesse debate, a nosso ver, quatro teses têm destaque: 

a) a tese da colaboração com o Estado ou do apoio a um movimento camponês; b) a tese 

do acrescimento da dependência do Haiti, através da ONG que não consegue criar um 

sujeito autônomo, por causa da incorporação dos valores dominantes no processo de 

desenvolvimento; c) a tese da contribuição potencial das ONGs para o desenvolvimento 

do País, mediante um planejamento e coordenação das suas atuações por um Estado 

democrático; d) afinal, a tese que considera a incapacidade do Projeto de 

                                                 
16 MATHURIN, Aliette ; ZAUGG, Bernard ; MATHURIN, Ernst. Implantation et Impact des 
Organisations non-gouvernamentales : Contexte général et étude de cas (Haïti). Suisse, Éditeurs 
CIDIHCA et SHSE, 1989. 
17 EXPERTS CONSEILS EN ÉCONOMIE, FINANCE, GESTION ET SOCIETE. Survol des grandes 
tendances et orientations des ONGs au cours des dix dernières années (1986-1996) : Étude 
commandée par HELVETAS, Port-au-Prince, 1997,  p. 23. 
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desenvolvimento para potencializar qualquer possibilidade democrática. Cada tese parte 

de um ponto diferente. Por exemplo, na primeira tese, os autores compõem o texto 

quase em duas partes: o lugar das ONGs na cooperação internacional e o contexto 

sócio-econômico de gênese e desenvolvimento das ONGs no Haiti, definindo estas da 

seguinte forma: “Organização autônoma, sem fins lucrativos, cujos recursos financeiros, 

sobretudo provêm de contribuições voluntárias do grande público; direta ou 

indiretamente atua nas áreas de informação e sensibilização da opinião pública, de ajuda 

para o desenvolvimento ou de socorro de emergência nos casos de catástrofe”. 18
  

       

Tal definição não traz novos elementos em relação ao que se sabe das ONGs no 

mundo, porém, destaca a sua origem metropolitana, apesar da contradição expressa na 

posição de construção autônoma dessas organizações.     

 

  Para Eric GALLIBUR, 19 o importante é partir de um quadro genérico de ONG 

para, em seguida, incluí-la no marco institucional do País; e, usando sem modificação 

nenhuma, a tipologia de ONGs estabelecida pelos autores acima referidos, sem citá-los, 

termina com os desafios das ONGs em termos de dependência e democracia no Haiti. 

Assim sendo, retoma os papéis das ONGs indicados por esses autores: 1) Informação e 

formação da opinião pública sobre a necessidade da ajuda ao desenvolvimento; 2) 

Motivação às populações do Terceiro Mundo para a causa dos projetos apoiados pela 

Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD); 3) Apoio ao desenvolvimento comunitário 

para substituir os esforços dos governos.  Considerando-se a questão de pesquisa do 

autor, a saber: “Em que e até onde a natureza das ONGs no Haiti (e os projetos de 

desenvolvimento a elas ligados) é um obstáculo para evidenciar os mecanismos de 

dependência pelo ator participante e não lhe permite senão dificilmente encarar outro 

modo de funcionamento da sociedade?” (1990, p. 22). 

 

 A nosso ver, é interessante ressaltar esse fato, até porque, tanto Eric GALLIBUR 

quanto Sauveur Pierre ÉTIENNE, 20 - que veremos a seguir -, partiram do ponto em que 

chegaram Aliette MATHURIN, Bernard ZAUGG e Ernst MATHURIN, 21 sem superar, 

                                                 
18 MATHURIN, Aliette ; ZAUGG, Bernard ; MATHURIN, Ernst. op. cit., p. X. 
19 GALLIBUR, Éric. Organisations non-gouvernementales et participation politique em Haïti, 
Dissertação de mestrado apresentada em Sociologia, na Universidade de Bordeaux (França), 1990. 
20 ÉTIENNE, Sauveur Pierre. Haiti: L´invasion des ONGs. Montréal, Édition CIDIHCA, 1997. 
21 Porém, a diferença entre ambos, é que o segundo indica as suas fontes diretas. 
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porém, os paradoxos 22 do estudo pioneiro. Com efeito, ÉTIENNE também compõe seu 

livro em duas partes: as organizações não-governamentais, antes de tudo, são colocadas 

dentro das estratégias de cooperação internacional, para o desenvolvimento; e, afinal, 

são vistas através das suas atuações no Haiti.  O objetivo do autor foi: 

 

a)     avaliar de forma crítica as atuações das ONGs no Haiti; 

b) potencializar suas ações na contribuição para o desenvolvimento no País. (p. 

18-20) 

 

Parte de duas perguntas para conseguir tais objetivos:  

 

a) “será que o funcionamento por projeto, tal como se atua, contribui para dar 

impulso ao desenvolvimento das comunidades locais ou ao surgimento de uma 

nova estrutura de dominação de grupos de base?”; 

b) “os fundos de que dispõem as ONGs servem para financiar projetos de 

desenvolvimento a favor de camadas carentes ou para evitar aos técnicos 

universitários, os sofrimentos do subemprego e do desemprego?” (1990, p.18). 

 

Tais perguntas parecem levar o autor a adotar a definição de ONG de 

GALLIBUR que, - a qual foi bebida na fonte desconhecida de MATHURIN -, somente 

acrescenta parênteses para estender, por exemplo, o que são os domínios do 

desenvolvimento: 

 

A ONG é uma organização autônoma, sem fim lucrativo, e cujos recursos financeiros 
provém de contribuições voluntárias do grande público, mas também da Igreja e dos 
poderes públicos. Direta e\ou indiretamente atua nas áreas de informação e 
sensibilização da opinião pública, de ajuda ao desenvolvimento (médico, social, 
técnico-econômico e educativo), uni - setorial ou múlti - setorial e/ou de socorro. Seu 
funcionamento e participação se operam de modo associativo: comunitário e/ou 
coletivo. 23  

 

ÉTIENNE, por enquanto, quer aparecer mais do que moderno na sua definição 

das ONGs: 

(...), para nós, as ONGs são instituições reunindo um conjunto de profissionais que 
sentem o desejo de apoiar setores desfavorecidos da ‘sociedade civil’, e para cujas 
atividades obtêm fundos de financiamento provenientes de ajuda privada ou pública ao 
desenvolvimento. Atuam nas áreas de capacitação, pesquisa, apoio tecnológico e 

                                                 
22 Essas contradições serão assinaladas à medida que se problematizará o tema. 
23 Na dissertação de mestrado de Eric GALLIBUR, esse trecho figura na página 14 e na página 60 do 
texto de MATHURIN, ZAUGG e MATHURIN. 
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financiamento de desenvolvimento comunitário.  Não são lucrativas e sua atuação se 
inscreve no registro da luta contra o subdesenvolvimento (1997, p. 61). 

 

A quarta tese coloca a problemática de forma radical: “(...), os técnicos sempre 

se beneficiam mais do que as chamadas populações-alvo que ajudam. Será que as 

populações pobres sobram demais? Ou será que os projetos de desenvolvimento não 

tocam na raiz dos problemas sociais?” 24 Para Jn Anil LOUIS-JUSTE, se tivesse uma 

mudança de denominação, – de ONG para Organismo de Promoção do 

Desenvolvimento (OPD) -, será que essa autopromoção significaria uma diferença de 

grau ou de natureza? (p. 2). Essa pergunta leva o autor a definir a ONG da forma 

seguinte: 

 

É um projeto de desenvolvimento; não significa, portanto, o desenvolvimento. O novo 
projeto Inter-OPD não criará meios para o desenvolvimento, porque é construído da 
mesma forma e com os mesmos conteúdos em relação aos projetos imperialistas. 
Assim sendo, as organizações camponesas devem mudar a natureza que herdam dos 
projetos de desenvolvimento, para passarem de instrumentos aos incentivos de 
desenvolvimento. Por isso, têm que se transformar em ferramentas de mudanças. 25  

 

Essa definição talvez se diferencie das demais a que aludimos anteriormente, 

pela sua origem. O autor compõe a sua tese a partir da contextualização do surgimento 

de Projeto de desenvolvimento no Haiti, dentro da política imperialista estadunidense 

para a América latina, pondo-se ênfase sobre a Aliança para o Progresso e os Projetos 

Santa Fé I e II. Essa premissa de controle político leva o autor a tentar uma análise 

crítica de dois projetos públicos de desenvolvimento no Haiti: ODVA e Projeto de 

Erradicação da Peste Purina Africana e Desenvolvimento da Pecuária Purina 

(PEPPADEP), bem como dos projetos privados de desenvolvimento, no âmbito da 

animação social.  Todo esse movimento reflexivo se embasa na estrutura agrária vigente 

no País. 

 

Resumidamente: no Haiti, a questão da ONG é consubstancial à política de 

desenvolvimento inaugurada no pós-guerra. No entanto, diferenças substanciais 

parecem se explicitar na demonstração desse relacionamento sócio-histórico. Por 

                                                 
24 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. Entè OPD : Kalfou Pwojè. Pòtoprens, Imprimeur II, 1993, p. 8. É interessante 
ressaltar que, apesar da participação ativa de Sauveur Pierre Étienne na fundação da plataforma de ONG, 
- que se chama Inter-Organisation de Promotion du Développement (OPD) -, esse autor nem dialogou 
com as teses contidas nesse livro, objeto da indagação sobre o real projeto político da Inter-OPD.    
25 É bom assinalar que o autor não define o desenvolvimento que os camponeses devem criar apesar da 
vaga referência à mudança social.  Nem explicitamente assimila ONG a projeto de desenvolvimento (p. 
97-98).   
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exemplo, tanto MATHURIN quanto GALLIBUR destacam a natureza dependente das 

ONGs; porém, cada qual aponta para um apoio político autônomo a um movimento 

camponês, enquanto também mencionam a natureza assistencialista dos projetos de 

desenvolvimento. Outro paradoxo do texto de MATHURIN et al., é que consideram a 

autonomia como especificidade da ONG, por ter denunciado certas injustiças sociais e 

promovido novas formas de relação Norte/Sul. (p. XI). No Haiti, particularmente, esses 

autores vêem a ONG enquanto resposta à crise rural e resultado da generosidade de um 

“grande público”. Daí a existência dos projetos de desenvolvimento resolver alguns 

problemas de pobreza no Haiti. No entanto, não explicitam a mediação entre aquela 

crise rural e a atuação para o projeto de desenvolvimento. 

 

 A esse respeito, o mesmo defeito parece atravessar o raciocínio de GALLIBUR 

(1990, p. 166).  Este pensa que “a ONG é (...) um espaço de participação privilegiado 

para o ator”, porque “(...), a participação no campo, ao mesmo tempo, depende da 

escolha socioeconômico-política feita pela ONG através do projeto de desenvolvimento 

e do contexto vivenciado pelo autor” (p.154). Donde sua tese que “a sua autonomia 

relativa frente à situação de dependência é agravada por uma política de controle e 

submissão estatal, e uma Igreja onipresente” (p. 229).   

 

 Paradoxalmente, ÉTIENNE não atribui autonomia às ONGs. Relaciona o papel 

dessas organizações com o contexto histórico. Conforme ele, a partir de 1974, o diretor 

do Banco Mundial, Robert MC NAMARA, lançou seu programa batizado de “A Basic 

Human Needs Approach” voltado para a “luta contra a pobreza e para a extensão da 

esfera de socorro na agricultura, educação e saúde”, e nos anos 1980, as ONGs se ligam 

diretamente à lógica da política neoliberal do presidente estadunidense, Ronald 

REAGAN (ÉTIENNE, 1997, p.63).  Essa volta histórica lhe permitiu evitar o discurso 

comum sobre a autonomia.  Assim sendo, ele escreveu: 

  

(...) as ONGs não são tão autônomas quanto independentes, (...). Recebendo uma parte 
substancial dos fundos que manipulam, de agências oficiais de desenvolvimento, elas se 
tornam instrumentos no plano das chamadas agências, concretizando sua visão de 
desenvolvimento através de projetos que nunca correspondem aos interesses dos países 
subdesenvolvidos. (p. 64) 
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Embora Sauveur Pierre ÉTIENNE intitule “Haiti: L´invasion des ONGs”, o livro 

que se originou da sua dissertação de mestrado em desenvolvimento, 26 o que 

significaria a presença excessiva dessas organizações na sociedade haitiana, como já 

vimos, não leva muito tempo para se contradizer.  Com efeito, na sua tese, ele destacou: 

 

(...) nada de incomum que as ONGs não se engagem senão na sobrevivência de alguns 
setores desfavorecidos da população no interior do País. Porém, pode-se concluir que as 
ONGs jamais podem contribuir para o desenvolvimento do País? Evidente que a 
resposta é negativa, sendo que, num outro contexto e em condições bem determinadas, 
as ONGs podem aparecer enquanto instrumentos indispensáveis na luta difícil para o 
desenvolvimento. No entanto, isso pressupõe a institucionalização de um Estado de 
direito, de um Estado responsável, de um Estado capaz de conceber e executar um 
projeto global de desenvolvimento suscetível de estimular a participação de todos os 
setores da Nação. 27      

 

A abrangência desse fenômeno no mundo, hoje, faz com que a universidade se 

interesse por entendê-lo.  Por exemplo, o professor Sauveur Pierre ÉTIENNE, pensa: 

 

As organizações não-governamentais (ONGs), cada vez mais numerosas através do 
mundo e dotadas de meios financeiros e logísticos imensos, constituem um setor 
insuperável na cooperação para o desenvolvimento. (...); podem desembocar numa 
tomada de consciência real do drama do subdesenvolvimento e das suas causas, e 
desempenham, nesse momento, o papel de catalisadoras para o desenvolvimento. (p. 13) 

 

Partindo dessa visão, ele define essas organizações da seguinte forma: 

 

(...) para nós, as ONGs são instituições congregando um conjunto de profissionais 
desejosos de apoiar setores desfavorecidos da ‘sociedade civil’ e cujas atividades são 
financiadas a partir de fundos provenientes de ajuda privada ou pública ao 
desenvolvimento. Atuam nas áreas de capacitação, pesquisa, apoio tecnológico e 
financiamento de desenvolvimento comunitário.  Não são lucrativas, e a sua atuação se 
inscreve dentro do marco da luta contra o subdesenvolvimento. (p. 61) 

 

Essa definição leva em conta o fato do subdesenvolvimento sem relacioná-lo 

com o fenômeno do desenvolvimento.  Assim sendo, a história a percorre de modo 

linear, apesar de reconhecer a existência da pobreza no seio da sociedade civil. Essa 

tendência também se manifesta no Brasil. Ao prefaciar o livro de Rubem César 

FERNANDES, intitulado “Privado Porém Público, 28” Miguel Darcy de OLIVEIRA 

                                                 
26 É prova de probidade sublinhar que numa conversa com o autor, em janeiro de 2000, ele confessou que 
o título do livro foi imposto, por razão comercial, pela editora, por conseguinte, não traduziu a posição 
defendida nessa obra. 
27 ÉTIENNE, Sauveur Pierre, op. cit, pp. 64-65. 
28 FERNANDES, Rubem César. Privado Porém Público: O Terceiro setor na América latina. Rio de 
Janeiro, Editora Relume Dumará 3ª, 2002. No entanto, esse privado não é voltado para enfrentar o poder 
coletivo das classes dominantes, nem para o livre desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos 
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destacou o que identifica como sendo a natureza do objetivo das ONGs, isto é, a busca 

do bem comum: “Nem empresa nem governo, mas sim cidadãos participando, de modo 

espontâneo e voluntário, em um sem número de ações que visam ao bem comum” (p. 

11). 

 

Uma aproximação dessas duas definições revela elementos constitutivos 

comuns: profissional cidadão ou cidadão voluntário, desenvolvimento ou bem comum, 

etc. Ao lado oposto, “brincando de solidariedade” 29, Pedro DEMO ressalta o problema 

criado pela essa forma de solidariedade cidadã: 

 

(...) Embora a noção de direitos humanos tenha algum alcance, predomina de longe a 
relação de mercado, tendo sempre a última palavra. A crítica que pretendo fazer aqui à 
assistência nada tem a ver com esse pano de fundo liberal, porque adota como fulcro 
central a idéia de cidadania autônoma. A cidadania assistida é, como regra, 
problemática, porque tende a definir a pessoa como beneficiária, não como cidadã, à 
revelia de discursos alternativos altissonantes (...) (p. 53).   
 

À primeira vista, a cidadania autônoma aparece como uma idéia subversiva, 

porque contesta o tratamento assistencial dos problemas sociais. Porém, permanece 

presa do ordenamento ou ideário burguês, reduzindo a pessoa à condição simplesmente 

cidadã. 30  No entanto, essa posição representa um progresso em relação às teses do 

desenvolvimento espontâneo e voluntário das ONGs no fulcro da busca do bem comum.  

O que parece mais interessante, é que a maioria dessas posições destacou uma teoria de 

gênese autônoma das ONGs e de desenvolvimento histórico decorrente de uma certa 

revolução associativa: 

 

(...), esses grupos alcançaram um padrão de organização que os distinguia das entidades 
políticas e sociais que haviam até então sido veículo da participação e da integração da 
cidadania nas malhas da sociedade civil clássica. Essas ONGs, grassroots ou 
organizações de base, estabeleceram-se por volta dos anos 70 nos países desenvolvidos 

                                                                                                                                               
sociais, mas sim para a reprodução das desigualdades sociais vigentes. Nesse sentido, o título desse texto 
não indica a dialética do desestranhamento que tende a desenvolver a relação ontológica entre o privado e 
o público, fundante do ser social, mas sim a lógica formal que abstrai este desses laços histórico-
concretos para melhor contribuir na reprodução dessas desigualdades. 
29 DEMO, Pedro. “Brincando de solidariedade: política social de primeira dama” (pp. 43-69) in Maria 
Ozanira da SILVA e SILVA (coord.) O Comunidade Solidária: o não enfrentamento da pobreza no 
Brasil. São Paulo, Editora Cortez, 2001. 
30 É nesse sentido que consideramos o direito a um reconhecimento tardio, por uma sociedade, da 
legitimidade de uma demanda ou reivindicação social entrelaçada à reprodução da vida, mesmo em 
condição de impossibilidade de atendimento a carências existentes. 
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e rapidamente se espalharam por todo o mundo, como uma expressão avant la lettre da 
crise de governabilidade em seguida instalada no sistema mundial. 31 (p. 13)  

 

Os autores brasileiros que enfatizaram o fato dessa revolução associativa 

espontânea partiram de uma observação de Alexis de TOCQUEVILLE, que entendia a 

força da democracia nos Estados Unidos ter se depositado numa série de organizações 

civis 32: “Por todo lugar onde, na gestão de uma nova empresa, vocês vêem na França, o 

governo, na Inglaterra, um grande senhor, saibais que aperceberão nos Estados Unidos, 

uma associação”. 33 

 

Lester SALAMON popularizou essa visão enviesada através de sua concepção 

do que passa a chamar-se de Terceiro Setor: 

 

Por sua única combinação da estrutura privada com meta pública, do seu tamanho, 
geralmente menor, das suas conexões com cidadãos, da sua flexibilidade e da sua 
capacidade de explorar a iniciativa privada em apoio a objetivos públicos, essas 
organizações estão crescendo para cumprir um conjunto de funções críticas: ajudar a 
atender a serviços humanos vitais, tais como a saúde, a educação, a ajuda aos pobres, às 
vezes em parceria com o Estado e o mercado; encorajar o infortunado e chamar a 
atenção pública para problemas não atendidos; expressam impulsos artísticos, 
religiosos, culturais, étnicos, sociais e recreativos; construir comunidade e favorecer 
esses laços de crença e reciprocidade que são necessários para a estabilidade política e a 

                                                 
31 CARVALHO, Nanci Valadares de. Autogestão: O nascimento das ONGs. São Paulo, 2ª ed. 
Brasiliense, 1995. 
32 É importante que, naquela época, o instituto da escravidão vigorava nos Estados Unidos, sendo este 
abolido em 1865, depois da guerra civil. Ora, essas organizações civis eram fundadas para atenderem às 
carências de brancos pobres. Por outro lado, quatro estudiosos estadunidenses apontam para relativizar 
esse fato. Os dois primeiros destacam: “as instituições [que TOCQUEVILLE apresentou como] essenciais 
para o modo de vida democrático (p. 26) escolas, colégios, associações de missionários, bibliotecas, 
orfanatos e hospitais fundados, conforme o historiador Peter Dobkin HALL, para atingir dois objetivos: 
fazer avançar a cultura e piedade para os iluminados e satisfazer as necessidades da ordem industrial 
emergente sob a hegemonia das classes privilegiadas” (p. 36) em “Steven R. SMITH e Michael LIPSKY. 
Nonprofit Organizations for fire: The welfare State in the Age of Contracting. Cambrigde e Londres. 
2th ed. Havard University Press, 1994); os demais colocaram esses pontos: “As fundações filantrópicas 
não eram nem as instituições civis flexíveis admiradas por TOCQUEVILLE nem agências públicas (...)” 
(p. 52); e acrescentaram mais adiante: “ Após o surgimento do desemprego enquanto fonte fundamental 
de pobreza, (...), as instituições constituídas inicialmente de igrejas e comunidades locais eram designadas 
para ajudar classes de indivíduos carentes” (p. 56). “Essas fundações são o elemento central na criação e 
reprodução das elites que gerem tanto quanto recursos governamentais e não-governamentais que são 
cruciais para o bem-estar de gerações de cidadãos americanos ordinários” (p. 57) (in Barry D. KARL and 
Alice W. Karl: “Foundations and the Government: A tale of conflict and consensus” pp. 52-67, in 
CLOTFELTER, Charles T. e EHRLICH, Thomas (edit.). Philantropy and the Nonprofit Sector in a 
changing América. Bloomington e Indianapoli, Indiana University Press, 1999).   
33 É esse mesmo Alexis de TOCQUEVILLE que se opôs ao que ele chamou de caridade bastarda: “É a 
filantropia de Paris que nos mata”, para condenar o movimento dos operários parisienses de 1848. Vide 
LOSURDO, Domenico. Contra-História do Liberalismo. São Paulo, Editora Letras e Idéias, 2006, (p. 
128).  
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prosperidade econômica; e em geral, mobilizar iniciativa individual na perspectiva do 
bem comum. 34  

 

Essa posição será enfatizada por Michael HARDT e Antonio NEGRI no livro 

intitulado “Empire”. Eles colocaram as ONGs na esfera ética, destacando o seu papel 

enquanto instrumentos de intervenção: 

 

(...) as potências de intervenção do império poderiam ser consideradas, não aquelas que 
possuem diretamente as armas de força mais letal, mas sim com os seus instrumentos 
morais. Aquilo que chamamos de intervenção moral está posto em prática cada dia por 
uma variedade de organizações, inclusive as novas mídias e organizações religiosas, 
porém, a mais importante, poderiam ser as chamadas organizações não-governamentais 
que, precisamente por não estarem diretamente ligadas aos governos, assumem atuações 
na base dos imperativos éticos e morais35 (2003,  pp. 35-36).  

 

HARDT e NEGRI interpretam o papel das ONGs como o desempenho para a 

legitimação, mas deslocam o lugar dessa legitimação para a esfera ética ou moral, 

esquecendo o campo especial de atuação das ONGs que é o ídeo-político. A intervenção 

das ONGs se localiza no campo cultural, jogando um papel político ou beirando uma 

política ativa apesar de uma existência quase invisível nessa área, por causa do seu 

estatuto apolítico definido na lei. Deslocando a área específica das intervenções das 

ONGs para a ética-moral, será que HARDT e NEGRI desconsideram a luta cotidiana 

destas contra a emergência ou construção de organizações sociais alternativas? 

Preferindo ver nas ONGs formas “pós-modernas das instituições religiosas medievais 

ou modernas”, ainda que coloquem o significado político das ONGs nas guerras do 

império, será que os nossos autores desprezam o fato de essas organizações serem 

construídas no bojo da Guerra Fria?  

 

Quanto a James PETRAS, ele discorda totalmente da posição dos autores antes 

referidos. Ele lamenta que  

 

Uma segunda variante que vai para além das diferenças Norte/Sul, consistia (e consiste) 
nas estratégias de ‘desenvolvimento alternativo’ promovido por Organizações não-
governamentais (ONGs). Esta variante da terceira via postula a preeminência do que se 
chama ‘sociedade civil’, contra o capitalismo ‘neoliberal’, de um lado, e o ‘estadismo’ 
(que presumivelmente encobre socialismo, comunismo, populismo nacionalista e 
estatismo de bem-estar). Argumentam a favor de um ‘desenvolvimento’ baseado na 

                                                 
34SALAMON, Lester M. Partners in Public Service: Government Non Profits Relations in the modern 
Welfare State. Londres, Edition John Hopkins University, 1995, pp. 3-4. 
35 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Empire. Londres, 3th ed. Havard and Cambridge, 2003. 
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comunidade e que se dá mediante a auto-ajuda, a gestão de microempresas e a 
reciprocidade entre pequenos grupos (...). 36   

 

Isto é, as ONGs parecem se empenhar em diminuir a influência política dos 

socialistas sob o pretexto de desenvolvimento alternativo. Nessa ótica, é difícil entender 

os argumentos que se valem da caridade, moralidade, cidadania, democracia, etc. para 

caracterizarem essas organizações. Para James PETRAS, não há dúvida, as ONGs  

 

dão ênfase a projetos, não a movimentos; ‘mobilizam’ pessoas para produzir à margem, 
não para lutar pelo controle dos meios básicos de produção de riqueza; concentram-se 
nos aspectos de assistência técnica e financeira de projetos, não sobre condições 
estruturais que moldam a vida cotidiana das pessoas. 37  
 

Resumindo a posição de PETRAS e WELTMEYER (2000, pp. 194-195): nas 

ONGs surge uma nova camada social que depende dos financiadores de projetos, 

estando a serviço ideológico do capital e desempenhando o papel de neutralização e 

fragmentação do movimento popular. É óbvio que essa crítica se dirige contra os 

altermundialistas que se preocupam em formar redes sociais para lutar contra a 

globalização neoliberal em vez de reestruturar partidos políticos de esquerda. Porém, a 

teoria instrumental de PETRAS que torna as ONGs autônomas em relação aos projetos 

de desenvolvimento, parece não tirar todas as conseqüências lógicas que contêm os 

momentos da vida das ONGs descritos nas páginas 181-182. A saber, que as ONGs 

surgem, antes de tudo, como organizações humanitárias (democráticas) contra as 

ditaduras (ONGs críticas). Em seguida, transformam-se em ONGs de desenvolvimento 

frente às manifestações de massa contra a hegemonia imperial e, afinal, multiplicam-se, 

bem como nas crises econômicas freqüentes e profundas provocadas pelo capitalismo 

de mercado.  É nesse sentido que podemos entender a afirmação de Francisco de 

OLIVEIRA: 

 
Essas (ONGs) lidam agora, não com a complexidade, mas com o reducionismo, porque 
parece, contraditoriamente, que toda a sua capacidade de inovação foi absorvida tão 
intensamente pela sociedade, uma vitória de Pirro, em que já não cabe a atividade 
radical, inovadora e crítica. 38  

 

                                                 
36PETRAS, James. Imperialismo y Barbárie Global: El lenguaje imperial, los intelectuales y las 
estupideces globales. Bogotá, Edición Pensamiento crítico, 2001, p. 213. 
37 PETRAS, James “ONG ao serviço do imperialismo” in PETRAS, James; WELTMEYER Henry. 
Hegemonia dos Estados Unidos no novo milênio. Petrópolis, Editora Vozes, 2000, pp. 185-186. 
38 OLIVEIRA, Francisco de “Entre a complexidade e o reducionismo: para onde vão as ONGs de 
democratização? (pp. 51-62) in HADDAD, Sérgio (org.). ONGs e Universidade. Desafios para a 
Cooperação na América Latina. São Paulo, Editora Petrópolis, 2002, pp. 55-56.  
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Essa dialética da complexidade e reducionismo é baseada na “incapacidade 

sistêmica” de as ONGs lidarem com a diferença.  

 

À época em que a complexidade acuou as instituições existentes, abriu-se o espaço que 
as ONGs ocuparam eficaz e brilhantemente, sucedeu outra em que o movimento foi 
inverso. (...) No Brasil, a luta contra a ditadura terminou com a redemocratização e as 
palavras de ordem da complexidade cederam lugar ao reducionismo. A Constituição, 
incorporando diretrizes de gênero, de etnia, ambientais, justamente as que denunciavam 
a incapacidade sistêmica de lidar com a complexidade e com a indefectível contradição 
entre a mercadoria como idêntica a si mesma e a diferença (pp. 54-55).  

 

Parece que o sistema político é reduzido ao Estado ditatorial que expressa uma 

forma de ordenamento social em determinado momento de uma formação social. Será 

que a teoria da complexidade confere uma autonomia total às ONGs chamadas 

democráticas? Por outro lado, não é ingênuo opor a mercadoria às diferenças sociais 

não-essenciais? Será que a mercadoria não é mais a síntese fenomênica da diferença 

essencial? Parece que a dialética da complexidade e reducionismo esquece que o mundo 

da mercadoria permite ou encoraja a expressão dessas diferenças.  Do mesmo modo, é 

importante indagar sobre o que é uma atividade radical, senão aquela que coloca na 

agenda política as questões de exploração e dominação do trabalho pelo capital. Em que 

momento da sua vida as ONGs chamadas democráticas tinham essa postura? 

 

No entanto, o autor qualifica o pensamento reducionista de pensamento 

possibilista liderado pelo neoliberalismo, entendido “como doutrina” da “volta ao 

privado” (p. 56). Mesmo que este nunca desapareça do metabolismo social do capital39, 

é interessante observar que ele apanha o “realismo” como “um movimento intenso de 

privatização da vida, das instituições e das políticas” (p. 57), salvo que as ONGs nunca 

foram radicais, até porque não existem sem os projetos de desenvolvimento que animam 

a sua vida. Nessas condições, é problemática a pergunta do autor a respeito das ONGs: 

“(...): onde nós desviamos de nossas orientações fundadoras, da antiga militância e da 

utopia?” (p. 57).  

 

                                                 
39 Já, na Ideologia Alemã, MARX e ENGELS enfatizaram o fato de que o ser humano é ao mesmo tempo 
um processo e um produto. Tal dialética histórico-material resulta da transformação da natureza pelo 
trabalho humano. Assim sendo, o homem se transforma a si próprio. Porém, na divisão capitalista do 
trabalho, esta forma de existência plena permanece inconclusa, porque o trabalhador produz por fins 
alheios. É esse movimento do ser social do capital que István MÉSZÁROS, em Beyond the Capital , 
capta na reflexão do metabolismo social do capital.   
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Porém, é interessante que o autor leva em conta o fato de as ONGs se 

transformarem em instituições de administração de consenso a partir da racionalização 

da política: “A tendência em curso de transformar toda política em calculabilidade – e 

as ONGs fazem isso muito bem – da viabilidade, tende a transformar as ONGs em 

administradoras do consenso, em ventríloquos da escassez, que se imporá 

necessariamente numa economia capitalista” (p. 60). 

 

A teoria nos parece ainda problemática: se as ONGs são criadas a partir de 

projetos de desenvolvimento concebidos na racionalidade instrumental do capital, isto é, 

no uso eficiente de meios para atingir fins colocados pelo capital, é possível falar numa 

transformação de natureza? Será que o desenvolvimento das ONGs, conforme a imagem 

atual do capital, é uma transformação que poderia considerar “o minimalismo de 

viabilidade” como “uma perigosa administração da pobreza”, até pensar que “aí as 

ONGs da democratização estarão derrotadas” (p. 61)? Caso a teoria da complexidade e 

reducionismo tiver qualquer sustentação empírica que explique os comportamentos das 

ONGs chamadas democráticas, faltará uma cadeia explicativa em relação ao fato de o 

“New Inter-American Policy for the Eighties”, publicado pelo Comitê de Santa Fé, 

recomendar a utilização das ONGs para lutar contra os movimentos sociais de esquerda 

marxista-leninista ou gramsciana na América Latina 40, a não ser que os interesses das 

empresas sejam democráticos. Também na política interior, o presidente Ronald 

REAGAN tomou providências para cortar verbas geralmente alocadas ao Bem-Estar 

Social: o corte de 40 bilhões de dólares, em 1981, na ajuda federal aos serviços sociais e 

ao desenvolvimento de comunidade ultrapassa 20 vezes o total anual das despesas de 

fundação e das doações de corporação nessa área. 41 De outra parte, esse mesmo 

governo expedirá leis para utilizar ONGs enquanto canais de transferência de ajuda ao 

desenvolvimento na América latina, em geral, e no Haiti, em particular. Será que esse 

paradoxo não merece ser questionado?  

 

Em outras palavras: na representação da ONG democrática, quem personifica o 

ator, considerando-se que este se define por um papel instituído em outro lugar onde se 

encontra um autor, a não ser que ela reúna as duas qualidades? Historicamente, a 

segunda hipótese parece não plausível, uma vez que se sabe que o advento da questão 

                                                 
40 Vide extratos do documento em anexo A. 
41 KARL, Barry D.; KARL, Alice W. op.cit. 
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de desenvolvimento para cuja realização as ONGs atuam, antecede a criação destas. Isto 

é, o palco de desenvolvimento em que se manifesta a solidariedade que nós postulamos 

como sendo de espetáculo, parece ser constituído de atores postos em movimento a 

partir das necessidades de reprodução do capital.  Caso contrário, uma prévia inversão 

da situação fundadora seria necessária para elas se tornarem autores, quer dizer, a 

transformação da relação privilegiados/carentes, em que se inserem, é fundamental na 

busca de mudança de palco do poder, e de alteração no roteiro do desenvolvimento e na 

estrutura da solidariedade. Fora desse quadro, tudo indica que as ONGs agissem sim, no 

desenvolvimento metabolizado pelo sistema do capital, e não, enquanto autores do 

mesmo.   

 

Em suma, as diferentes teses sobre as ONGs podem ser assim classificadas: de 

um lado, acha-se a postura da solidariedade, o discurso da parceria, o espaço de 

consenso, o caráter de caridade dito espontâneo, etc. De outro, enfatiza-se o fato de as 

ONGs serem instrumentos de enfraquecimento dos movimentos sociais, de luta contra o 

Estado, de administração da pobreza, etc. Entre elas existe um ponto de encontro: as 

ONGs são nova forma na sociedade civil.  Se esse consenso é concreto, será que essa 

nova forma não foi intuída para suportar um conteúdo velho? Não, diriam Lúcia 

PONTES e Silvio Caccia BAVA (p. 36) 42: “ONG não é sindicato, não representa 

ninguém. Se afirma pelo trabalho que faz, por sua competência, ou desaparece”. É como 

se a ONG não existisse, visto que toda forma suporta um conteúdo que se origina e se 

desenvolve no decorrer do tempo, em determinada sociedade, até porque, 

 

Na época da ditadura, nos ensinam os autores, lutávamos pelo reconhecimento dos 
direitos humanos e políticos. No período da redemocratização lutamos pela construção 
dos espaços públicos de negociação e pela participação popular nesses espaços. Hoje 
ampliamos nossas demandas para o reconhecimento dos direitos sociais e para exigir 
ações do Estado que garantam esses direitos. E isso requer de nossa parte uma 
participação propositiva nos espaços públicos (p. 140).  

 

Apesar de esse discurso introduzir tempos particulares de ONGs num espaço 

bem determinado, os nossos autores não oferecem possibilidade de revelar a identidade 

desse sujeito coletivo, uma vez que a ONG é representação de ninguém. De onde vêm 

essas instituições que têm o poder de “apresentar propostas concretas de políticas 

                                                 
42 PONTES, Lúcia; BAVA, Silvio Caccia. “As ONGS e as políticas públicas na construção do Estado 
democrático” (133-142) in REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE. O Serviço Social no Século 
XXI. Editora Cortez, n. 50, Ano XVII, abril de 1996. 
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públicas capazes de satisfazer as necessidades de melhoria da qualidade de vida e de 

participação do cidadão nas decisões que afetam sua vida”? É possível que se 

engendrem dentro de uma sociedade civil pretensamente virtuosa no que diz respeito à 

democracia, porque nascidas de modo autônomo: 

 

Um de seus traços característicos é a autonomia. São independentes do Estado, dos 
partidos políticos, das igrejas e também da cooperação internacional. Essas relações, 
construídas por anos de parceria, o que também inclui conflitos que em alguns casos se 
expressaram em enfrentamentos e rupturas das relações, são expressão de uma 
solidariedade que cresce nos planos, internacional e nacional. 43    

Essa autonomia tem outros nomes conforme os valores que fundam as ONGs. 

São “liberdade, igualdade, diversidade, participação, solidariedade” (p. 135). Será que 

essa tese tem consistência para resistir à coerência do Artigo 71 das Nações Unidas que 

obrigam, desde 1945, as suas instâncias consultarem organizações não-governamentais 

dominadas, naquela época, de “Non Profit Voluntary Organizations” estadunidenses? 44 

Do mesmo modo, será que esses valores são estranhos aos motivos que impulsionam o 

Projeto Aliança para o Progresso? Eles não são repercussões da linha ética que 

caracteriza o discurso-programa do papa Paulo VI na ocasião do vigésimo aniversário 

da ONU, em seu discurso que delineia o projeto de sociedade dos partidos democratas 

cristãos? Nesse sentido, será que a observação de Antonio GRAMSCI a respeito do 

trato às carências pela Igreja católica, não tenha significado sócio-político pertinente? 

“A União coordena a atividade das organizações de socorro existentes, tendo 

acrescentado a participação dos governos”. 45  

 

Óbvio é que, logo após a Segunda Guerra, o desenvolvimento se torna o 

princípio mais importante nas relações internacionais: converte-se em sinônimo da paz. 

A sua força materializar-se-ia na criação de novas subjetividades e, por conseguinte, 

novas camadas sociais. Conforme Dirk KRUIJT (1992, p. 44), a prática do 

desenvolvimento na América latina cria uma nova elite: a burocracia das ONGs.  Essas 

                                                 
43 PONTES, Lúcia; BAVA, Silvio Caccia, op. cit. p. 136. 
44 Já essas instâncias sociais e econômicas foram criadas sob o controle dos Estados Unidos na 
Conferência de Bretton Woods (New Hampshire) em 24 de julho de 1944. A característica particular 
dessas instituições, apesar de estas serem internacionais, é que nos mecanismos decisórios, predomina 
uma democracia censitária: “Quantas cotas, quantia de votos”, descartando-se do princípio formal de 
“Um Estado, Um voto” que rege as relações internacionais, conforem destaca Domencio LOSURDO in 
Contra-Liberalismo, 2006.  
45 GRAMSCI, Antonio. Note sul Machiavelli, sullo Estado e sulla Politica. Ed. Riuniti, Torino 1975, p. 
498.  
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ONGs “servem enquanto refúgios e jardins de recreio para intelectuais e ex-políticos” . 
46 

A argumentação do nosso autor parte da tese do sociólogo alemão, Robert 

MICHELS, que estudava o funcionamento elitista do Partido Social Democrata, - maior 

partido de esquerda naquela época, e mais prestigioso no mundo.  Assim sendo, 

KRUIJT expressou as leis da burocracia do desenvolvimento: 

 

a) burocracias de desenvolvimento criam outras burocracias de desenvolvimento.  É a 

lei de formação dos satélites; 

b) burocracias de desenvolvimento exportam a sua ideologia que, pelas burocracias 

satélites, é transformada em ideologia crioula. É a lei de ideologias de moda; 

c) burocracias de desenvolvimento vão acariciando-se com seus satélites. É a lei do 

namoro do “nobre selvagem”. 

 

Para demonstrar sua tese, KRUIJT (p. 42) considera o funcionamento das 

ONGs, “uma nova indústria de ponta, uma verdadeira máquina baseada na difusão da 

solidariedade internacional”, tal como existe numa família: “As organizações doadoras 

funcionam como bancos de desenvolvimento para estas atividades, e estão formando 

redes complicadas, famílias inteiras com avós, pais, crianças e netos, legítimos e 

naturais, de ‘associações pelo desenvolvimento’, por pressuposto, sem fins lucrativos”. 

 

 Essa comparação com a instituição familiar, diz respeito ao relacionamento de 

dependência que tecem as duas burocracias acima descritas: 

 

As burocracias internas são instituições que tratam de controlar os processos de 
mudança dentro da sua própria sociedade nacional: institutos de planejamento, bancos e 
corporações de desenvolvimento, ministérios setoriais, organismos privados e ONGs. 
(...) Todas essas burocracias têm como hipótese central, o fato de elas serem capacitadas 
e especializadas na supervisão de processos de mudança em países estrangeiros47 (p. 
43). 

 

 O pressuposto da solidariedade internacional enquanto indústria de corporações 

burocratizadas em expansão fundamenta-se no fato de que, tanto no Norte quanto no 

Sul, formam-se “duas categorias de empregados [que] falam o mesmo idioma, vestem-
                                                 

46KRUIJT, Dirk, p. 47 em “El caso de lss llamadas ‘organizaciones no´gubernamentales’ en América 
latina”. Polémica n. 16. Flacso, Costa Rica, Segunda Época, 1992 (pp. 41-47). 
47 Para melhor entender essa auto-atribuição desse papel, é bom frisar que o autor tem pesquisado sobre o 
relacionamento de quatro (4) agências holandesas de desenvolvimento (CEBEMO, ICCO, NOVIB e 
HIVOS) com muitas ONGs da América latina.  
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se da mesma roupa, do mesmo vestuário; [que] ambas têm seguido as mesmas 

disciplinas de pós-graduação em Nanterre ou Montpellier, em Sussex ou em Princeton” 

(p. 44). 

  

Daí sua tese: “A consolidação institucional das organizações para a cooperação 

internacional tem levado à formação e circulação internacional de uma elite de 

funcionários do desenvolvimento no setor público e nas ONGs (p. 44). 

 

 O problema dessa tese é que não se medeia pela formação histórica de pólos de 

pobreza e riqueza no mundo. Tampouco intervém a história da política do 

desenvolvimento enquanto forma histórica de controle político das massas do Sul.  Com 

efeito, a APD ocorre no momento em que não fazia sentido manter laços coloniais, uma 

vez que lutas interimperialistas e revoltas nacionais colocaram na agenda imperialista a 

necessidade de um novo padrão de exploração e dominação no contexto do fim do 

capitalismo de concorrência; as relações de pura colonização foram substituídas pela 

cooperação ao desenvolvimento. 

 

 Da mesma forma, o autor parece confundir todas as ONGs, destacando-se que, 

na solidariedade internacional, a “ideologia de casa” transforma as ONGs em 

“instituições adequadas para a luta e contra o subdesenvolvimento e a pobreza” (p. 43).  

Nesse caso, seria difícil distinguir entre “ONGS da ordem” e ONGs chamadas 

alternativas.  Para nós, as primeiras nada têm a ver com a educação popular condizente 

com a conscientização; especializam-se em projetos subcontratados na esfera do 

desenvolvimentismo, enquanto as segundas pretendem utilizar a sua essência comum 

para promover as lutas sociopolíticas pela emancipação humana.  Nesse sentido, não 

basta definir um projeto de desenvolvimento como um conjunto de atividades 

intelectuais, tais como “definir objetivos e metas, formular prioridades, alocar meios, 

captar fundos, contratar funcionários especializados e predizer resultados em termos 

claros e inteligíveis” (p. 43).  Mais do que isso: um projeto de desenvolvimento envolve 

uma prática social de controle de classes sociais dentro de um contexto imperialista. 

Essa estruturação de prática sociopolítica é que leva o nome de ONG.  Esse traço é que 

dá compatibilidade funcional a servidores públicos e funcionários “público-privados” 

das ONGs. 
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 Assim sendo, a cooperação internacional para o desenvolvimento não se 

burocratizou; essencialmente é burocrática, porque se trata de uma atividade 

sociopolítica sob o mando da lei ferrenha do capital, em contexto pós-guerra. Hoje em 

dia, a nova problemática de expansão do capital, posta pelas vitórias sócio-políticas dos 

trabalhadores entre 1945 e 1975, parece exigir a metamorfose dos projetos de 

desenvolvimento assim estruturados em organizações de modernização de práticas 

tradicionais de solidariedade, conforme o novo padrão de ampliação liberal do capital. 

 

 Por fim, o artigo de KRUIJT coloca em pauta, a discussão sobre as ONGs, 

ressaltando o caráter elitista dessas organizações. No entanto, a burocratização não 

ocorre no desenvolvimento; já está presente na sua gênese, porque baseadas na ordem 

autoritária da reprodução do capital: todas as atividades voltadas para a materialização 

dessa lei, não podem ser senão concentradoras, hierarquizadas e controladoras. É dentro 

desse marco que se coloca a contradição de agentes de desenvolvimento com pretensão 

de assessoria para a queda dessa lei vigorante, aliás, hoje, no mundo global.    

 

   Frente a esses tantos questionamentos que oscilam entre a autonomia e a 

dependência das ONGs, a tese de Carlos MONTAÑO parece mais plausível, 

enfatizando-se sobre o “padrão emergente de intervenção social”. 48   

 

É dentro desse quadro que algumas dessas instituições passam a se 

autoproclamar ONGs alternativas, resgatando o discurso da necessidade da 

emancipação humana no Haiti. Isto nos leva a questionar o seguinte: considerando-se 

que estas emergem dentro da chamada parceria desenvolvimentista, é possível pensá-las 

como instrumentos de superação das contradições antagônicas entre o campo e a cidade 

de um lado, entre o trabalho e o capital, de outro? Assim sendo, a nossa questão de 

partida pode se formular da seguinte maneira: em que medida as práticas de educação 

popular e de desenvolvimento comunitário, que definem em substância as ONGs 

chamadas alternativas no Haiti, correspondem à representação da solidariedade 

praticada na cooperação pelo desenvolvimento liderada pela Internacional Comunitária? 

Ou melhor, dizendo: como o projeto de desenvolvimento das ONGs chamadas 

                                                 
48 MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e Questão social: Crítica ao padrão emergente de intervenção 
social. São Paulo, Editora Cortez, 2003. 
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alternativas, nega e afirma o projeto de livre individualidade dos “beneficiários”? Quais 

são as possibilidades concretas de superação dessa contradição? 

 

A busca de respostas a esse questionamento nos leva a considerar a necessidade 

de adoção de uma abordagem onto-metodológica que envolva, sobretudo, a 

compreensão do processo de afirmação da livre individualidade. 49 Postulamos que a 

educação popular consegue capacitar beneficiários ideologicamente conscientes, mas 

que a prática de desenvolvimento de comunidade os afasta da luta política autônoma 

que pode lhes permitir superar as contradições presentes nas relações autoritárias 

existentes nessa forma de intervenção social. Essa situação coloca essas ONGs dentro e 

fora da Internacional Comunitária que parodia a solidariedade sócio-política dos 

trabalhadores. Postura contraditória esta que afasta e aproxima essas ONGs do projeto 

de livre individualidade, vislumbrando-se possibilidades de superação.   

 

Daí a importância de se analisar o projeto de desenvolvimento enquanto prática 

anti-socialista no Haiti. Sendo assim, estaremos dando nossa contribuição ao estudo da 

realidade social latino-americana e caribenha, no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Contribuição 

esta que se vincula à área de concentração Serviço Social, Movimentos Sociais e 

Direitos Sociais, bem como à linha de pesquisa de Processos de Mobilização e 

Organização Popular e área temática Serviço Social, Ação Política e Sujeitos Coletivos, 

do Doutorado.  

 

1.2. Objetivos do Estudo 

 

Este estudo tem, pois, como objeto, a problemática da ONG chamada alternativa 

enquanto instituição portadora do Desenvolvimento de Comunidade que se contrapõe 

ao projeto do “livre desenvolvimento de todos os indivíduos e de cada um deles”. 50 

Essa compreensão articula-se em torno da luta do trabalho contra o capital, a partir da 

fonte histórico-dialética de Karl MARX. Por isso, estudaremos a gênese da ONG, sua 

                                                 
49 Para Karl MARX, a livre individualidade corresponde ao pleno desenvolvimento de todos os 
indivíduos, conforme as possibilidades encontradas na sociedade. Nessa condição, a livre associação dos 
trabalhadores e controle dos meios de produção, assim como a gestão política são elementos 
fundamentais dessa emancipação. Logo a seguir, desenvolvemos essa palavra-chave do nosso estudo. 
50 MARX, Karl ; ENGELS, Friedrich. L’Idéologie Allemande, Paris, Editions  Sociales, 1970. 
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razão de ser e seu desenvolvimento, tanto no espaço quanto no tempo, articulando-os 

com as conjunturas econômicas, política e cultural. Portanto, trata-se de resgatar a 

relação do social como dialética do individual e do coletivo, nas práticas de projeto de 

desenvolvimento que parece constituir o núcleo molecular do modelo do 

desenvolvimento a partir de ONGs no mundo. Desse modo, destacaremos, no âmbito da 

materialidade/subjetividade, a crise estrutural da ordem do capital. Crise esta que rebate 

nas relações existentes entre a reestruturação produtiva e a alienação do trabalho. 

 

A dominância dos projetos de desenvolvimento, construída a partir do 

empobrecimento de massas populares, e que se constitui em mediações entre o capital e 

estas, engloba o período que vai de 1974 até hoje, mas por razão analítica, nosso objeto 

de estudo será construído nas suas práticas dos anos 90 até hoje. 

 

Nessa perspectiva, o nosso objetivo geral é o de estudar o processo de luta 

ideopolítica que se trava dentro do Projeto de Desenvolvimento de Comunidade que são 

as ONGs chamadas alternativas. Trata-se, portanto, de se analisar uma estratégia de 

reestruturação do capital, no império estadunidense, pelas vias da expansão do 

Desenvolvimento de Comunidade. Por isso, tomamos como objetivos específicos, os 

seguintes:  

 

a) o aprofundamento do conhecimento sobre o projeto de desenvolvimento de comunidade 

enquanto prática de intervenção social nas carências, que nega a tradição de livre individualidade 

oriunda da formação social haitiana, isto é, enquanto política de institucionalização de políticas 

sociais focalizadas em comunidade local; 

 

b) a análise do processo de formação de beneficiários ideologicamente conscientes, mas 

politicamente carentes de lutas sociais autônomas, dentro da prática de solidariedade de 

espetáculo que simboliza as ONGs, e 

 

c) o estudo das contradições entre o processamento e operação de carências que representam um 

projeto de desenvolvimento nas ONGs alternativas e o projeto de livre individualidade concebido 

enquanto programa de superação das relações autoritárias presentes na cooperação pelo 

desenvolvimento, contradições assim postas que possibilitem a sua superação. 

 

Este trabalho é composto de sete partes. Na primeira, tentamos problematizar o 

nosso objeto de estudo, destacando, sobretudo, a relação contraditória entre a educação 
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popular e o desenvolvimento de comunidade, que define as ONGs chamadas 

alternativas por pretenderem atuar no caminho da livre individualidade. Logo a seguir, 

ou seja, na segunda parte, enfocamos o nosso objeto a partir do método ontológico-

histórico, isto é, colocando as relações sociais e internacionais desiguais entre o Norte e 

o Sul como elementos fundamentais da gênese e desenvolvimento das ONGs, sendo a 

divisão internacional do trabalho, decidida dentro da Internacional Comunitária, o cerne 

do relacionamento que alguns consideram de ajuda e solidariedade. 

 

Uma vez que estudamos esse tipo de enfrentamento de desigualdades sociais em 

termos de tratamento de carências sociais no decorrer do tempo da crise estrutural 

contemporânea do capital, delimitamos o nosso objeto de estudo no tempo-espaço para 

analisarmos a funcionalidade das ONGs, e, sobretudo, daquelas que passam a se chamar 

de ONGs alternativas. Desse modo, a terceira parte da tese destaca a gênese e 

desenvolvimento da sociedade haitiana, na qual atualmente se enfrentam três projetos 

principais de organizações ditas de sociedade civil. É dentro desse quadro que 

colocamos as atuações do nosso universo de estudo constituído de ITECA, PAJ e 

SAKS. 

 

Na quarta e quinta partes, construímos teoricamente o nosso objeto de estudo, 

partindo da origem moderna do desenvolvimento, isto é, do progresso. Assim sendo, de 

uma parte, desenvolvemos a teoria do progresso nos contratualistas como sendo aquela 

do desenvolvimento da propriedade privada capitalista, teoria esta que nutre, a nosso 

ver, a cooperação internacional para o desenvolvimento adotada logo após a Segunda 

Guerra, embora fosse cunhada, já em 1918, pelo presidente estadunidense Woodrow 

WILSON. Contrapomos essa teoria à da livre individualidade, cunhada por Karl MARX 

para superar os limites postos pela contradição fundamental entre o capital e o trabalho, 

cuja contradição se enraíza na divisão do trabalho que orienta a produção social e a 

apropriação privada das riquezas, de modo hierárquico e anárquico. Essa contraposição 

nos permite representar a relação contraditória entre a educação popular e o 

desenvilvimento de comunidade em movimento nas ONGs chamadas alternativas, 

sendo que o “processing” e execução de carências sociais pressupõem a existência de 

privilégios decorrentes tanto da divisão social de trabalho quanto da divisão 

internacional de trabalho. Dentro desse prisma, representamos a ONG como um micro-

organismo de desenvolvimento de comunidade que também desempenha o papel de 
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ente ideopolítico transnacional que facilita o controle “soft” do campesinato pelo 

capital, por ser o veículo da transferência de tecnologia chamada apropriada no campo. 

Incorporando na sua finalidade de reprodução, desse modo, os modos solidários de vida 

e trabalho dos camponeses. Assim sendo, refutamos as teses de ONGs portadoras de 

desenvolvimento, de democracia, de solidariedade, de igualdade ou de potencialidades 

de modernização do Welfare State, no tempo da crise estrutural do capital, teses estas 

que erguem a ONG ao patamar de Terceiro Setor. 

 

A sexta parte do nosso trabalho descreve, portanto, essas atuações mediante a 

análise de conteúdo das avaliações respectivas de cada uma, bem como a de 

documentos de trabalho que dizem respeito a sua natureza e relação de “parceria”, tanto 

com ONGs arrecadadoras de fundos, quanto com organizações e movimento de 

camponeses. Se esse movimento dialético desvela a natureza de solidariedade de 

espetáculo como valor central desses relacionamentos, também aponta para os limites 

onto-metodológicos das chamadas ONGs alternativas dentro de um projeto de livre 

individualidade no Haiti. Daí que concluímos com as possibilidades de superar essas 

contradições mediante a re-organização política da educação popular dentro do 

desenvolvimento de comunidade. Assim sendo, a sétima e última parte recapitula a 

incoerência das teses de autonomia, solidariedade, ajuda mútua e democrática 

desenvolvidas por autores tanto haitianos e franceses, quanto estadunidenses e 

brasileiros, para caracterizarem a sociedade civil liderada por ONGs.     

 

Apesar do volume deste nosso trabalho, o mesmo comporta alguns limites. O 

primeiro é que o estudo não inclui a representação dos trabalhadores de ONGs 

chamadas alternativas, nem dos “beneficiários”. Esta ausência está ligada ao fato de que 

as referidas representações já estão contidas nos documentos de avaliação por nós 

utilizados. Por outro lado, o trabalho não contempla a análise das ONGs arrecadadoras 

de fundos de tratamento de carências assim processadas, uma vez que a racionalização 

da doação pressupõe a existência de um consenso entre processadoras e arrecadadoras, 

condição sine qua non da relação chamada de parceria, ou seja, consenso este que 

representa a base da “solidariedade” entre os dois tipos de instituições. 

 

No entanto, todos esses limites inferem novas unidades de análise, isto é, 

requerem, para a sua remoção, corpos teóricos específicos que definam 
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metodologicamente os novos objetos de pesquisa. É nesse sentido que o trabalho pode 

ser considerado uma tese que possibilite tais indagações, por vislumbrar a ONG 

enquanto micro-organismo de desenvolvimento comunitário, para cujo funcionamento 

precisa processar carências sociais, esvaziando-se os conteúdos antagônicos das mesmas 

através do tratamento técnico que resulta no projeto de desenvolvimento.      
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2. Procedimentos metodológicos 

 

Neste trabalho, discutimos a contradição entre o projeto de educação popular e o 

projeto de desenvolvimento de comunidade, configurada hoje, através da luta do 

movimento altermundialista contra a mundialização neoliberal do capital, partindo da 

emergência e desenvolvimento das organizações não-governamentais que, a nosso ver, 

lideram as lutas e reivindicações expressas nas mobilizações e formas de produzir. A 

porta de entrada se abre com as posturas do “setor” em relação à “questão social”. Serão 

discutidas, portanto, as questões de parceria, solidariedade e ajuda cujo debate está por 

colocar a sociedade civil no palco da reestruturação do capital, na contemporaneidade. 

 

2.1. Método e técnicas da pesquisa 

 

Para abordarmos essa problemática, consideramos que toda prática social 

emerge num contexto específico e se desenvolve dentro de contingências e estruturas 

que configuram condições determinantes, imprescindíveis para as ações conscientes ou 

inconscientes dos sujeitos sócio-políticos. Nossa metodologia se origina na ontologia 

social marxiana que considera o fato de o homem produzir seus meios de subsistência a 

partir do metabolismo com a natureza, como o primeiro ato histórico por excelência. 

 

  A primeira premissa de toda a existência humana e, portanto, de toda a história (...) que 
 os homens devem ser capazes de viver a fim de poder “fazer a história”. Mas a vida 
 envolve, antes de qualquer coisa, comer e beber, morar, vestir-se e várias outras coisas 
 (...). O primeiro ato histórico é assim a produção dos meios para a satisfação destas 
 necessidades, a produção da vida material em si. E de fato este é um ato histórico, uma 
 condição fundamental de toda a história, que hoje, assim como há milhares de anos, 
 precisa ser satisfeita a cada dia e a cada hora, meramente a fim de sustentar a vida 
 humana. 51 
 

O materialismo histórico destaca, pois, a importância das carências na produção 

humana. Mas, essa dialética histórica não pode prescindir das condições reais em que se 

dá a satisfação das necessidades, a tal ponto que toda pretensão libertária indevida 

fracassa diante das fortalezas político-ideológicas desse castelo econômico. Nesse 

sentido, as contradições antagônicas entre trabalho e capital, entre campo e cidade, entre 

trabalho manual e trabalho intelectual, iluminarão o nosso processo de discussão sobre o 

ponto de convergência entre o movimento altermundialista e o movimento mundial do 

                                                 
51 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich, 2004, op. cit., p.53. 
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capital neoliberal, que representa a sociedade civil posta em movimento na ONG 

alternativa. Portanto, a abordagem ontológico-genética aqui utilizada, vale-se do 

materialismo dialético, que enfatiza o caráter total, contraditório e transitório da 

realidade social. 

 

Para alcançarmos os objetivos propostos no presente estudo, buscamos a 

construção do conhecimento a partir da teoria social marxiana. Assim sendo, partimos 

de um eixo histórico-dialético, para estudar a gênese e desenvolvimento da ONG 

enquanto instituição de anti livre individualidade. Nessa trajetória, destacamos as 

contradições antagônicas, o funcionamento orgânico e as subjetividades que 

vislumbram a realização de projetos de desenvolvimento no Haiti e na América Latina.  

Na particularidade da sociedade haitiana, tentamos articular, dimensões econômicas, 

culturais e políticas dessa totalidade social para, enfim, ver os limites onto-

metodológicos da categoria ONG chamada alternativa, e desse modo, ressaltar as 

possibilidades de superação. 

 

Para MARX, é importante relembrar, a categoria fundante do ser social é o 

trabalho. Este é compreendido como processo de transformação da natureza para 

produzir a materialidade objetiva necessária à reprodução da vida. Assim sendo, no 

metabolismo com a natureza, o homem se cria a si próprio. A relação sujeito-objeto é, 

pois, uma totalidade em que se interconectam a singularidade, a particularidade e a 

universalidade. Esse complexo de complexos, para parafrasear György LUKÁCS, 

contém também a esfera da ideologia e a política como momentos de desenvolvimento 

da realidade social objetiva. 52 Nesse sentido, a limitação onto-metodológica da 

categoria ONG alternativa é abordada no seu aspecto ideopolítico. 

 

Desse modo, nosso estudo discute a abordagem do desenvolvimento 

comunitário, a partir do projeto de livre individualidade, considerando-se que a ONG 

alternativa propõe uma ruptura com as práticas desenvolvimentistas gerais das ONGs. 

Na América latina, o controle dos que apóiam a idéia de superação da sociabilidade do 

capital através das ONGs, faz parte de uma nova estratégia de subsunção inaugurada 

pelo capital no mundo global. A análise dessas conexões poderá permitir a apreensão 

                                                 
52 LUKÁCS, György. Ontologia del Ser Social: El trabajo. Buenos Aires. Edición Herramienta, 2004. 



 45 

dos aspectos e momentos contraditórios que caracterizam a atuação de ONG, tais como 

a gestão elitista, a formação burocrática, etc. 

 

A pesquisa busca estudar, sobretudo, o conflito entre a teoria da libertação e as 

práticas de alienação dentro de ONGs chamadas alternativas, no bojo dos projetos de 

desenvolvimento, em geral. 

 

Assim sendo, podemos nos aproximar dos mecanismos de reificação e das 

contradições presentes nas formas de ser e pensar dos trabalhadores de ONG, visando 

apreender as possibilidades de superação das alienações assim desvendadas. Por isso 

concordamos com a leitura de Michael LÖWY, a respeito da história: “Para Marx, 

aplicando o método dialético, todos os fenômenos econômicos e sociais, todas as 

chamadas leis da economia e da sociedade são produtos da ação humana, e, portanto, 

podem ser transformadas pelos próprios indivíduos”. 53 

 

Partimos, pois, da carência como um elemento constituinte no desenvolvimento 

do indivíduo, valendo-nos das postulações de HEGEL e de MARX. Com efeito, para o 

primeiro (pp. 167-168), “a pessoa, (...), é para si mesma um fim particular como 

conjunto de carências e como conjunção de necessidade natural e de vontade arbitrária” 

na constituição epistemológica da sociedade civil. 54 É essa existência do “fim egoísta” 

que constitui, conforme HEGEL, “a base de um sistema de dependências recíprocas no 

qual a subsistência, o bem-estar e a existência jurídica do indivíduo estão ligados à 

subsistência, ao bem-estar e à existência de todos (...)” (p. 168). 

 

Na trilha de HEGEL, Karl MARX considerara a carência enquanto elemento que 

se processa dentro da produção do homem como ser social no desenvolvimento da 

humanidade: “Desde o início manifesta-se, pois, uma dependência material dos homens 

entre si, condicionada pelas necessidades e pelo modo de produção – (...)”. 55  

 

                                                 
53 LÖWY, Michael. Ideologia e Ciência Social: Elementos para uma análise marxista, 12ª ed. São Paulo, 
Editora Cortez, 1998. 
54 HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo, Editora Martins Fontes, 2003. 
55 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo, Editora Martin 
Claret, 2004, p. 56. 
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É essa existência comum que acarreta no decorrer do tempo, conforme MARX 

(p. 57), a divisão social do trabalho para o desenvolvimento das forças produtivas. Este 

“é um pressuposto prático, totalmente necessário, pois, sem ele, apenas se generalizaria 

a escassez e, pela carência, recomeçaria novamente a luta pelo que é necessário, (...) (p. 

62). Daí a sua dialética da necessidade/liberdade: “(...) não é possível libertar os homens 

enquanto não estiverem em condições de obter alimentação e bebida, habitação e 

vestida adequadas qualitativas e quantitativamente”. 56 Sendo que a existência de 

carências potencializa capacidades humanas na superação das primeiras numa relação 

social determinada, nós consideramos que inexiste uma relação direta entre a existência 

de carências e a manifestação de solidariedade no Desenvolvimento de Comunidade. 

Quer dizer que ambos os fenômenos emergem dentro de uma determinada sociedade 

que assinala uma crise do sistema do capital. Por exemplo, no século XIX, a 

solidariedade no trato a carências leva à forma de filantropia que coexiste com a prática 

de desigualdades no mundo, tais como a escravidão moderna; no século XX, a ajuda 

pública ao desenvolvimento também manifesta uma forma de solidariedade que 

pressupõe a coexistência e reprodução de relações sociais e internacionais desiguais. Em 

determinado momento, a ajuda virá a ser privada e coordenada pelo Banco Mundial e o 

Fundo Monetário. Tudo aquilo que a “solidariedade pública internacional” permitiu 

erguer em nome do desenvolvimento, tal como o Estado com tendência social, é 

desmontado pela “solidariedade privada internacional”, ainda com o objetivo de 

desenvolver países considerados atrasados. É nesse contexto que representamos, 

metodologicamente, o micro-projeto de desenvolvimento emergente enquanto momento 

de mediação entre as carências e os privilégios.  Daí a unidade dailética entre ONGs do 

Norte como administradoras de benevolência e ONGs do Sul enquanto processadoras de 

carências ser perpassada pela determinação da divisão nacional e internacional do 

trabalho. 

 

Apresentamos a relação histórica existente entre o espaço das ONGs e o tempo 

de desconstrução política, isto é, a funcionalidade dessas organizações para o capital, 

em dois momentos específicos: a gênese e o desenvolvimento das ONGs. Aí, esse 

percurso nos permite introduzir a questão da solidariedade e parceria. Na segunda, 

                                                 
56 Ibidem, p. 73. Aqui, estendemos a noção de carência a todas as dimensões da vida humana. Assim, um 
projeto sobre direitos humanos, educação, comunicação ou saúde, é destaque no processamento de 
carências humanas. 
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aproximamos a ONG alternativa, especificamente, em termos de aparente estratégia de 

distanciamento crítico à ordem metabólica do capital57. Para isso, valemo-nos da 

experiência do Haiti. No primeiro, a ONG é agência de redemocratização e 

socialização; no segundo exemplo, a do desenvolvimento de comunidade. Porém, 

encontram-se essas duas representações na convergência ideológica da sociedade civil 

enquanto novo ator de “emancipação humana”. 

 

Para abordar a ONG no sentido de processadora de carências, escolhemos textos 

escritos, entre outros, nos Estados Unidos, porque esse país representa, apesar de tudo, o 

maior espaço de concentração de “organismos sem fins lucrativos”. Toda essa discussão 

bibliográfica permite sublinhar o fato de a prática tradicional de solidariedade 

comunitária ser redescoberta para enquadrar novas formas de exploração, dominação e 

discriminação. É através desse prisma que tentamos, na conclusão, ampliar a teoria de 

James PETRAS que enfatiza o fato da ONG gerir projetos em vez de promover 

movimento social. Acrescentamos que essencialmente a ONG é um micro-organismo de 

desenvolvimento comunitário, sendo o projeto a sua molécula constitutiva de base. Com 

sua racionalidade de eficácia e eficiência, é destinada ao gerenciamento de problemas 

sociais e políticos em proveito do capital. Mesmo quando atua na área de 

conscientização, a lógica gerencial capitalista prevalece, uma vez que o tempo de 

conscientização para o trabalho é emoldurado pela necessidade de reprodução sócio-

política dos militantes e não em função da luta anti-capital.   

 

 Com efeito, consideramos o beneficiário uma realidade humana objetiva e 

subjetiva.  Como todo ser humano, a tomada de consciência que nele se realiza é 

também histórica. A sua consciência é tanto quanto individual e coletiva, prática e 

teórica, o individual sendo a parte singular do coletivo que se revela numa particular 

intersubjetividade mediada pelo social, particularidade esta que representa o elo nuclear 

dialético. A subjetividade individual e a subjetividade coletiva são colocadas em 

movimento na realidade prático-teórica para a constituição da subjetividade. Então, a 

síntese se produz no comportamento peculiar de indivíduos singulares ou universais 

diante de necessidades a serem satisfeitas conforme o grau de liberdade com que cada 

                                                 
57 Ver István MÉSZÁROS in Beyond the Capital, op. cit. 
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um enfrenta esses problemas. Aí, o coletivo e o individual têm peso fundamental na 

formação da consciência. 58 

  No nosso trabalho, entendemos o social como o conjunto de mediações sociais 

(trabalho, Estado, mercado e Internacional Comunitária) que conectam o beneficiário à 

sociedade haitiana. Sendo que este se configura como o microcosmo histórico desse 

conjunto de relações sociais contraditórias em que se envolve para realizar a sua 

individualidade. Nessas condições, esta resulta da dialética necessidade/liberdade, 

teorizada por Karl MARX da seguinte forma, pondo-se ênfase sobre a relação estreita 

entre individualidade e coletividade: 

 

Quanto mais profundamente remontamos à história, mais dependente aparece o 
indivíduo, e, pois, também mais pertencente a um todo mais abrangente aparece o 
indivíduo produtor: (...). Apenas no século XVIII, numa ‘sociedade civil’, as diversas 
formas de conexões sociais encaram o indivíduo como um simples meio para atingir 
seus objetivos privados como necessidade externa. Porém, a época que produz esse 
ponto de vista, aquilo do indivíduo isolado, também é precisamente a das relações 
sociais mais desenvolvidas até hoje (...).  O ser humano é, no sentido mais literal, um 
ζωον πολιτιχόν, não apenas simplesmente um animal gregário, mas também um animal 
que se individualiza no seio da sociedade. 59  

 

Pois bem, no cotidiano em que o homem “dá respostas a seu problema60”, 

afigura a formação da personalidade do indivíduo. Como apontou Antonio GRAMSCI, 

todo homem é intelectual e filósofo, apesar de não exercer essa função social. A luta 

pela vida ou a sobrevivência é que constitui o cenário concreto da tomada de 

consciência. 

 

 A ONG, aqui, é considerada um processo molecular em que um ou muitos 

projetos de desenvolvimento, - voltados para a expansão do capital sob a forma de 

venda de tecnologias obsoletas e de circulação de idéias de modernização conservadora 

-, acumulam-se para se constituírem em uma nova mediação entre o beneficiário e a 

Internacional Comunitária. A subjetividade que se cria dentro desse processo de 

processamento e operação de carências, se revela uma personalidade desenvolvimentista 

                                                 
58 Tal síntese deriva da leitura de muitas obras entre as quais podemos apenas mencionar:  Lucien SÈVE. 
Penser avex Marx: Marx et nous. Paris, Édition la Dispute, 2004 ; Liev S. VIGOTSKI. Psicologia 
pedagógica. São Paulo, Martins Fontes, 2004; Liev S. VIGOTSKI. Teoria e Método em Psicologia. São 
Paulo, Martins Fontes, 2002; Antonio GRAMSCI. Il Materialismo Storico. Torino, Ed. Riuniti, 1975; 
Passato e Presente, Torino, Ed. Riuniti, 1975.  György LUKÁCS. Ontología del Ser social: El Trabajo. 
Buenos Aires, Edición Herramienta, 2004. 
59 MARX, Karl. Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy. Londres, Ed. Penguin 
Books and New Left Review, 1993, p. 84. 
60 LUKÁCS, György. op. cit. 
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que troca a solidariedade de classe pela solidariedade do espetáculo, isto é, uma 

solidariedade em que projetos de desenvolvimento encobrem e fazem ver nas ações 

comunitárias o individualismo do capital, ou humanitarismo pluriclassista, como única 

forma de lidar com as desigualdades sociais contemporâneas.  

 

A nosso ver, não é possível entender a gênese e desenvolvimento da ONG se não 

se colocar a chave heurística que constitui a relação contraditória entre a produção 

histórica das carências sociais e a necessidade de expansão do capital no contexto da 

crise do Estado-cliente na América latina.  A vertente de a ONG resultar de uma 

construção autônoma nos parece problemática quando nos referimos à constituição da 

subjetividade desenvolvimentista produzida no bojo da reconstrução da Europa 

devastada, da Guerra Fria, da Revolução Cubana, da Revolução Sandinista e do 

ressurgimento político da sociedade civil, ocorrido no contexto de crise estrutural do 

capital, da Revolução Sandinista, da crise do petróleo, da política de direitos humanos, 

do desmoronamento dos regimes políticos do Leste. 

 

Consideramos que todos esses fatos condicionam a produção da subjetividade 

solidária de espetáculo que é de natureza coletiva, ao mesmo tempo em que o 

beneficiário configura essa sua nova individualidade, remodelando a sua consciência no 

peculiar embate à crise de reprodução social. Como diria Antonio GRAMSCI, as 

contradições de que faz parte, impelem-na a reestruturar a sua própria personalidade. E 

parafraseando György LUKÁCS, a resposta a esses problemas é constituinte da sua 

própria consciência. 

 

Assim sendo, o beneficiário-indivíduo é o conjunto das relações sociais, sendo o 

social o elo contraditório que conecta o beneficiário com a Internacional Comunitária, 

mediante atuações de ONG.  Portanto, metodologicamente, entendemos a ONG dentro 

do processo global de reprodução social global. Esse ponto de partida epistemológico se 

contrapõe à tese de ajuste das ONGs, desenvolvida por David KELLEHER e Kate 

MCLAREN no contexto da reestruturação produtiva do capital. Com Ronald BISSON, 

apontaram:  

 

Sabe-se que o setor público está globalmente se reestruturando, como o   

 setor privado o tem sido feito. Isso é parte de um processo global que está  
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 tendo um profundo impacto sobre todas as organizações tanto públicas   

 quanto privadas, e sobre todos aqueles que trabalham dentro delas ou   

 com elas. 61   

 

Quer dizer, esses autores consideram a ONG uma organização voltada para a 

transformação social. Advogam para a conservação de característica de Serviço Social 

que seria a finalidade desse tipo de organização. Nesse sentido, a ONG está esposando o 

movimento geral da economia: 

 

Muitas ONGs estão voltando para o setor privado através das idéias, estabelecendo 
negócios lucrativos, atividades livres de serviço e empresas associadas com o setor 
privado e demais ONGs. Algumas estão desempenhando o papel de abastecedoras do 
setor público, fornecendo serviços para o governo. No fundo, contudo, organizações 
sem fins lucrativos são diferentes do setor privado. O seu raciocínio é o não-lucrativo, 
isto é, o efetivo planejamento do serviço (p. XII). 

 

Pois, “são mais orientadas por valores tais como a sobrevivência, e por múltiplas, - às 

vezes conflitantes -, responsabilidades para com beneficiários, doadores, voluntários, 

parceiros e a maioria dos patrocinadores” (p. vii). 

 

Nesse contexto, o desafio seria a sobrevivência sem sacrifício algum do 

“objetivo social da organização” que é, segundo os nossos autores, “organização pela 

justiça social ou mudança social, longe do setor com fins lucrativos” (p. xiii).  Pelo 

contrário, postulamos que dentro do contexto de reestruturação produtiva do capital, as 

novas funções da ONG expressam certa adaptação da instituição na reprodução social 

global. As teorias de “competência e atitude”, de “experiência, conhecimento e 

necessidade”, de “flexibilidade e controle” que os autores cunham para caracterizar essa 

organização no embate à globalização, dissociam, apesar da sua aparência social, a 

ONG da sociedade global, autonomizando, desse modo, um processo que, no entanto, 

consideram ser global.  No objetivo de apanhar a essência dessas transformações, 

consideramos relevantes essas perguntas: quais as práticas cotidianas da ONG? O que 

funda essas práticas na especificação dessa organização? Em que sentido o 

funcionamento da ONG contrasta com toda preocupação pela justiça social? 

 

                                                 
61 KELLEHER, David; MCLAREN Kate. Grabbing the Tiger by the tail: NGOs learning for 
organizational change.  New York, Edition CCIC, 1996, p. XII. 
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Aí, aproximamos as intervenções das ONGs como atuações que consistem a 

atender uma carência social ou múltiplas seqüelas da “questão social”, de forma 

segmentada.  Assim, parece-nos que as ONGs tendem a fixar os pobres no cotidiano, 

sobrevalorizando o presente em detrimento do futuro. É nesse ângulo que destacamos o 

fato de essas intervenções ignorarem o passado em cujo estudo se ilumina o caminho 

futuro. Quer dizer, para nós, as ONGs são fundamentadas em projetos de 

desenvolvimento comunitário em cuja característica central se acha o pressuposto da 

harmonia social na comunidade em que atuam. Portanto, escamoteiam a questão das 

desigualdades sociais, olhando para a integração social na ordem do capital. Visto que 

os projetos são processamentos de carências, ONGs são, portanto, microorganismos que 

negociam, executam e/ou avaliam o grau de atendimento às carências assim 

processadas. 

 

Enquanto núcleo ativo nas ONGs, o desenvolvimento de comunidade é voltado 

para a inclusão social no sistema do capital. Essa orientação já é contida no 

relacionamento autoritário que caracteriza a “solidariedade” dos patrocinadores para 

com os beneficiários, mediante os processadores. Solidariedade esta que se vê no palco 

de atendimentos a carências sociais. Consciente ou inconscientemente, essas instituições 

parecem oferecer o espetáculo da sua especialização na reprodução da sociabilidade do 

capital, no mundo dos carentes. Já que o operador ou patrocinador é quem escolhe as 

atividades a serem financiadas, deixando o papel de consecução ao promotor ou maior 

processador, e ao avaliador, o de vigiar a execução. Assim sendo, o direcionamento das 

atuações de ONG não está voltado para a inversão da relação autoritária característica 

da doação de recursos (sejam materiais, sejam financeiros), sendo que a disponibilidade 

destes, de uma parte, e a sua escassez, de outra, simbolizam politicamente a 

naturalização de privilégios e carências.       

  

É dentro desse marco teórico-metodológico que o projeto de desenvolvimento é 

considerado um processo de efetivação de uma forma de solidariedade de espetáculo, 

isto é, enquanto simples momento humanitário. O financiamento das atividades 

evidencia o gesto concreto da solidarização, contribuindo para se esconder a diferença 

essencial entre o doador e o beneficiário.  Portanto, a organicidade da ONG contém a 

reprodução de relações sociais desiguais, seja em nível internacional, seja no âmbito 

local ou nacional.  
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O operador, patrocinador que administra a esmola em nome do doador emprega 

intelectuais que avaliam os objetivos do projeto para constatarem a adequação deste 

com o horizonte global da reprodução social do capital. Essa operação ideológica 

antecede a análise técnica dos “meios” para com esses objetivos assim trilhados. O 

tempo do capital determina, portanto, o das ONGs.  Essa conformação orgânica faz com 

que a solidariedade se materialize em condições desiguais: à solidariedade 

desenvolvimentista correspondem a liberdade essencialmente abstrata e a igualdade 

apenas formal. O raciocínio dominante é que aos carentes faltam os meios para suprirem 

a si próprios; ora, para comprarem meios a serem combinados na produção do serviço 

de atendimento, precisam de dinheiro, sendo que a tendência geral é que tudo se compre 

e se venda. Seria essa lei de mercado que levaria o processador a buscar meios fora das 

localidades em que vivem os carentes.      

    

A nossa abordagem histórico-social encara a ONG chamada alternativa como 

um órgão de processamento de carências sociais que, apesar da sua orientação de 

educação popular, continua desempenhando o papel de controle social sob a regência do 

capital, por ter contribuído para a formação de subjetividades apenas ideologicamente 

conscientes, porém, sem empenho político revolucionário que visa à livre 

individualidade. A orientação da avaliação das ONGs representa, a nosso ver, o ponto 

de ruptura ou de continuidade entre processadores e operadores, uma vez que o 

avaliador é escolhido de comum acordo. Esse símbolo de consenso produz documentos 

que refletem o pacto de enfrentamento a carências.  

   

A dialética objetiva do projeto de desenvolvimento nos leva a considerar as 

ONGs chamadas alternativas em três campos distintos e opostas: a gestão da pobreza 

pelo trato às seqüelas da “questão social”, a educação do beneficiário para o 

desenvolvimento e a conscientização do indivíduo voltada para a libertação. Daí que a 

ONG alternativa expressa uma contradição patente entre o controle social do 

descontentamento provocado pela extorsão da riqueza (papel de gestor local para o 

capital global) e o projeto de construção de uma subjetividade autônoma (gestão local 

para o trabalho).  

 

Assim sendo, inserimos as ONGs chamadas alternativas no Haiti, no 

condicionamento social em que emergem na sociedade haitiana, para se tornarem um 
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ato de estudo. Só assim se desvenda a particularidade da sua estrutura interna enquanto 

parte da resposta à crise global do capital. Nisso intervém também a crise social 

haitiana, enfocada como o choque do problema da reprodução social complexa dos 

camponeses, com a estrutura dominante do poder econômico-político ainda, mais 

subsumido ao capital através das políticas estruturais impostas pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Mundial.  

 

Logo que as famílias descobrem a possibilidade de “mobilidade social” pela via 

da educação superior de, pelo menos, um dos seus filhos, elas abandonam a simples 

reprodução social que consiste em criar filhos, alimentando-os, deixando-lhes parcelas 

de terra, cabeças de gado e instrumentos rudimentares de trabalho. Na cidade, o 

pequeno capital comercial se desvenda como único bem de sobrevivência. Ao mesmo 

tempo, fecha-se a possibilidade da agricultura de subsistência com o esgotamento dos 

recursos naturais irracionalmente explorados. De outro lado, as fábricas de montagem se 

revelam incapazes de empregar a força de trabalho rural que se desloca para as cidades. 

Assim sendo, o trabalho chamado informal emerge como a única alternativa de 

sobrevivência. 

 

 É dentro desse quadro histórico-social que consideramos o projeto de 

desenvolvimento um embrião da ONG processadora de carências, no âmbito da 

Internacional Comunitária.    

 

2.2. Universo de Estudo 

 

A partir do fato da estratégia de reestruturação produtiva de o capital precarizar, 

terceirizar e fragilizar o trabalho e da ofensiva neoliberal legitimar essa nova forma de 

subsunção, emergem, no mundo, entidades e movimentos sociais. Com efeito, há quase 

três décadas, assistiu-se nas periferias do capitalismo, à formação de “organizações 

privadas para fins públicos”. Hoje em dia, gerem 4 bilhões de dólares, conforme James 

PETRAS. Lester M. SALAMON et al. estudando a “Sociedade Civil Global” a partir 

das suas “dimensões de setor não lucrativo”, classificaram-na em 12 tipos e destacaram 

o fato de o “setor da sociedade civil” manipular 1,3 trilhões de dólares na indústria 

(equivalente a 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) de 36 países pesquisados), e 

empregar o equivalente de 45,5 milhões de trabalhadores em tempo permanente 
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(assalariados e voluntariado), já em 1990. Esse crescimento exponencial não arrisca, 

contudo, o florescimento da mundialização neoliberal do capital. Será que a “economia 

social” não atinge ainda a força necessária para tornar a economia burguesa mais social? 

Se a economia assim chamada solidária tivesse essa potencialidade reformista, o Banco 

Mundial incentivaria a recriação de formas econômicas tradicionais de solidariedade? 

Qual a base da ilusão transformadora nutrida nos novos socialistas no que diz respeito à 

economia solidária? 

Na América Latina, particularmente, desde 1975, fundaram-se organizações não-

governamentais (ONG) encarregadas de suprir necessidades sociais nas populações 

carentes. Ao mesmo tempo, atuaram na defesa de direitos individuais e políticos, 

enfrentando as ditaduras da época. Com a queda desses regimes autoritários, 

comportam-se como agentes ativos da “transição democrática”. Assim, considera-se a 

Sociedade Civil como uma arma ídeopolítica dessa democratização. Aparentemente, 

tanto o estadismo como o capitalismo neoliberal são atacados por esses socialistas 

utópicos contemporâneos. O Fórum Social Mundial (FSM) é o espaço máximo da 

articulação dessas forças sociais emergentes. 

 

Neste estudo, pretendemos discutir o ponto de convergência do movimento 

altermundialista com a mundialização neoliberal do capital, partindo da emergência e 

desenvolvimento das organizações não-governamentais que, a nosso ver, lideram as 

lutas e reivindicações expressas nas mobilizações e formas de produzir. A porta de 

entrada se abre com as posturas do “setor” em relação à “questão social”. Serão 

discutidas, portanto, as questões de parceria, solidariedade e economia social, o qual 

debate está a colocar a sociedade civil no palco da reestruturação do capital na 

contemporaneidade.  

 

O Projeto de Desenvolvimento está ampliado em todos os cantos do território do 

Haiti.  São mais de 500 ONGs que executam esse modo de atuação sobre 27 750 

quilômetros quadrados. Porém, nosso universo de estudo concerne a três dentre elas, 

que reivindicam a qualidade de progressista: o Instituto Tecnológico e Animação 

(ITECA, 1980), o Programa de Alternativa de Justiça (PAJ62, 1990) e Sociedade de 

                                                 
62 Foi fundado por um padre da Teologia da Libertação, membro de “En Avant” (hoje, membro do 
Conselho Provisório Eleitoral do País), um leigo partidário, desde logo, diretor do COHAN-BRD 
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Animação e Comunicação Social (SAKS, 1992). Juntos, esses organismos formam com 

o Instituto Cultural Karl Lévèque (ICKL), a plataforma de ONGs chamadas alternativas. 

Todas têm a singularidade de serem fundadas por integrantes de “En Avant”, 

organização política clandestina, de tendência maoísta.   

 

Segundo o relatório do PAJ, o mesmo inicia suas atuações no mês de março de 

1991: 

As nossas primeiras reflexões iniciaram-se em setembro de 1990. As eleições no dia 16 
de dezembro de 1990 foram percebidas enquanto caminho importante no processo de 
construção da democracia e, inclusive, profunda reforma de justiça no Haiti. (...) Nesse 
momento, a decisão foi tomada para fundar uma organização, a PAJ, cujo papel, em 
relação a outras organizações e grupos intermediários, seria acompanhar e facilitar as 
inter-relações entre grupos de base, com vistas a conseguirem as suas reivindicações e, 
assim sendo, contribuir para a criação de uma nova justiça (2003, f. 1).  

 

A finalidade do PAJ leva em conta o fato do povo haitiano lutar muito para a 

“construção de uma sociedade mais justa e plenamente democrática”. Desse modo: 

“Trata-se de uma justiça que supere o sistema legal, bem como coloque em xeque as 

estruturas de desigualdade que reinam nesta sociedade; será uma justiça criada por todos 

e para todos, cuja justiça, por nós é chamada de uma alternativa de justiça” (f. 1). 

 

Desse modo, o objetivo geral é conscientizar as massas sobre a necessidade da 

luta pela democracia.  Por exemplo, em 2005, a ênfase foi posta sobre a Democracia, 

eleições e lutas reivindicativas, e no ano de 2006, tratou-se de associar a questão de 

alternativa de justiça com a ocupação, enquanto, no ano em curso, a necessidade da 

transformação popular será o destaque particular. 

 

Por sua vez, o ITECA foi fundado em 1978, isto é, no contexto de “abertura do 

regime ditatorial de Jean Claude Duvalier”. Concomitantemente produz-se a 

deterioração das condições de vida dos camponeses. Naquela época, do preço FOB 

médio, de 75 dólares, por saco de 60 quilogramas, cada produtor de café não recebia 

senão 28 dólares, enquanto em 1952, recebia 72%. É nessa conjuntura que um grupo de 

“padres e leigos se empenhavam a servir ‘a causa das camadas populares e camponesas 

                                                                                                                                               
(Organismo de financiamento holandês de projetos de desenvolvimento), e uma jurista francesa, 
propagandista da ideologia do Estado de Direito. 
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(cf. artigo 4.3 do Estatuto) e promover a ‘luta das camadas populares e camponesas para 

uma sociedade de justiça e liberdade (cf. artigo 9.2) 63” (p. 4-5).  

 

Em 1986, após a queda da ditadura, uma crise sacudiu o instituto. Conforme o 

animador Carl Henry BOUCHER, “no ITECA se opuseram dois grupos: o primeiro 

queria ir para além da queda de Duvalier, o segundo já pretendia atingir o objetivo. E o 

conflito se produziu” (p. 7). Esse grupo vencedor se reunia em setembro de 1986, 

segundo o animador Rudner FRANÇOIS, para “fundar, com os membros da Equipe 

missionária de Jean Rabel, jovens da Igreja católica, dirigentes da Caritas e delegados 

camponeses oriundos do Norte, Noroeste e Baixa Plateau, o Movimento Camponês 

cognominado Tèt Kole.” (p. 7). 

 

O ITECA considera-se uma instituição alternativa assessora de organizações 

camponesas. Todos os documentos do Instituto mencionam esse aspecto. Por exemplo, 

o atual diretor publicava um relatório em julho de 2001, no qual, referindo-se ao 

contexto de fundação, apontou:  

 

Na América latina, tratava-se de lutar contra as ditaduras. E as lutas populares eram 
principalmente voltadas para as reivindicações cidadãs. Então, a ênfase era posta sobre 
as ações: conscientização/sensibilização/mobilização. As instituições chamadas 
alternativas, de apoio ou assessoria que contribuíam para essas atuações, se 
beneficiaram importantes financiamentos externos. E era fora de questão justificar a 
utilização dos recursos alocados pela consecução de qualquer resultado preciso e 
quantificado64 (p. 2). 

 

Em 1997, a Assembléia geral do ITECA introduziu uma emenda na missão: o 

termo esforço substitui o de luta: “a missão da Instituição é acompanhar e assessorar as 

organizações camponesas no seu esforço que tende a mudar as suas condições de vida”.  

 

Porém, reafirmou o objetivo do ITECA para trabalhar contra a exclusão social 

sofrida pelos camponeses. O artigo 1.1 do Estatuto emendado estipulou: “O ITECA é 

uma Organização não-governamental que está ao serviço das populações pobres e 

marginalizadas haitianas, sobretudo, os camponeses e as camponesas”.  

 

                                                 
63 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. « La modernisation conservatrice du programme de formation de 
l´ITECA », Rapport final, ITECA, septembre  2001. 
64 JEAN BAPTISTE, Chenet. “ITECA: État des lieux, enjeux et priorités », Institut Technologique et 
d´Animation, juillet 2001. 
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Com efeito, o objetivo permanece: trata-se da “necessidade para acompanhar, 

formar e reforçar as organizações camponesas na sua luta para uma cidadania plena na 

sociedade65” (p. 11). Como já vimos antes, o Instituto elegeu as organizações 

camponesas como população-alvo nas suas atuações. Um relatório do Instituto informa 

sobre as suas organizações parceiras. Segundo esse documento, o perfil destas é o 

seguinte: 92% dos membros trabalham na terra; nessa porcentagem, encontram-se 73% 

que gerem atividades de comércio, e 11% que são artesãos. Também 34% de 

camponeses membros dessas organizações vendem sua jornada de trabalho66 (p. 3). 

 

Assim como o seu nome indica, o ITECA desenvolve “relações de cooperação” 

que um grupo de avaliadores descreve como sendo: 

 

Parceiras instituições haitianas e estrangeiras que são na maioria dos casos, instituições 
de apoio financeiro, de ajuda à capacitação, de troca de experiências e de solidariedade. 
Entre elas se destacam o EZE (Alemanha), o Trocaire (Irlanda), o ICCO (Holanda), o 
Intermon (Espanha), o “Développement et Paix” (Canadá), o ICI (Panamá) e algumas 
instituições haitianas de educação popular67 (f. 2).  

    

Em outras palavras: a instituição atua no desenvolvimento de comunidade, 

utiliza as doações, tanto no domínio da educação popular quanto na área de 

transferência de tecnologia. As suas organizações parceiras indicam a ação comunitária 

e a gestão de projeto de desenvolvimento como sendo atuações comuns entre o Instituto 

e elas próprias. 68   

 

 Quanto à SAKS, ela atua na área da comunicação comunitária. A Sociedade de 

Animação e Comunicação Social (SAKS, em crioulo) foi fundada, em outubro de 1992, 

por três integrantes do Partido “En Avant”, que são Joseph GEORGES, Sony ESTÉUS, 

Esteve EUSTACHE69 e por uma canadense que assessorava o gabinete particular do 

Presidente Jean Bertrand Aristide antes do golpe de Estado de 30 de setembro de 1991. 

No primeiro momento, a razão da fundação se acha na necessidade de difundir 

informações chamadas objetivas sobre o golpe. Pensava-se que a duração deste fosse 

                                                 
65 LOUIS-JUSTE, Jn Anil, op. cit. 
66 INSTITUT DE TECHNOLOGIE ET D´ANIMATION. « Rapò Ankèt sou òganizasyon patnè yo », 
mas 2002. 
67 FILS-AIME, Marc Arthur ; NOËL, Gisèle. Rapport d´Évaluation sur la gestion administrative de 
l´Institut. Revu par  Guy PAUL, Institut de Technologie et d´Animation, août 2000. 
68 LOUIS-JUSTE, Jn Anil, 2001, op. cit., f. 23. 
69 Desde a fundação, os dois primeiros assumem os cargos respectivos de diretor executivo e diretor de 
programa, enquanto o terceiro foi expulso por razão “democrática”. 



 58 

efêmera, mas com o decorrer do tempo, realizava-se que era um acontecimento que 

ultrapassou os limites da sociedade haitiana para se radicar no mundo do imperialismo 

estadunidense. Assim sendo, os dois primeiros aproveitaram a iniciativa da Organização 

das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura (UNESCO), que projetou fundar três 

rádios comunitárias no Haiti, para redirecionarem a sua luta através da comunicação 

social.   

 

A SAKS influi na capacitação comunicativa. Um folheto da Instituição afirmou: 

“Desde 1992, a maioria das atividades da SAKS se enraíza na capacitação, seja para 

membros de organização de base, que têm a vontade de implantar rádios comunitárias, 

seja para membros de rádios comunitárias que querem fazer as rádios funcionarem”. 70 

 

Essa capacitação está posta na luta do povo haitiano.  Todo membro da 

Instituição deve saber da “orientação e linha estratégica que a Instituição está posta em 

movimento na luta das massas populares”. 71 Óbvio é que a SAKS leva nas suas 

atuações um projeto político. Com efeito, ela se posiciona na linha “anti-neoliberal e 

anti-mundialização” e pela “dignidade humana”, razões pelas quais se afilia à “World 

Association for Christian Communication” (WACC). Apesar da sua ideologia cristã, a 

sua abordagem aparece com “a imagem dos valores que defende a SAKS”. 72 No 

Programa anual 2001-2002, a Direção Executiva acredita na necessidade de reafirmar o 

projeto político, porém, adaptando-o ao novo contexto: “o nosso objetivo é também 

conseguir reorientar o projeto político global da ferramenta de comunicação na 

realidade política nacional e internacional”. 73 Nas folhas 12 e 13 do mesmo documento, 

afirma-se o seguinte: o resultado esperado é que as rádios “chegam a analisar a 

conjuntura mundial, nacional e local; sobretudo, a local, de tal modo que ache uma 

orientação devida para relançar ou redirecionar o projeto político no interesse concreto 

da comunidade”. O uso ambíguo do termo comunidade não impede a direção da 

capacitação colocar esta dentro da perspectiva marxista: “A metodologia dialética guia a 

                                                 
70 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL. “Kisa fòmasyon vle di pou SAKS? 
Pòtoprens, [2001]. 
71 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL. “Rapò Komisyon Asanble Jeneral SAKS 
te nonmen pou fè aktivite pou manm yo”. Pòtoprens, jiyè 2001, f. 2. 
72 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL. “Rapo Aktivite Konsèy Administrasyon 
SAKS 2000-2001”, Pòtoprens, [2001]. 
73 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL. “Pwogramasyon Anyèl 2001-2002”, 
Pòtoprens, jiyè 2001, f. 6. 
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SAKS no processo de capacitação. (...). O trabalho de formação contém cerca de 80% 

de prática e 20% de teoria”. 74
    

 

Assim sendo, esse redirecionamento permanece na linha da transformação 

social. O objetivo geral da programação de 2005 é, assim, muito enfático: “Redirecionar 

o movimento da comunicação popular na luta para a transformação social no Haiti”. 75 

É fácil entender essas ambigüidades quando se sabe que a SAKS tem dois tipos de 

parceria: as rádios de comunicação comunitária e os organismos de financiamento: as 

primeiras beneficiam as carências comunicativas operadas pelos segundos, sendo a 

SAKS a processadora. Com efeito, “as visitas no campo nos permitem planejar as 

atividades anuais, de tal modo que atendam a necessidades dos nossos parceiros”. 76 

Assim sendo, “excelente foi o relacionamento com os nossos parceiros financeiros”. 77 

Apesar de a dimensão ideológica da capacitação “ajudar às rádios ficarem na linha 

estratégia da luta pela transformação” 78, a SAKS não passa de uma ONG que existe a 

partir de fundos arrecadados por Broederlijk Delen, Solidarité pour le Développement et 

Paix (SDP), Free Voice, Oxfam (OF), Fon Konesans ak Libète (FOKAL), etc., para 

“reforçar a capacidade dos beneficiários no uso das ferramentas de comunicação”. 79  

Assim sendo, o projeto de transformação social se alia aos projetos de desenvolvimento, 

considerando-se o objetivo da avaliação projetada pela Instituição: “proporcionar à 

Instituição, uma informação inequívoca sobre o conjunto de atividades conduzidas no 

campo, conforme o objetivo fixado, analisando o ponto de chegada em relação ao 

Projeto, os resultados obtidos, de tal modo que se conheça a sua força e fraqueza no 

redirecionamento necessário para concretamente se tornar mais eficaz, e na concepção 

de projetos que correspondam a verdadeiras necessidades das comunidades na 

área da comunicação e educação popular”. 80  

 

                                                 
74 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL “Kisa fòmasyon vle di pou SAKS? op. 
cit., f. 2. 
75 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL. “Pwogramasyon anyèl Janvye-desanm 
2005”, Pòtoprens, [2005], f. 2. 
76SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL SAKS. “Rapo Aktivite 2002-2003. 
Pèspektiv 2003-2004”, Pòtoprens, jiyè 2003, f.12. 
77 Idem, f.22. 
78 Idem, f. 13. 
79 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL SAKS. “Pwogramasyon Anyèl Saks pou 
2007”. Pòtoprens, 2007, f. 4. 
80 Idem, f. 4. Os negritos são nossos. 
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Assim como as duas instituições citadas, A SAKS escolheu os seus parceiros 

locais dentro do movimento camponês e organizações de jovens de extração popular; os 

dois principais movimentos camponeses do País: o Movimento Camponês de Papaye e 

o de Tèt Kole gerem rádios comunitárias que colaboram com a SAKS. Esta atua na 

educação cívica, entendida como os direitos humanos, o meio ambiente e a 

descentralização. A Plataforma das Organizações Haitianas de Direitos Humanos 

(POHDH) representa a sua parceria no primeiro tipo de atuação, enquanto que a 

OXFAM financia as duas outras. Parece que essa diversificação atende a uma 

necessidade de enfrentar as cortes nas doações: “(...), iniciamos a experiência no 

momento em que parceiros internacionais estavam cortando as doações em dinheiro”. 81 

Particularmente, conforme a demanda da OXFAM, a SAKS “lidera o grupo de gestão 

de conflitos a partir de discussões e negociações” 82, após o seminário organizado pela 

OXFAM em Honduras. Trata-se de uma escola de advocacia no movimento popular 

haitiano. Não é a primeira vez que organismos de financiamento mandaram na SAKS. 

Já parceiros financeiros exigiram a “apresentação de um único documento de projetos 

que reúne o programa trienal global da Instituição para todos os financiadores”. 83  

 

Com o Instituto Cultural Karl Lévèque, o Instituto de Tecnologia e Animação e 

o Programa de Alternativa de Justiça, a SAKS funda uma plataforma que deve 

participar “redirecionando o movimento de comunicação popular, reforçando o grupo 

das quatro que tem muita importância para a SAKS”. 84 Essa iniciativa se corporifica 

após “a reflexão sobre a situação do País, em geral e o movimento popular, em 

particular”, reflexão esta que “deságua na necessidade de reconstruir o movimento 

popular, caso quisermos realmente continuar lutando para mudar a realidade de miséria 

do País”. 85  

 

                                                 
81 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL. “Rapò Aktivite 2000-2001. Pèspektiv 
2001-2002” Pòtoprens, jiyè 2001, f. 4. Já, essa “crise financeira que atravessou a instituição desde 1998-
1999, continuava inquietando os responsáveis” in “Rapò Aktivite 1999-2000. Pèspektiv 2000-2001”, 
Pòtoprens, septanm 2000. 
82 Esse grupo é composto de PAPDA, SAKS, SOFA, ENFOFANM, RECOCARNO, GARR e FANM YO 
LA. 
83 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL. “Rapò Aktivite 1999-2000. Pèspektiv 
2000-2001”. Pòtoprens, septanm 2000. 
84 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL SAKS. “Pwogramasyon Anyèl Janvye-
desanm 2005”, op. cit., f. 1. 
85 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINASYON SOSYAL. “Rapo Aktivite 2002-2003. Pèspektiv 
2003-2004”, Pòtoprens, jiyè 2003, f. 8. 
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Todas essas instituições trabalham com o Movimento camponês chamado Tèt 

Kole. Isto é, os seus “beneficiários ou parceiros” são recrutados no campo. Ora, a 

essência de ONG pressupõe a existência de carências que dificultam o desenvolvimento 

de “portadores”. Como já assinalamos, solidariedade, parceria e consenso formam o 

núcleo discursivo dos “ongueiros” sobre a sua ação desenvolvimentista. O projeto de 

desenvolvimento expressa a concretização desse pensamento.  Nenhuma doadora atende 

demandas de processadoras e operadoras que não aceitem avaliação externa. A 

arrecadação e a doação caminham pari passu com avaliação, enquanto as teorias sobre o 

Terceiro Setor enfatizam ação coletiva, solidariedade e participação para definirem a 

especificidade de ONG frente ao Estado (ente de hierarquia, autoridade, coação) e o 

mercado determinado pelo lucro, concorrência e competitividade. Será que a avaliação 

significa uma relação de poder? Qual é a conseqüência lógica dessa pretensiosa 

liberdade frente à necessidade dos camponeses serem obrigados a vender porção 

considerável dos seus produtos para comprarem bens manufaturados no mercado 

controlado pelos “bourgeois-grandons”? Se não escoar um excedente agrícola 

imperativo, enfrentará sérios problemas na sua estratégia de reprodução social da 

família, uma vez que precisa de dinheiro para comprar produtos manufaturados e 

serviços de saúde, educação, etc. 

 

Portanto, é através do mercado que a pequena produção camponesa é subsumida 

ao capital (TCHAYANOV, in Jn Anil LOUIS-JUSTE, 1997) que cria, por outro lado, 

condições para sua reprodução ampliada de forma “consensual”, no meio rural.  Por 

exemplo, em plena Guerra Fria, destaca-se a ajuda ao desenvolvimento como 

mecanismo de cooperação internacional.  Pelo desenvolvimento de comunidade, o 

capital sutilmente penetra no campo.  Aí, cabe ressaltar que se trata de um 

comunitarismo enganador, no sentido de que a forma comunitária de desenvolvimento 

não promove a solidariedade e a participação popular características do modo de vida e 

trabalho dos índios, dos camponeses, etc. Mas, é usada para comunicar aos camponeses 

a ilusão de viverem e trabalharem segunda sua própria cultura. Com efeito, já são 

subsumidas as práticas solidárias e participantes ao capital pela mediação do mercado 

rural ou suburbano que extrai o excedente agrícola imperativo.  Nesse sentido, o 

agrupamento de camponeses não é uma associação de produtores voltada para superar a 

dominação indireta do capital que, pelo contrário, difunde no campo, seu modo de 

produção e consumo; nele, os camponeses são agrupados para consumirem produtos 
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industriais e trocarem seus próprios produtos agrícolas quando estes tampouco são 

produzidos nas fazendas capitalistas.  O desenvolvimento de comunidade que organiza 

os camponeses produtores em cooperativas de produção não promove senão uma 

comunidade capitalista comparada, isto é, baseada na lei de vantagem comparativa. 

Assim sendo, a promoção do desenvolvimento de comunidade é uma criação do capital.  

No entanto, pode gerar possíveis formas de contestação ao capital quando a animação 

consegue congregar forças sociais rurais pela criação de seres ideologicamente 

conscientes. Como se pode dizer que as ONGs chamadas alternativas propõem a 

superação dessa realidade de exploração indireta? 

Para aproximar a realidade de contradição entre o discurso progressista dessas 

ONGs e a sua prática de anti-livre individualidade, analisamos os conteúdos dos 

relatórios de avaliação enquanto unidades de análise, sendo que estas representam, com 

os projetos financiados, pontos mais altos de encontro entre operadoras e processadoras 

de carências (ONGs do Sul) e arrecadadoras e distribuidoras de projetos (ONGs do 

Norte). 86 Do mesmo modo, as nossas experiências, bem como outros textos emanando 

dessas instituições, completam o panorama sobre a nossa unidade de observação que é a 

ONG chamada alternativa. Contudo, uma divisão de trabalho se organiza dentro da 

relação ONG/ONG, bem como da ONG/Estado, de uma parte, e de ONG/Internacional 

Comunitária, de outra. 

 

A prática do desenvolvimento no sentido dominante, também se efetua dentro 

delas.  Melhor dizendo, são situadas para difundir a idéia de libertação a partir de 

práticas de desenvolvimento. Os programas de animação medeiam a relação entre o 

Projeto de Desenvolvimento e a população. 

 

O nosso universo de estudos é, portanto, constituído de ONGs que querem 

militar para a transformação social no Haiti. A esse respeito, deveriam ser distanciadas 

das ONGs simplesmente desenvolvimentistas, isto é, daquelas que não atuam senão 

dentro do marco de transferência de tecnologias chamadas apropriadas.  Dito de outra 

maneira: mesmo que usem o desenvolvimentismo, este não deveria ser a meta que 

                                                 
86 Essa distinção não é tão rígida por significar que ONGs do Norte não sejam também operadoras. A 
prova disto que várias ONGs arrecadadoras do Norte instalam diretamente sucursais no Sul. Do mesmo 
modo, existem ONGs do Sul que são arrecadadoras e avaliadoras. Em outras palavras, a tipologia indica 
uma tendência geral dentro do princípio geral que funda a cooperação internacional, logo após a Segunda 
Guerra Mundial.   
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orientasse as atividades globais dessas ONGs. Em suma, o trabalho estuda as 

contradições antagônicas entre o funcionamento do Projeto de Desenvolvimento e a 

necessidade de libertação dos beneficiários, o funcionamento orgânico do projeto de 

desenvolvimento dentro da estrutura social injusta do Haiti, e finalmente, a ambigüidade 

da subjetividade criada a partir das reuniões de trabalho com grupos.   
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3. A Formação Social haitiana e as peculiaridades da “crise do Estado” no Haiti 

 

 Neste capítulo, abordamos a questão da natureza da sociedade haitiana em que 

atuam as ONGs pesquisadas, porque as determinações da primeira identificam e 

diferenciam o contexto de funcionamento das segundas, uma vez que o espaço-tempo 

permanece, conforme o legado marxiano, o quadro genealógico e  de desenvolvimento 

de todos os seres sociais87, ou seja, as singularidades materiais e sociais do Haiti 

repercutem sobre a estruturação específica das ONGs em tela.  

 

 É dentro dessa perspectiva que apresentamos a gênese e desenvolvimento do 

Estado no Haiti, a forma de dominação do capital na orientação da economia do País e o 

modo subseqüente de enfrentamento da “crise do Estado”. Tal abordagem nos permite 

explicar porque a Revolução haitiana de 1804, com seu teor genuíno de livre 

individualidade, não tem sido reapropriada e enriquecida nas intervenções das chamadas 

ONGs alternativas, apesar da pertinência e atualidade do legado marxiano de livre 

desenvolvimento de todos os indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Vide, a esse respeito, Flávio BEZERRA de FARIAS: O Estado capitalista contemporânea: Para a 
crítica das visões regulacionistas. São Paulo, 2ª edição, Cortz, 2001; “A Descoberta do Estado brasileiro” 
(pp. 229-240) in COSTA LIMA, Marcos (org). O Lugar da América do Sul na nova ordem mundial, 
São Paulo, Editora Cortz, 2001. 
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3.1 Gênese da sociedade e do Estado no Haiti  

 

De primeiro país independente na América Latina, passando pela única 

revolução de escravos no mundo, o Haiti torna-se o país mais pobre88 do continente 

americano. Hoje em dia, a violência faz parte do cotidiano, sobretudo na região 

metropolitana de Porto Príncipe (a capital do país). Esse estado de coisas sempre é 

apreendido através de dois prismas: um de cunho racista, destacando a incapacidade 

racial dos haitianos para se governarem a si próprios, e outro, de marco geológico, 

assinalando a pobreza do subsolo haitiano. As duas construções teóricas se encontram 

no processo de naturalização da “questão social” no Haiti, desistoricizando-se a relação 

do Estado com a sociedade. Apesar de essas teses parecerem fascinantes, elas não 

passam de um projeto macabro de legitimar a ocupação militar imperialista ou 

subimperialista no país, para melhor esconder o processo de exploração, dominação e 

discriminação tanto interna quanto externa que sofre a esmagadora maioria da 

população.  

 

Aqui, apresentamos alguns dados sobre o surgimento do conjunto de problemas 

políticos, sociais e econômicos no decorrer da história haitiana, para expressar as 

determinações sócio-históricas do Estado no país. Nessa tentativa, a relação dialética: 

Estado/Sociedade, permeia a apresentação desses dados históricos. 

 

Para nós, tudo de “moderno” no Ayiti89, começa com a invasão de Cristóvão 

Colombo, em 6 de dezembro de 1492 e tenta se manter através da terceira ocupação 

militar de 28 de fevereiro de 2004. Já, a 28 de julho de 1915, a invasão militar ianque 

conseguiu reorganizar a exploração em proveito do capital estadunidense. É que a 

Independência não-libertadora, ocorrida no dia 1° de janeiro de 1804, interveio 

enquanto momento de legitimação da ordem neocolonial, desviando-se da Liberdade 

                                                 
88 É mais apropriado dizer que Haiti é o país mais empobrecido no hemisfério, empobrecimento este que 
resulta da peculiaridade da sua luta de libertação. Com efeito, a independência do Haiti foi conquistada 
por uma Revolução que destruiu as forças produtivas das “plantations” de Saint Domingue. O grito de 
guerra de Jean Jacques DESSALINES era: “Koupe tèt, boule kay” (Sangue e Fogo!), cuja palavra de 
ordem era executada por Henri CHRISTOPHE no Norte do País, através da luta armada. Por outro lado, a 
injusta dívida da Independência (1825) e a primeira ocupação militar (1915) terminaram por aniquilar as 
possibilidades de qualquer desenvolvimento, no sentido moderno colonial ou neocolonial da expressão. 
89 É a escrita do Haiti, tanto em crioulo quanto em língua dos aborígines do País. 
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Plena cunhada na luta dos escravos para trabalharem por conta própria90. Daí a 

Revolução de 1804 não ter rompido radicalmente com o Estado colonial fundado na 

orientação extrovertida da economia e na exploração, dominação e discriminação das 

massas de escravos de Saint Domingue. 

 

A sociedade haitiana nasceu de uma escravocracia fundada na economia de 

plantação. Visto que uma “plantation” não desenvolveu um relacionamento senão com 

o mercado metropolitano; apenas relações pessoais ligaram os planteurs entre si. Daí a 

atrofia dos poderes civis na colônia de Saint Domingue. 

 

Por outro lado, a colonização francesa não foi o primeiro parto brutal na criação 

da sociedade haitiana. Cristóvão COLOMBO invadiu Ayti Kiskeya91 em nome da 

Rainha Isabel da Espanha, a Católica. Razão pela qual batizou sua conquista com o 

sobrenome de Espanhola e, com a cruz e a espada, fundaram a primeira cidade nova de 

São Nicolau, respeitando o calendário romano que dedicou o dia 6 de dezembro a este. 

 

O que passa a se chamar de descoberta da América na literatura mundial, não é 

senão uma leitura ideológica para encobrir e justificar a invasão exterminadora do 

capital nascente espanhol 92, portanto, impondo a civilização ocidental como a única 

real. Com efeito, no dia 6 de dezembro de 1492, COLOMBO desembarcou no noroeste 

do país. Na divisão administrativa adotada pelos índios, essa parte abrigava o “Marien”, 

então governado pelo cacique GUANAGARIC, feito preso uma vez que o invasor nela 

penetrava, atraindo-se o governador numa trama. Os historiadores haitianos Michel 

HECTOR e Claude MOÏSE entendem o acontecimento dessa forma: “Em 1492, a 

expedição de Cristóvão COLOMBO se aproximou das costas da América pela primeira 

vez, assim abrindo-se a conquista do Novo Mundo para o capitalismo europeu”. 93  

                                                 
90 Já, a prática de atribuição de uma parcela -, iniciada na luta contra os comerciantes da Metrópole que 
captam mais renda do que os colonos de Saint Domingue na riqueza produzida pelos escravos -, 
acostumara estes na produção “livre” e no desfrute dos seus “produtos”. Tadeusz LEPKOWSKI, 
descendente de poloneses que participaram ao lado das forças insurretas, da Guerra da Independência 
enquanto soldados da Armada napoleônica, considera essa doação de lotes para o cultivo de produtos de 
subsistência, uma “brecha camponesa” na formação social haitiana (Haití, Tomo I, Havana, Edición  
Casa de las Américas, 1968, pp. 59-60).  
91 Nome que os indígenas deram ao seu país para destacar a geografia montanhosa deste. 
92 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. “Découverte ou Invasion de Christophe Colomb em Haïti”,  Journal 
hebdomadaire  Haïti Progrès, Vol. 9, No.468, 6 décembre 1988. 
93 HECTOR, Michel ; MOÏSE, Claude. Colonisation et Esclavage en Haiti : Le regime colonial français 
à Saint-Domingue (1625-1789), Port-au-Prince et Montréal, Éditions Deschamps et CIDIHCA, 1990, 
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O país era distribuído em 5 províncias: Marien (Noroeste), Magua (Norte), 

Higuey (Nordeste), Maguana (Centro) e Xaragua (Sudoeste). Cada qual dirigida por um 

cacique. Os Arawacks e Ciboneys que moravam no país, conforme o historiador 

haitiano Émile NAU (2003, p.72), 

 

para todos os trabalhos, juntavam seus esforços e preenchiam sua imperícia 
(inexperiência) e imperfeição das suas ferramentas pelo número e força dos braços. 
Num tal estado de sociedade, a propriedade não se encontra em nenhum sinal. Esses 
povos selvagens não pareciam pensar em apropriar-se de nada. A propriedade era 
comum: a do solo, sem dúvida. Cada província era autônoma; somente laços familiares 
ligavam uma a outra, como por exemplo, a de Xaragua com a de Maguana através do 
casamento entre a rainha Anacaona e o cacique Caonabo. 
O governo de tribo era absoluto; os indígenas foram súditos que deviam obediência e 
homenagem ao cacique rei. Caciques subalternos governavam províncias e pagavam 
tributos ao soberano principal, em ouro em pó, ‘Cohiba’ e algodão. Esses grandes 
tributários (nitaynos) formavam o conselho do cacique (...). Essa instituição tinha o 
mesmo peso do costume e demais hábitos, em que todas as coisas eram considerados 
como leis (...) o cacique também era chefe da religião; os padres ou beatos cumpriam os 
seus rituais conforme a orientação do chefe. Essa importante atribuição explica o modo 
de culto cujo objeto era o chefe. Era transportado de maca por quatro índios. 94 

 

Oitocentos mil Caribes, Arawacks e Ciboneys povoavam o país durante a 

invasão de Colombo (idem, p. 78-80). Dependiam da natureza para satisfazerem as suas 

carências, mas trabalhavam segundo seus princípios e instituíram a agricultura na 

América. Foi esse estado de coisa chamado de “estado natural selvagem” pelo 

colonizador, que a invasão em 6 de dezembro de 1492 tem destruído pelo genocídio. A 

resistência do cacique HENRY não era suficiente no Bahoruco, para frear a progressiva 

expansão da conquista espanhola, feita de massacres e enganos. Já em 1498, a Espanha 

controlava a ilha, e os nativos foram exterminados na guerra e nos repartimientos 95, 

trabalhos forçados, impostos pelo conquistador aos conquistados. O ouro não se exauria 

quando o ciclo de vida dos nativos terminou por causa de tratamentos desumanos a 

sobreviventes, infligidos nos repartimientos. 

 

Portanto, o “estado de natureza” dos aborígines (autóctones), - para parafrasear 

as teorizações contratualistas que discutiremos mais tarde -,  não evolui dentro de suas 

                                                                                                                                               
p.15. Nunca foi essa invasão uma descoberta, até porque Colombo nomeou índios, os nativos do Ayti, 
pensando que estava chegando à Índia. 
 
94 NAU, Emile. Histoire des caciques d’Haiti (texte intégral). Port-auPrince, 4ème éd. collection 
Patrimoine, 2003. A primeira edição saiu em 1854. 
95 Quando Xaragua tornou-se uma possessão da Espanha, Roldan, o conquistador e seus soldados, 
repartiam entre si os índios e as terras. Daí o nome repartimientos (NAU, p. 227). 



 68 

próprias contradições, mas se transforma num Estado capitalista periférico pela força 

bárbara do capital nascente. 

 

Em 1.500, quando caiu Xaragua nas mãos de ROLDAN e seus acólitos, os 

invasores sentiam a necessidade de escravizar outros povos para estes trabalharem nas 

pedreiras e na agricultura. Com um contingente de 30 navios e 2.500 colonos96, o novo 

governador, Nicolau OVANDO, comendador de Latres na Ordem de Alcântara, 

substitui o governador Bobadilla, conhecido por sua crueldade, deixando nativos cativos 

ao ataque de cães especializados na caça de fugitivos. Conforme Émile NAU,  

 

ele devia, logo chegado, expedir providências próprias para corrigir, sem demorar, os 
abusos cometidos por Bobadilla (...), revogar as licenças acordadas pelo seu antecedente 
sem poder legal, as quais ordens tinham a ver com a procura de ouro; arrecadar um 
terço para a coroa sobre todo volume extraído desse metal; exigir dos senhores ou 
patrões uma retribuição para o trabalho dos índios; vigiar para que estes sejam bem 
tratados, e nunca sujeitados às corvéias (trabalhos forçados) em cima das suas forças e, 
enfim, particularmente cuidar do seu bem-estar e da sua conversão ao cristianismo. 97  

 

Sobretudo, essa ordem, resultante da defesa feita pelo padre LAS CASAS para 

com a corte da Rainha – a qual defesa lhe valia o sobrenome de Protetor dos índios – 

também se apoiou no fato de estes terem sido exterminados. Aí, em 1501, os primeiros 

africanos são escravizados nos repartimientos de Espanhola: “Desde, 1501, tinha-se 

iniciado a introdução, na ilha, de escravos africanos. Estes eram comprados; (...)” 

(NAU, 2003, p. 276). Com efeito, “o tráfico começava a se realizar na costa da África. 

O governo metropolitano o favorecia enquanto meio de socorro aos índios do Haiti que 

não podiam conseguir se proteger diretamente” (NAU, 2003, p. 291). Sobre a 

insistência de LAS CASAS, a rainha delegava emissários para conferir a formação de: 

 

vilas de 300 índios que teriam uma igreja, um hospital, um cacique; cuidar de que esses 
habitantes, longe das minas, exercessem trabalhos agrícolas, seja para cultivar víveres, 
seja para plantar algodão, gengibre, cássia, anil (índigo), cana e outros produtos, que já 
eram o objeto de uma maior troca (...) (NAU, 2003, p. 299-300).  

 

Isto é, o incipiente tráfico devia fornecer força de trabalho para as minas de ouro no 

Ayiti. 

 

                                                 
96 NAU, Émile, op. cit. p. 246. 
97 NAU, Émile, op. cit.  p. 246-247. 
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Já em 1520, a França começa a manifestar sua presença através de “missões de 

observação no Brasil, na Flórida, no Canadá e pelas incursões de piratas nas possessões 

espanholas das Antilhas”. Assim, HECTOR e MOÏSE assinalam o projeto da França 

para instituir colônias no Novo Mundo. Mas, foi em 1625 que os franceses 

implantaram, na ilha La Tortue, seu ponto de conquista da colônia através da pirataria. 

Mais tarde, outro grupo intermediário entre os flibusteiros e caçadores, chamados 

habitantes na historiografia haitiana, arrematou terras para plantar víveres, algodão, anil 

e, sobretudo, tabaco. 

 

Conforme HECTOR e MOÏSE, o censo de 1665 computou 450 colonos98 que se 

especializaram na agricultura. O desenvolvimento nessa atividade condicionou a prática 

dos “engagés”: “faltam braços para melhor executar os diferentes trabalhos exigidos 

numa plantação. Ora, sendo limitado o número de escravos, precisa, a qualquer custo, 

aumentar a mão-de-obra. Daí a importância da contribuição dos 'engagés'” no cultivo. 99 

Estes foram os franceses reprovados pelos tribunais metropolitanos que alienavam sua 

liberdade, trabalhando durante 36 meses nas plantações de colonos, com a esperança de 

estabelecerem, por sua vez, como planteurs, uma vez vencido o prazo da servidão a 

contrato. 

 

A extensão e consolidação da colonização francesa ocorreram em Saint 

Domingue entre 1665 e 1698. O mercantilismo como forma de luta burguesa contra o 

feudalismo, desenvolveu-se com COLBERT100, ministro da Fazenda de LOUIS XIV – 

daí o nome de Colbertismo para designar o Pacto Exclusivista que liga direta e 

exclusivamente as colônias à Metrópole. Trata-se de uma intervenção do Estado na vida 

econômica para impedir a evasão desse ouro para fora dos tesouros da França, o que vai 

enriquecendo os inimigos do Estado (HECTOR; MOÏSE, 1990, p. 32). Assim, 

COLBERT regulamentou a produção e o consumo, proibiu a exportação de metais 

preciosos e moeda, a armazenagem com vistas a evitar a especulação. Além disso, 

estabeleceu manufaturas reais e controlou a indústria de guerra e a metalurgia. Daí, seu 

princípio colonial: tudo para e pela metrópole! Assim fundaram-se as empresas que 

iriam lucrar com o tráfico negreiro e com a produção de gêneros de primeira 

                                                 
98 HECTOR, Michel ; MOÏSE, Claude, op. cit, p. 22. 
99 Ibidem. 
100 Apesar de o RICHELIEU ter sido o fundador da política colonial francesa, dando sentido político às 
aventuras dos flibusteiros, caçadores e habitantes. 
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necessidade, como a Companhia das Ilhas da América (31 de outubro de 1625), a 

Companhia das Índias Ocidentais (maio de 1664) e a Companhia de Saint Domingue 

(1698). Já, em maio de 1681, um censo estimava a 6.658 pessoas que viveram na 

colônia e entre elas computava-se 1.063 negros e 725 negras. Se esse censo contabilizou 

2.312 negros naquele ano, seriam 20.000, em 1701. 

 

E, na véspera da revolta de 1791, subirão para 452.000 escravos, sendo que um 

escravo que se vendia a 1.500 livres em 1742 valeria 3.300 em 1789. Por outro lado, 

cabe assinalar que essa população escrava não correspondia ao volume vendido, sendo 

que um escravo, por mais forte que fosse, não sobrevivia por mais de 15 anos nas 

plantações, sem tornar-se estúpido depois de trabalhar entre 16 e 18 horas por dia. 101  

 

O florescimento do tráfico negreiro correspondia à expansão decorrente do 

Tratado de Ryswick (Suíça) assinado em 1697, entre a França e a Espanha, pelo qual 

esta cedeu a parte ocidental da ilha à França. 

 

Fato socialmente significativo: os franceses não deixaram nenhum traço material 

de instituição cultural na colônia. Esta foi simplesmente uma colônia de exploração. Já, 

a intensidade com que se expandia, foi uma prova irrecusável.  

 

Em 1789, 793 açucareiras contra 648 em 1775, fornecem para a exportação, cerca de 
147 milhões de libras de açúcar bruto. O conjunto dos estabelecimentos cafeeiros rende 
no mesmo ano, 77 milhões de libras contra 45 em 1775. Contabiliza-se 7 milhões de 
libras de algodão exportados e 958.629 libras de anil, ainda em 1789. 

 

Na mesma época, “(...) 54 empresas cacaueiras (...) figuravam nas estatísticas de 

exportação para 600.000 libras”. Também a produção de víveres necessários para a 

produção da força de trabalho compulsória, e, destinados em parte para o consumo local 

de algumas camadas médias, faz parte do panorama agrícola da colônia: banana, 

macaxeira, batata doce, inhame, sorgo. 

 

Para completar o quadro econômico, assinalamos a existência de 185 fábricas de 

cachaça, 36 olarias, 370 fábricas de cal, 29 cerâmicas e demais estabelecimentos 

artesanais. Enfim, 40.000 cavalos, 48.000 mulas e 250.000 cabeças de gado grande e 

                                                 
101 Conforme Jean FOUCHARD, vários escravos, depois de dez ou quinze anos de trabalhos penosos (...) 
afundaram-se no embrutecimento. A esperança de vida dos escravos era de 40 anos (p. 102). 
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pequeno (pp. 141-142). Essa expansão produtiva era acompanhada de um intensivo 

movimento comercial:  

 

Em 1776, em relação a 596 navios aparelhados nos portos da França, 363 viajavam para 
Saint Domingue. A França possuía 750 grandes navios com 24.000 marinheiros. O 
valor de exportação atingiu de 150 a 200 milhões de libras. O montante do seu comércio 
exterior supera 300 milhões, ou seja, o equivalente ao comércio exterior dos EUA no 
mesmo período (p. 143). 

 

Toda essa riqueza foi produzida mediante uma reprodução de força muito 

precária. Conforme o historiador haitiano Jean FOUCHARD, o Código Negro prevê 

uma ração semanal composta de três cassavas de mandioca, do peixe ou da carne seca 

ou arenque salgado. Porém, “o cardápio mais corrente se limitava com algumas batatas 

cozidas e um pouco de água102” (p. 55), sendo que os colonos se subtraíram da 

obrigação alimentar para diminuírem a porção de renda dos capitalistas de Bordeaux na 

distribuição da riqueza produzida pela força de trabalho escravo.  Assim sendo, uma 

Providência real de 1785103 veio legalizar a prática de alguns colonos que “resolveram o 

problema de alimentação do escravo, distribuindo-lhe uma parcela de terra ‘em lugares 

muito distantes da plantation ou próxima aos bosques montanhosos’” (p. 55). Foi nessas 

condições de precariedade alimentar que Saint Domingue foi denominada a “Perle des 

Antilles”, produzindo mais riqueza do que todas as colônias francesas reunidas, 

condições estas que se tornaram ainda mais desumanas com o sistema de repressão 

estabelecido para essa produção de riqueza.       

 

Com efeito, toda essa riqueza foi administrada por uma estrutura essencialmente 

repressiva: um exército, uma polícia especial chamada “Maréchaussée” (em relação aos 

marechais) e um governador. Antes da promulgação do Código Negro (1685), 

governador e oficiais militares se reuniram em Conselho Soberano de Saint Domingue e 

sentenciaram sem possibilidade de cassação. A polícia era encarregada de perseguir os 

                                                 
102 FOUCHARD, Jean. Les Marrons de la Liberté. Port-au-Prince, Éditions Henri Deschamps, 1988. 
103 A Ordem real providenciou: « Será concedida a cada negro ou negra, uma pequena parcela de terra na 
fazenda, para ser por eles cultivada em proveito próprio, assim como queiram. Com diligência, 
supervisionarão os Proprietários, Procuradores e Economistas-Gerentes para que esses chamados Places à 
vivres sejam cuidados; independentemente desses lotes de Negros, cada Proprietário, Procurador e 
Economista-Gerente plantarão e conservarão os víveres necessários para a alimentação abundante do 
engenho, de modo que sempre tenha metade em cultivo e metade em repouso; tudo em conformidade com 
os regulamentos locais, usos do País e qualidades diversas do solo, sem que o produto dos lotes dos 
negros mencionados no artigo precedente, puder, em caso algum, ser considerado a alimentação do 
chamado engenho, sendo que a Sua Majestade quer que tal produto integralmente volte para o bem-estar 
pessoal dos escravos (FOUCHARD, p. 56).  
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marrons104 que, presos, foram castigados com rigor extremo. A sociedade haitiana 

emerge, portanto, no bojo da sociedade colonial de Saint Domingue voltada para suprir 

as necessidades de desenvolvimento do capital na Metrópole.  

 

Outras classes sociais se movimentaram na colônia a partir de 1789. Já, 

exacerbado o conflito105 entre os comerciantes metropolitanos e os colonos de Saint 

Domingue a respeito da distribuição dos lucros coloniais. O advento da Revolução 

ofereceu aos últimos a oportunidade de ampliar a conquista autonomista: “em janeiro de 

1789, os planteurs clandestinamente organizaram eleições para delegarem deputados na 

França, defendendo seus próprios interesses”. 106 

 

Os comissários do Estado metropolitano em Saint Domingue se mostraram 

descontentes até a proibição da delegação, porque seus próprios interesses se 

expressaram na conservação da colônia. O nosso autor Michel Rolph TROUILLOT 

(1977, p. 61) contou assim a reação dos plantadores brancos:  

 

Os senhores de plantation se rebelaram, delegando os deputados para a França. Dentre 
eles, muitos se coligaram com os pequenos brancos chamados “Blan Mannan107”, contra 
os comissários. Em 1790, organizaram uma assembléia em Saint-Marc108. Os pequenos 
brancos lideraram o movimento, obrigando os senhores de plantações a segui-los. 
Decretaram sua própria lei. Rompendo com a França, revogaram o exército do Estado. 
E, com postura de partidários da Revolução Francesa, vestiram-se de uma roseta 
vermelha, ou seja, chamaram-se de Pompons Vermelhos. 

 

Assim, os senhores mestiços entraram no cenário político reivindicando seus 

direitos políticos e civis. Foram considerados inferiores aos senhores brancos e 

superiores aos escravos mesmo que estes conseguissem. 

 

Depois da vitória dos delegados da Metrópole autoproclamados “Pompons 

Blancs” sobre os “Pompons Rouges”, Vincent OGÉ, um deputado mulato, declarou aos 

deputados brancos: “Colegas, estamos dormindo perto de uma faísca ou centelha (...) é 

                                                 
104 Conforme Jean FOUCHARD em Les Marrons du Syllabaire, Port-au-Prince, Éditions Henri 
Deschamps, 1988, os marrons são escravos que fugiam  à escravidão. Foram chamados de Marrons da 
Liberdade em relação à tribo indígena do Panamá. O “Symarron” que se rebelou contra a dominação 
espanhola. Já, no idioma espanhol, cimarón significa selvagem (rodapé, p. 9).  
105 Em 1785, o rei providenciava em favor dos colonos, autorizando a estes a instituição das “places-à-
vivres” para os escravos produzirem sua própria subsistência alimentar. 
106 TROUILLOT, Michel Rolph. Ti Difé Boulé sou Istoua Ayiti, Brooklyn, Lakansiel, 1977, p. 61. 
107 Assim foram denominados os brancos pobres de Saint Domingue.  
108 Hoje, St Marc é a segunda cidade da região Artibonite, centro do país. Situa-se a 100 Km da capital 
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iminente que os escravos levantem a bandeira da revolução. Esse sábio discurso não foi 

entendido. Já, o coronel CANFORT armava 3.000 escravos no Norte para vencer o 

exército de OGÉ”. 

 

Na luta pela hegemonia entre as classes dominantes, entre 1789 e 1791, tornou-

se frágil o Estado colonial. Nesse contexto, os marrons eram livres para organizar o 

encontro político, em 14 de agosto, com os escravos de plantação. Também é 

anacrônico explicar o sucesso da revolta do 21-22 de agosto fora do enfraquecimento do 

poder estatal, cujo enfraquecimento decorre da falta de consenso entre as classes 

dominantes. 

 

De outra parte, as rivalidades entre Inglaterra, França e Espanha ajudaram na 

emergência do exército de Toussaint LOUVERTURE como única organização política 

capaz de restaurar a autoridade francesa sobre a colônia. Assim, em 1793, a organização 

político-militar de LOUVERTURE reina, até a deportação do chefe em 1802. Quando a 

Inglaterra e a Espanha, prometendo a liberdade para os escravos, conseguiram cada qual 

em sua vez, ocupar algumas cidades da colônia de Saint Domingue, a segunda comissão 

civil (1792-1794) era obrigada a proclamar a liberdade geral (29 de agosto de 1793) 

para conservar a rica colônia francesa. Foi delegada em Saint Domingue com esse 

objetivo. Além de outorgarem essa liberdade, SANTHONAX e POLVEREL 

distribuíram 30.000 fuzis para os escravos então denominados soldados-cultivadores, e 

concederam um quarto da renda de plantação para os “ateliers” de soldados-

cultivadores. Toussaint LOUVERTURE respondia no Campo Geral de Turelles (29 de 

agosto de 1793): “Estou lutando pela liberdade e igualdade” (TROUILLOT, 1977, p. 

104). Já, na sua organização constataram MOÏSE, DESSALINES, Paul 

LOUVERTURE, Henry CHRISTOPHE, MONET, MAUREPAS, Martial BESSE, 

BONAVENTURE, CLERVEAUX, DESVOULEAUT, DENERVIL, André VERNET, 

etc., como oficiais, isto é, os melhores militares dos grupos de escravos rebeldes. Com 

essa superioridade político-militar, François Dominique TOUSSAINT BRÉDA 

cognominado LOUVERTURE era capaz de fazer aliança com qualquer grupo social, 

segundo o historiador Michel Rolph TROUILLOT. A sua própria inteligência política 

lhe ditava a aliança com o campo francês, enquanto os demais chefes rebeldes tais como 

Jean FRANÇOIS e BIASSOU permaneceram no campo espanhol. Assim sendo, 
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reencontrou, por enquanto, outros oficiais: PIERROT, MACAYA, Pierre MICHEL, que 

antes dele, lutavam para a França (idem, 1977, p. 107). 

 

O fato histórico decisivo na assunção de LOUVERTURE era a tentativa de 

VILATTE (20 de março de 1796), general militar mulato, de deportar o governador 

LAVEAUX para a França. TOUSSAINT mandava DESSALINES e Charles BEL-AIR 

libertar o governador. Depois do êxito dessa operação militar, o governador declarava: 

TOUSSAINT é o segundo chefe na colônia. Assim, essa vitória opôs os chefes dos 

antigos livres (RIGAUD, VILATTE e BEAUVAIS) aos novos livres (TOUSSAINT, 

DESSALINES e MOÏSE). Já, desde a restauração da autoridade francesa na colônia, a 

Comissão Civil permitia a aprovação, pelos chefes dos novos livres, de plantações 

deixadas livres por causa da emigração massiva de plantadores brancos presos de 

pânico. A Guerra Civil do Sul (2 de fevereiro de 1799) entre mulatos e negros, vitoriosa 

para estes, era o último acontecimento histórico que consagrou a autoridade total de 

Toussaint LOUVERTURE sobre a colônia de Saint Domingue. Assim sendo, escrevia 

uma carta para o Primeiro dos Brancos, Napoléon BONAPARTE, assinando-a enquanto 

o Primeiro dos Negros. Em fevereiro de 1801, decretou uma constituição que instituía a 

autonomia política de Saint Domingue. Uma vez terminada a guerra, o  governador 

geral vitalício (novo título a ele conferido pela primeira Constituição política na 

América Latina), empreendeu-se a reconstruir a prosperidade da colônia de Saint 

Domingue. É nessa tarefa econômica que encontrou seu calcanhar de Aquiles, para não 

atender às reivindicações de liberdade plena dos soldados cultivadores. A Constituição 

de 1801, além de conservar a grande plantação como unidade de produção econômica e 

a extroversão econômica como forma prioritária de troca (art. 16), proibiu o culto 

religioso popular (art. 6, 7, 8, 9 e 10). Apesar de consagrar a liberdade e abolir a 

escravidão (art. 3, 4, 5), organizar a justiça (art. 12, 42, 43, 63, 64, 65, 66 e 75), a 

constituição de 1801 outorgou o direito para cada indivíduo de ter a propriedade privada 

(art. 13), porém, referiu-se à revolução de Saint Domingue (art. 28).   

 

Portanto, a Constituição de 1801 não estipulou a reforma agrária nas suas 

cláusulas. Ao contrário, esse contrato conservou a dependência dos soldados 

cultivadores em relação aos proprietários, até porque os discursos e medidas do chefe 

expressaram a existência de um mal-estar dos primeiros. Em 7 de fevereiro de 1801, foi 

decretada a conservação das grandes plantações  reforçando as medidas já postas nesse 
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sentido em 18 de maio de 1798, em 3 de agosto de 1798, em 15 de novembro de 1798 e 

em 4 de março de 1799 (TROUILLOT, 1977, p.171). Era uma condenação das práticas 

de cooperação entre grupos de 4 cultivadores que pouparam dinheiro e adquiriram 

terras. Além de proibir a venda de domínio, cujo tamanho era inferior a 64,5 hectares, 

convidou os antigos proprietários brancos para tomarem posse das suas antigas 

propriedades: “Filhos de Saint Domingue, voltem às suas casas. Não era meu projeto 

expropriar-vos. Só a liberdade era a reivindicação dos negros, aquela liberdade a eles 

outorgada por Deus. Filhos de Saint Domingue, as portas da sua casa estão bem abertas, 

a sua terra pronta para acolher-vos” (TOUILLOT, 1977, p. 171-172) o historiador 

francês Christian RUDEL exageradamente interpretará a portaria de 25 de novembro de 

1801 como um retrocesso à escravidão109. Já, no discurso em 7 de fevereiro de 1801, 

Toussaint LOUVERTURE declarou a guerra contra a pequena propriedade e contra a 

posse da terra pelos lavradores: “Na parte francesa, introduziram-se abusos que urge 

serem afrouxados. Dois, três ou quatro lavradores, associam-se, compram alguns 

“carreaux”110 de terra, e deixam as plantações já valorizadas para irem se fixando em 

novas terras improdutivas... É prudente impedir tal desorganização”111. O 

“caporalisme” agrário de Toussaint LOUVERTURE não levou em conta, portanto, a 

revolta dos lavradores contra o comissário ROUME, em 1800, quando reivindicaram a 

posse da metade das maiores plantações, rejeitando o trabalho mercenário 

(TROUILLOT, 1977, p.192). Também preferiu fuzilar Moïse LOUVERTURE, o 

mesmo que fomentará a revolta dos lavradores na “Plaine du Nord”, em 1800, até 

porque estes não moveram um dedo para deter o desmoronamento do poder de 

TOUSSAINT, em junho de 1802. É que o chefe acreditava no seu carisma e poder 

pessoal, pensando que a sua ideologia patrimonialista era suficiente para manter a 

coesão social dentro do seu feudo. A cláusula constitucional 15 estipulou: “Toda 

plantation é uma família, e cada cultivador, todo trabalhador agrícola, é um dos seus 

membros”. 

 

Nos dias 8 de fevereiro, 28 de maio e 31 de maio de 1801, reiterou 

respectivamente: “Eu sou um bom pai que está falando com seus filhos, que está lhes 

                                                 
109 RUDEL, Christian. Les Combattants de la liberté : 500 ans d’Amérique Latine. Paris, Editions Les 
Ouvrières, 1991.  
110 É a unidade de agrimensura vigente no Haiti. Equivale a 1 hectare. 
111 LOUIS-JUSTE, Jean Anil. Crise Agrária e Desenvolvimento Comunitário: As metamorfoses do 
movimento camponês no Haiti, op. cit. 
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mostrando o caminho da felicidade para si próprio e sua família (...). Com vocês estou 

falando enquanto pai (...). Eu considero vocês irmãos e filhos” (TROUILLOT, 1977, 

p.199). 

 

Mesmo nessa atmosfera de oposição, TOUSSAINT conseguiu restabelecer certa 

prosperidade econômica em Saint Domingue. “Em 1801, escreveu TROUILLOT, 

exportaram-se de Saint Domingue quase 72 milhões de libras (7.830.612)! Isto é, quase 

3 vezes menos que em 1789 (226 milhões aproximadamente), quer dizer, 15 vezes mais 

que em 1795” (1977, p.173). 

 

A era louverturiana construiu-se no contexto do surgimento de um novo grupo 

de proprietários, e durante a coalizão européia contra a Revolução francesa. A 

organização político-militar de Toussaint LOUVERTURE se aproveitou para se 

fortalecer graças a sua estratégia de liberdade geral, a principal reivindicação das 

massas de lavradores. Assim sendo, fundou-se a autonomia de Saint Domingue sobre o 

“caporalisme agraire” cujo poder de coação foi dissimulado pela ideologia 

patrimonialista que não mudou o Estado capitalista periférico de exploração das massas. 

 

 

3.2 O Capital na Formação Social haitiana 

 

Logo após a deportação de TOUSSAINT (1802), o exército expedicionário se 

preparava para o restabelecimento da escravidão. Assim, SYLLA, MACAYA, PETIT-

NÖEL, PRIEUR, SAN SOUCI, etc., recomeçaram a guerrilha inventada na luta contra o 

regime escravista por PADRE JEAN e BOUKMAN, enquanto os principais tenentes de 

Toussaint LOUVERTURE colaboraram com o General LEDERC, comandante do 

Exército Expedicionário francês e o próprio cunhado de BONAPARTE. Desrespeitada a 

promessa de liberdade conquistada na luta, a cooperação dos oficiais autóctones 

terminou até a realização do Congresso de Arcahaie (18 de maio de 1803) em que Jean 

Jacques DUCLOS apelidado DESSALINES foi escolhido como comandante geral do 

exército revolucionário, e o mulato Alexandre PÉTION, o seu assistente. Daí a criação 

da primeira bandeira nacional azul e vermelho. 
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A guerra pela independência cortou definitivamente os laços políticos coloniais, 

mas essa ruptura não se aprofundou até as bases materiais da colonização. Sem 

libertação das massas de cultivadores, a independência continua mantendo a estrutura 

extrovertida da economia agrícola, o que foi responsável pelo surgimento do primeiro 

maior movimento camponês no Haiti: a Revolta de GOMAN, MALFET e MALFOU 

(1806-1821). Essa extroversão econômica tornar-se-á mais contundente, se se 

considerar a independência e os sacrifícios por eles consentidos, quando o presidente 

Jean Pierre BOYER aceitou o pagamento de uma dívida pela independência, em julho 

de 1825. 112 O rei CHARLES X, irmão de LOUIS XVI, decretou, em 17 de abril de 

1825, o seguinte: 

 

Art. 1°. Os portos da parte francesa de Saint Domingue serão abertos para o comércio 
de todas as nações. Os impostos arrecadados nesses portos, ou seja, sobre os navios, as 
mercadorias tanto na entrada, quanto na saída, serão iguais e uniformes para o francês 
em cujo favor esses impostos serão reduzidos à metade. 
 
Art. 2°. Os habitantes atuais da parte francesa de Saint Domingue pagarão na Caixa de 
Depósitos e Consignatórios da França, em 5 partes iguais, a cada ano, o primeiro 
vencimento em 1° de dezembro de 1825, a soma de cento e cinqüenta milhões de 
francos, destinada para indenizar os antigos colonos que reivindicarem alguma 
reparação de danos. 

 
Art. 3°. Nós concedemos, nessas condições, pela presente ordem de pagamento, aos 
habitantes da parte francesa de Saint Domingue, a independência plena e inteira do seu 
governo. 

 

Observa-se como esse ato unilateral trata um Estado formalmente independente: 

habitantes da parte francesa de Saint Domingue, então se considerando Haiti enquanto 

província do reino francês. Contudo, o mais importante é o significado econômico-

político desse fato: naquela época, ocorreu a primeira grande crise do capital113 em que 

a procura de consumo ultrapassava a capacidade de produção. Daí se intensifica o uso 

da máquina para aumentar a produtividade do trabalho. Uma vez que se sabe da fonte 

inglesa da Revolução industrial, tornar-se-á óbvia a necessidade de dinheiro para a 

                                                 
112 Quando BOYER negociou essa infame dívida, a França estava navalmente bloqueada pelas tropas 
inglesas e não representava, desse modo, uma real ameaça para a jovem República haitiana. Tal 
procedimento de saqueo das riquezas da jovem nação parecia depreender da aliança entre as duas classes 
dominantes para explorarem o trabalho dos camponeses haitianos. Se para o Haiti, essa dívida é uma 
“castração da economia nacional”, conforme o historiador haitiano Benoit JOACHIM, à França, ela 
forneceu recursos financeiros oportunos para investir na modernização tecnológica da economia ainda 
atrasada em relação à sua principal competidora, a da Inglaterra.   
113 Numa carta a Paul V. ANNENKOV onde Karl MARX comentou a Filosofia da Miséria, ele se referia 
a essa crise para demonstrar a falta de empiria nas elucubrações de PROUDHON que separavam as 
categorias econômicas das realidades sociais (pp. 13-27) em MARX; ENGELS. Cartas filosóficas e o 
Manifesto Comunista de 1848. São Paulo, Editora Moraes, 1987.  
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burguesia francesa investir na compra de máquinas.  Em outras palavras, esse acordo 

selado pelos representantes oficiais de classes dominantes de dois países significa, de 

uma parte, uma forma de acumulação primitiva do capital, e de outra, a proteção de 

bens privados oriundos de extorsão de domínios públicos do Estado permitida pelas leis 

de doação de vastas superfícies (daí o nome de grandon acoplado a esses beneficiários, 

parentes ou partidários dos regimes). Portanto, o Decreto de 1825 inicia a dependência 

econômica do Haiti na nova era da sua independência política.  

 

Conforme o historiador haitiano, Benoît JOACHIM (1979, p.181), a dívida da 

independência representa o novo mecanismo de “castração do capital nacional”. Essa 

renda colonial paga durante meio século prejudicou a produção cafeeira dos 

camponeses. Três empréstimos foram tomados aos capitalistas franceses em 50 anos: 30 

milhões em 1825, 15 milhões em 1874 e 50 milhões em 1875. Esse dinheiro emprestado 

passou diretamente das Caixas dos banqueiros LAFITTE, ROTSCHILD, 

LAPANOUZE, HAGERMAN, BLANC-COLIN e do Sindicato dos Recebedores Gerais 

para a Caixa dos Depósitos e Consignatórios em Paris. 114 

 

A experiência do endividamento condiciona o futuro do país. O imposto do 

quinto sobre o café participa desses condicionantes. Por outro lado, os camponeses eram 

obrigados a plantar o café. O governo de Jean Pierre BOYER codifica as medidas de 

culturas agrícolas de TOUSSAINT até PÉTION, batizando-as de Código Rural, em 

1826. Definitivamente, o “caporalisme agraire” passa a ser a relação sócio-econômica 

de base da jovem nação. O oficial de Polícia Rural torna-se o auxiliar do “Commandant 

de la Place115”, Inspetor Geral das culturas de município, ele próprio obrigado a prestar 

contas ao prepotente Comandante de Distrito, por sua vez, Inspetor Geral das culturas 

na circunscrição administrativa e “olheiro” do muito distante Presidente da República 

(JOACHIM, 1979, p. 131). 

 

Essa dívida pesa tanto sobre a vida do país que a Lei Agrária de 28 de fevereiro 

de 1883 condiciona a distribuição de terra para o cultivo de gêneros para a exportação: 

café, cana, algodão, tabaco, anil, etc. ao mesmo tempo, o endividamento impõe a 

                                                 
114 JOACHIM, Benoît. Les Racines du Sous-Développment en Haïti. Port-au-Prince, Éditions Henri 
Deschamps, 1979. Esse valor equivalia a três vezes o orçamento da França, naquele momento. 
115 É a distinção militar do oficial mais elevada na hierarquia militar num município. 
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procura de outras fontes de recursos financeiros quando os preços do café não 

permitiram a arrecadação suficiente. Assim sendo as florestas do país foram concedidas, 

a partir de 1862, a empresas estrangeiras 116 para explorar as madeiras nobres: guáiaco, 

campeche, acaju, carvalho, cedro, etc. Da mesma forma, outros empréstimos foram 

contratados, tais como 19.252.560 francos (1875), 37.638.500 (1896), 64.021.000 

(1910). Essa espiral de dívidas implica numa desorganização administrativa do país, 

constituindo-se no novo mecanismo de penetração capitalista na economia nacional. 

Pela criação do Banco Nacional (1880) e a construção de obras públicas, os capitais 

franceses, alemães e ingleses controlam a economia do país. Mais tarde, em 1908-1909, 

o capital estadunidense conseguirá afastar os franceses e ingleses, ficando em segundo 

lugar depois dos alemães. Assim, em 1910, ocuparão lugares centrais na economia 

nacional: Banco do Haiti, Estradas de Ferro Mac Donald, Bananeiras de Standard Fruit 

(JOACHIM, 1979, p. 215). 

 

A ocupação militar de 1915 virá a ser uma guerra contra os demais capitais 

estrangeiros, consagrando o princípio do presidente estadunidense MONROE: “A 

América para os americanos117”, estes sendo reduzidos aos capitais estadunidenses. Já o 

presidente Theodor ROOSEVELT não se envergonhava em declarar que foi o arquiteto 

da Constituição de 1916, cortando a cláusula nacionalista que estipulava: nenhum 

branco pode ser proprietário de bens imóveis no Haiti. Para melhor apresentar a visão 

imperialista dos EUA naquela época, cabe lembrar que este país invadiu a Nicarágua, a 

República Dominicana, ocupou Cuba, Porto Rico. No Haiti, antes da consolidação da 

dívida externa do país pelo capital estadunidense, as empresas agrícolas do EUA 

controlaram mais de 3.250Km2 do território118. Para se ter uma idéia mais concreta da 

                                                 
116 De 1804 a 1916 uma cláusula constitucional interditou a propriedade dos bens imóveis aos brancos. 
Esses driblaram a interdição, casando-se com haitianos. 
117 No seu informe anual ao Congresso dos Estados Unidos, em 1823, o presidente James MONROE 
proclamou às potências européias daquela época o “princípio em que são desprendidos os direitos e 
interesses dos Estados Unidos, aquilo que os continentes americanos, pela livre e independente condição 
que têm obtido e mantido, não terão de ser considerados no futuro como objetos de uma futura 
colonização por parte de nenhuma potência européia.” (em Geoffrey BRYUN, La Europa del Siglo XIX 
(1815-1914), México, 8ª Edición Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 23).  Assim sendo, tem criado a 
doutrina da Segurança Nacional dos Estados Unidos: “A sinceridade e as amistosas relações que existem 
entre os Estados Unidos e aquelas potências, nos obrigam a declarar que consideraremos qualquer intento 
da sua parte para estenderem o seu sistema em qualquer porção deste hemisfério como perigo para nossa 
paz e segurança” (ibidem, p. 26). Tal definição de política exterior vê a América Latina enquanto um 
vasto mercado para o capitalismo ascendente dos Estados Unidos, até porque ela será considerada quintal 
dessa potência hemisférica. Com efeito, a liberdade não era tanto uma preocupação dos Estados Unidos 
que, naquele momento, ainda era um país escravista. 
118 PIERRE CHARLES, Gérard. L’Économie haïtienne et sa Voie de Développement, op. cit. 



 80 

importância desse controle, cabe ressaltar que o espaço agrícola engloba 17.687 Km2. O 

maior vale agrícola se transforma em bananeiras da Standard Fruit: “Em 1905, a 

empresa nacional de Estradas de Ferro recebeu a concessão das terras situadas dos dois 

lados de carril construído, de 20 km de ampliação. Por esse contrato, chamado Mac 

Donald, o vale vai conhecendo a cultura da banana, da mesma forma que os demais 

territórios da América Latina119” (LOUIS-JUSTE, 1998, f. 27). Por exemplo, o 

“Haytian American Development Company” (para o cultivo de sisal) e a “Haytian 

American Sugar Company” (cultura de cana) controlam mais de 30.000 hectares 

(PIERRE-CHARLES, 1993, p.79), e a “Haytian American Development Company” 

controla também 4.056 hectares pela mediação da Haytian Agriculture Corporation 

(PIERRE-CHARLES, 1993, p. 80). Essas ocupações de terra coincidiram com a 

expulsão de camponeses e a organização da emigração de camponeses em Cuba e 

República Dominicana (1920), para cortarem canas nas plantações dos EUA que 

mandam nesses países. 

 

Para conseguir o controle total do país, o invasor reintroduziu a questão da 

pigmentação na política nacional. Centralizou-se a administração alfandegária contra os 

fazendeiros das províncias, favoreceu-se a imigração de judeus, aliou-se com os mulatos 

do país. Daí resulta a implantação da ditadura dos mestiços propiretários entre1916 e 

1946. 

 

É dentro desse quadro histórico que fazem sentido as estatísticas periodicamente 

publicadas por instituições internacionais e nacionais sobre as condições de vida dos 

haitianos. Por exemplo, conforme o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Haiti 

é o país “mais pobre” do continente americano. Com “uma renda anual per capita que 

representa 15% da média latino-americana”, classifica-se no 146°120 lugar. 

Recentemente, um informe das Nações Unidas mostra que o país é o mais desnutrido na 

América Latina. 

 

Atualmente, o país é muito dependente dos Estados Unidos para a alimentação 

dos seus 8 milhões de habitantes que vivem nos 27.750 Km2. 

                                                 
119 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. Réforme agraire dans la Vallée de l’Artibonite: Lutte contre la vie chère 
ou lutte pour la conservation du pouvoir? Faculté des Sciences Humaines, Port-au-Prince, 1998. Mimeo. 
120 ADITAL. No Haiti está em jogo o futuro do Sul. www.adital.com.br  Acesso em :11 junho de 2005. 
Vide também em Anexo D. 
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Se François LOUVERTURE121 apontou: “talvez o Haiti importe atualmente 

30% dos seus alimentos, cuja maior parte encontra-se sob a forma de ajuda alimentar” 

(1994, p. 59), essa realidade já mudou, até porque a revista da Coordination Nationale 

de la Sécurité Alimentaire (CNSA) destacou o fato de as importações alimentares 

atingirem, em 2004, o nível de 34,65% das nossas necessidades alimentícias. 

 

Responsável pela deterioração alimentar, a crise agrária acompanha-se de um 

movimento de êxodo rural; a população urbana cresce muito: “Em 1999, o IHSI estima 

a população rural a 5.071.389 habitantes. (...), a taxa baixou de 70.39% da população 

total em 1990, para 64,99% em 1999” (LOUIS-JUSTE, 1999, f. 85). O último censo de 

2003 apontou uma diminuição relativa: cerca de 60%, ou seja, 59,18% de camponeses 

vivem nas aldeias rurais no país. Conseqüentemente, uma massa de desempregados 

rodeia os quarteirões de riqueza, sendo que menos de 1% da população apropria-se de 

mais de 50% das riquezas produzidas. 

 

Apesar do aprofundamento da crise agrária, a agricultura continua liderando a 

classificação do PIB por ramo de atividade, com 29,0% e seguida pelo comércio 

(18,2%) e as manufaturas (16,0%) (IHSI, 2004). No campo, a produção agrícola, ao 

mesmo tempo, é autônoma e dependente, visto que o camponês pode ser pequeno 

proprietário, arrendatário ou “trabalhador por meia renda” (demwatye).  

 

As atividades agrícolas das 960 mil famílias camponesas permitem a 500 mil 

pessoas encontrarem uma ocupação na venda da produção agrícola (40 mil pequenos 

comerciantes permanentes e 350 mil sazonais). Porém, no comércio de gêneros, só 16 

famílias controlam o setor (LOUIS-JUSTE, 1999, f. 86). 

 

Afinal de contas, a autonomia alimentar tem consideravelmente se deteriorado. 

Se, entre 2000 e 2005, a produção de víveres oscila entre 1.893.490 e 1.920.000 

toneladas métricas122, no mesmo período, a « ajuda em alimentos » é estimada em cerca 

                                                 
121 LOUVERUTRE, François. Etat de Droit Developpement et Communautés, op. cit. 
122 O Haiti produzia 1.860000 toneladas métricas de bananas, de raízes comestíveis, de cereais e de feijão. 
Se se aproximar essa produção da procura atual (1.830 000 TEC) observar-se-á que a capacidade 
produtiva agrícola tem consideravelmente diminuído (Jn Anil LOUIS-JUSTE. La Question Agraire 
dans la société haïtienne, Port-au-Prince, Editora PAPDA, 2006, f. 3). 
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de 187720 e 124734 toneladas equivalentes em cereais123. A relativa diminuição desse 

volume talvez possa ser devida a uma boa sazonalidade de chuva, porém, o fato da 

dependência alimentar persiste. Ora, esta pode ser evidenciada através da estrutura na 

disponibilidade alimentar assinalada pela CNSA em 2004. Conforme seu boletim de 

conjuntura, a ajuda e a importação de alimentos somam 939 515 toneladas métricas, 

enquanto a produção se aumentou em 1.667 600 toneladas124. Estimam-se as 

necessidades em alimentos do País em 1.830000 toneladas equivalentes em cereais. Em 

outras palavras: a oferta local de alimentos não ultrapassa 45% das necessidades. 125 

Conforme Eduardo GALEANO (2007, P. 114), “o Haiti passou de país produtor de 

arroz a país importador . Os agricultores do arroz haitiano se transformaram em 

mendigos ou balseiros e o Haiti passou a ser [...], um dos quatro mais importantes 

mercados do arroz norte-americano no mundo”. 126  

 

Ao mesmo tempo, as políticas públicas sofriram a pressão do plan de reforma 

estatal promovido, no Haiti, pelo FMI e o Banco Mundial, a partir do ano 1979. De 

15,2% do PIB, em 1972, os gastos públicos em educação passam a 4,3% em 1983. 

Apenas, em 1990,  subiram a 12,5% para cair de novo a nível de 9,3% em 1996.  127 

Conforme um relatório do Ministério da Saúde Pública e da População (MSPP), os 

gastos públicos voltados para cuidar da saúde da população, apenas representam 6% e 

8% do PIB, respectivamente em 1999-2000 e 2000-2001.128 No mesmo período, o 

pagamento do Serviço da Dívida importa em 22% do PIB. 129 

                                                 
123 Cálculo operado a partir de estatísticas apresentadas pela Direção de Produção de Víveres no 
Ministério da Agricultura, Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural. 
6 COORDINATION NATIONALE DE SECURITE ALIMENTAIRE. Bulletin de conjoncture: Balance 
2004 n. 8, Delmas, [2005], p.5. Está por sublinhar que uma tonelada métrica equivale cerca 1,23 TEC. 
125 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. La Question Agraire dans la société haïtienne, op. cit. 
126 GALEANO, Eduardo. O Teatro do Bem e do Mal, Porto Alegre, L&PM Editores, 2007. 
127 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. “L´Éducation et les Services Publics en Haiti : Zone de libre Échange en 
Amérique et Marchandisation ». Disponible sur le site www.alterpresse.org Accès : le 15 nov. 2005. 
128 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION. « Analyse du Secteur de la 
Santé pour la réforme ». Disponible sur le site www.lachhealthsys.org. Accès : le 5 juin 2007. O mesmo 
relatório indica as percentuais seguintes nos gastos gerais voltados para suprir necessidades básicas de 
educação escolar: 10.4% (Público), 21% (Famílias), 36,7% (ONGs) e 31,8% (Ajuda Externa). 
129 É importante ressaltar que, no quadro da Ajuda Pública o Desenvolvimento, a dívida externa do país 
atinge, hoje em dia, 1,4 bilhões de dólares. 45% dessa importância foi concedida à ditadura de 
DUVALIER. Assim sendo, o Serviço da Dívida importa, por ano, em 66 milhões de dólares, enquanto a 
exportação anual não ultrapassa 350 milhões de dólares. Ver, a respeito, os artigos de Camille 
CHALMERS, intitulados: “Cesser de payer les intérêts de la dette”. Disponible sur le site 
www.PAPDA.org. Accès le : 17 nov. 2005 ; « Priorité au paiement de la dette ? ». Disponible sur le 
site www.PAPDA.org. Accès le : 15 déc. 2005. 
É dentro dessa lógica de endividamento que a pobreza tem crescido, no mundo, desde 1970. Conforme 
John PERKINS, a pobreza passa de 15% para 70% entre 1970 e hoje. No mesmo período, as dívidas 
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Esse resultado nada tem de natural. Foi planejado pelo imperialismo 

estadunidense. A arma alimentar conseguiu atingir o seu alvo: a destruição da produção 

camponesa: “Desde 1973, os USA têm outorgado cerca de 218 milhões de dólares 

americanos ao Haiti, em ajuda alimentícia e assistência técnica”. 130 

 

Através do “Caribbean Bassin Initiative131” (CBI), o governo Ronald REAGAN 

visava transformar o Haiti em Taiwan no Caribe, desfraldando-se a bandeira da 

“vantagem comparativa”: 

 

(...) o encaminhamento da economia haitiana conduz decidamente o País a uma 
concentração urbana e a um ramo de serviços manufaturados e comerciais, que vira a 
ser o fornecedor de novos empregos, de rendas e de exportações. A proximidade do 
mercado US e a oferta de liberalização comercial com via única da CBI tornam realistas 
as perspectivas de transformar o Haiti no Taiwan dos Caribes. 132 

 

Por isso, o governo estadunidense planejou o êxodo rural de camponeses 

haitianos através da política de “erradicação da peste porcina”, conhecida como o 

massacre dos porcos haitianos, executado pelo governo Jean Claude DUVALIER entre 

1981 e 1982.  Era uma bárbara retirada de meios de subsistência dos camponeses 

haitianos, sob o pretexto de luta para que a Peste Porcina Africana não atingisse o 

produto, cruzamento plurissecular do cruzamento do javali local com o porco espanhol. 
133 Na realidade, essa estratégia criminosa visa retirar 30% de terras plantadas com 

víveres das mãos de camponeses: 

 

Gradativa, mas sistematicamente, subtrai da produção de víveres cerca de 30% da terra 
atualmente cultivada. Embora sejam marginais, essas terras que se erodem rapidamente, 

                                                                                                                                               
crescem de 240 milhões de dólares a 70 bilhões, enquanto o percentual de recursos nacionais destinados 
decai de 20% para 6%.  Em outras palavras, a dívida do Terceiro Mundo tem crescido para mais de 2,5 
trilhões de dólares, e o serviço da dívida – mais de 375 bilhões de dólares ao ano (2004) – ultrapassa 
todas as despesas do Terceiro Mundo em saúde e educação, e excede de 20 vezes o dinheiro que os países 
em desenvolvimento recebem anualmente em termos de ajuda externa (PEKRINS, John. The Secret 
History of the American Empire. London, Penguin Books, 2007; Confessions of an Economic Hit 
Men, London, Penguin Books, 2006).  
130 VERDIEU, Ernst. Plan américain pour Haïti. Centre International pour les Refugiés Haïtiens, New 
York, 1985, mimeo. 
131 Ver o texto em anexo A. 
132 COLLECTIF. Haïti: Briser les chaînes. Montréal, Edition Favre, 1984. 
133 É significativo relembrar que a República Dominicana permanece imune a essa chamada peste, 
embora movimentos cotidianos de mercadorias e pessoas continuassem se realizar entre as duas 
repúblicas que partilham a Ilha do Haiti. Na realidade, essa matança não passa de um brutal mecanismo 
de criação de mercados para o capital se acumular e se reproduzir, tanto na venda de porcos 
estadunidenses quanto no baixo salário oferecido aos trabalhadores das poucas indústrias de montagem na 
zona metropolitana de Porto Príncipe. O resultado dessa política criminosa é o aumento vertiginoso das 
desigualdades sociais e da pobreza estrutural no país. 
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fornecem uma safra com fraco rendimento em milho, “petit-mil”, sorgo e raízes 
comestíveis; na verdade, representam 400 000 hectares dos fundos atualmente 
cultivados. Hão de ser subtraídas da produção de víveres anuais com fim a realizar uma 
reabilitação da terra e uma estratégia de árvores de renda (“tree crops134”). 

 

No entanto, os camponeses continuam formando a maioria da população (mais 

de 65% de la população, segundo o Censo Geral de 2004); porém, milhares deixaram o 

campo para se tornarem desempregados nas principais cidades ou se forjarem atividades 

chamadas informais, quando não arriscaram a sua vida como boat people, em busca de 

empregos nos Estados Unidos. Os pequenos burgueses universitários ou profissionais, 

ou emigraram no Canadá (são 45000 dentre eles que conseguiram beneficiar o programa 

de emigração de quadros haitianos, promovido pelo governo canadense desde 1995), ou 

tornam-se funcionários de ONGs quando têm um apadrinhamento. 

 

Na região metropolitana, as indústrias de montagem constituem os principais 

locais de trabalho para as massas, mesmo que o comércio informal ocupe os centros das 

5 maiores cidades do país. Antes do golpe de Estado de 1991, 45 mil operários 

trabalhavam nessas empresas, ganhando 1,40 dólares por dia. Hoje, com a 

desvalorização da gourde135, esse salário caiu a 0,75 dólares. As mercadorias produzidas 

nessas “maquiladoras” , não circulam através do mercado nacional, sendo que seguiram 

a trajetória das matérias-primas, isto é, Porto Príncipe - Miami. Assim sendo, entre 1980 

e 1985, o Haiti era o primeiro produtor de bolas de béisbol, apesar dessa disciplina 

esportiva não ser praticada no país. 

 

Os navios também descarregam todo tipo de mercadorias, sobretudo, bens de 

consumo. Uma multidão de vendedores é encarregada de escoá-las nas principais feiras 

do país. A divisão internacional do trabalho acaba transformando o Haiti em um país 

que proporciona braços baratos e produtos baratos para empresas e mercados 

estadunidenses, e que consume até produtos agrícolas dos Estados Unidos. 

 

                                                 
134 COUNCIL FOR INTER-AMERICAN SECURITY. Caribbean Bassin Initiative. Washington, 17th 
March 1982. Também consultar os relatórios « A New Inter-American Policy for the Eighties, 1980 » e 
“Regional Strategic Plan for Latin American and the Caribbean”, December of 1983.  Essas árvores-
gêneros são em especial: de cacau, de mangas, bananas, abacates, limões transgênicos, palmeiras, olivas, 
amendoins brasileiros, etc.  
135 A moeda nacional compartilhava com a moeda estadunidense, um relacionamento de 5 gourdes para 
um dólar (1919-1987).  
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O setor bancário lucra no financiamento de atividades comerciais, na 

especulação financeira e no serviço de remessa de dinheiro. 136 

 

Tais dados empíricos desmentem a tese da estrutura pré-capitalista atribuída à 

formação social haitiana pelo economista e sociólogo marxista Gérard PIERRE-

CHARLES (1993, p. 205). Com efeito, o padrão econômico vigente no país 

compreende duas formas de relação social: a pequena produção mercantil de camponês 

se efetiva no contexto de relações não-capitalistas, enquanto nos setores de 

maquiladoras e serviços domina a relação salarial. Em vez de afirmar a tese da 

“conservação quase pura da estrutura” pré-capitalista da economia [do Haiti]137, nós 

pensamos que sempre ela é capitalista, sendo que as relações urbanas capitalistas 

subsumem as rurais com que essas formam a sociedade haitiana como totalidade social. 

Seguindo o legado marxiano, diríamos que a subsunção real e a subsunção formal se 

interpenetram no tecido social haitiano para produzirem o país mais empobrecido da 

América Latina. E tal modelo domina desde a implantação da colônia de Saint 

Domingue, o comércio capitalista subsumia a produção de açúcar e café em regime 

servil.  

 

A estrutura econômica deve, portanto, ser qualificada de exploradora, sendo a 

finalidade das relações sociais vigentes no campo ou na cidade fazer permanecer a 

dominação dos trabalhadores para lucrar. Por exemplo, os pequenos mercadores que 

constituem os 60% da população economicamente ativa das cidades, vendem forças de 

trabalho disfarçadas, porque em última instância escoam mercadorias para os 

negociantes sem estes precisarem empregá-las formalmente. Aqui reside o segredo 

social da economia informal. No Haiti, as relações sociais são múltiplas, mas a unidade 

dessa diversidade se encontra na determinação metabólica138 do capital expressa nas 

atividades essencialmente compradoras. 

                                                 
136 Os trabalhadores imigrantes haitianos, formalmente, mandam U$ 3.000.000 por dia para suas famílias 
que moram no país. Essas divisas são apropriadas pela burguesia financeira para financiar, com as 
demais, as atividades compradoras, conforme a revista do Ministério da Economia e Finanças (essa 
revista trimestral publica os dados econômicos e sociais que testemunham o movimento da economia no 
país).   
137 PIERRE-CHARLES, Gérard. L’Économie haitienne et sa voie de développement. Port-au-Prince, 
Edition Deschamps, 1993. 
138 MÉZÁROS, István, em “Beyond Capital: Towards a Theory of Transition”, compara o 
funcionamento do capital com um organismo vivo que metaboliza todas as demais relações para a sua 
própria reprodução. Daí a tese do autor sobre a incontrolabilidade do capital dentro da sua lei de 
reprodução ampliada (Londres, Merlin Press, 1995). 
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Se resumirmos a situação, dizemos que, no campo, os camponeses são 

dominados pelos grandons-bourgeois que representam antenas da burguesia comercial, 

coletando gêneros para a exportação e distribuindo produtos manufaturados 

provenientes dos Estados Unidos; que, na cidade, um exército de desempregados rodeia 

as zonas comerciais, de dia, e, de noite, amontoam-se nas favelas circundantes. Alguns 

deles conseguiram encontrar empregos mal pagos nas indústrias de montagem de peças 

eletrônicas ou têxteis. Enquanto algumas famílias concentram a renda nacional. 

 

 Em suma, a Formação Social haitiana, apesar do sucesso da Revolução de 1804, 

continua mantendo traços peculiares de dependência. As prioridades econômicas são 

determinadas pelas necessidades de reprodução dos capitais transnacionais. De país 

agro-exportador, o Haiti passa a ser um vasto mercado de consumo e mão de obra 

barata: de 1804 a 1970, produziu principalmente café, açúcar, etc. A partir dos anos 

1970, especializa-se na produção de têxteis, peças eletrônicas, balas de beísbol, etc. 

Hoje em dia, as zonas chamadas francas implantadas nas regiões agrícolas se 

acresentam ao Parque Industrial de Delmas que abriga as maquiladoras. 

 

 A esse quadro de dependência externa vem acrescentar-se a miséria dos 

camponeses vítimas do caráter autoritário de um Estado fraco a nível exterior e forte 

como mediador das relações sociais internas de exploração e dominação. Os 

camponeses continuam trabalhando na terra dos grandons-bourgeois, sendo mantido o 

Código Rural de 1864 que dificulta o acesso dos trabalhadores rurais à propriedade 

fundiária. É este Estado capitalista perfiérico que, através da sua política de 

“taiwanização” do país e de massacre de porcos haitianos, impõe como saída o êxodo 

rural o boat people para milhares de camponeses. Também, nesse modelo, adquire 

sentido a proliferação de ONGs no país. Nas palavras do economista brasileiro Flávio 

Bezerra de FARIAS (2001, p. 230), tal forma de Estado participa de “um ser social com 

múltiplas determinações reunindo unidade e luta, num contexto” 

 

   Onde o Estado, sob uma forma específica, só pode existir numa certa ligação  

   que conduz à Forma-Estado. A forma-Estado, em geral, só existe no seio (ou  

   por intermédio) da especificidade como forma de Estado e como forma do  

   Estado. Todo Estado sob uma forma específica é, de uma maneira ou de uma  

   outra, forma-Estado. Toda forma-Estado é uma parcela ou um lado ou uma  

   essência do Estado sob uma forma específica. Como categoria, a forma-Estado  
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   só engloba aproximadamente todas as determinações específicas do ser social  

   estatal. Todo Estado sob uma forma específica penetra de maneira incompleta  

   na forma-Estado. 139 

  

 Essa unidade dialética forma-Estado, forma de Estado e forma do Estado, como 

resultado do movimento concreto do ser social global, aponta para a identidade e 

diferença dos Estados capitalistas no mundo. No caso do Haiti, a mediação particular 

permanece o controle das riquezas produzidas, no marco imbricado da agricultura 

familiar e das indústrias de montagem, através do mecanismo da dívida. Tal estratégia 

complexa de empobrecimento envolve alianças sociais internas entre os bourgeois-

grandos e a máquina estatal, bem como as alianças internacionais entre essas classes 

dominantes e o imperialismo, ontem, francês, hoje, estadunidense, uma vez que se 

entende  “ O Estado e o capital como formas historicamente determinadas da existência 

do social, isto é, como fenômenos situados na estrutura complexa do ser social”. 140 

Portanto, é difícil dissociar a chamada crise do Estado da crise do capital. 

 

 

3.3 Crise Social e Sociedade Civil no Haiti 

 

De modo recorrente, desde a sua formação, a sociedade vive em crise. Quando 

apareceu “equilibrada”, beneficiou-se do aumento do preço do café no mercado 

internacional. Para se entender a crise social haitiana, dever-se-á questionar tanto a 

estruturação social interna quanto o movimento da economia mundial, como já vimos. 

Agora, trata-se de definir o tempo em que emerge a sociedade civil desenvolvimentista. 

Por isso, descrevemos as peculiaridades da crise global no Haiti para destacarmos a 

genealogia das ONGs, de forma global, uma vez que tal emergência tem relacionado 

com o movimento total do capital. Logo a seguir, trata-se de desvendar os traços 

particulares do que passa a chamar-se, há mais de dois decênios, de transição 

democrática, com destaque: uma sociedade civil pretenciosamente autônoma, solidária e 

constituída de parceiros. 

3.3.1. Peculiaridade da crise social dos anos 1980, no Haiti. 

                                                 
139 FARIAS, Flávio de Bezerra. “A descoberta do Estado brasileiro” (pp. 229-240) in COSTA LIMA, 
Marcos (org). o Lugar da América do Sul na nova ordem mundial. São Paulo, Editora Cortez, 2001. 
140 FARIAS, Flávio de Bezerra. O Estado capitalista contemporâneo: Para uma crítica das visões 
regulacionistas. São Paulo, 2ª Ed. Cortez, 2001, p. 14. 
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A peculiaridade da crise global no Haiti tem a ver com a forma totalmente 

subordinada de inserção do país dentro das relações internacionais, até porque, muitas 

vezes, o Haiti é utilizado como laboratório para os Estados Unidos experimentarem os 

pacotes político-econômicos, aos quais será submetida a América Latina como um todo. 

Já escrevemos um artigo sobre esta especificidade, considerando-se a relação entre as 

atuações da Internacional Comunitária e a crise social haitiana. 141 Nesse artigo, 

assinalamos o processo de reprodução das relações sociais autoritárias no País: “A 

independência não alterou profundamente essa ordem injusta. A aristocracia 

louverturiana se reproduziu nas práticas oligárquicas de import-export em detrimento do 

desenvolvimento do corpo e mente dos produtores reais”. Essa exploração sistemática 

desembocou numa crise peculiar: visto que a crise ecológica já atingiu o nível mais alto 

possível (aproximadamente 2% de cobertura florestal) e que a fabricação de carvão 

permitiu a melhoria da renda agrícola, um êxodo rural massivo se destacou como 

movimento demográfico nas cidades. O fato de que “menos de uma pessoa, entre 50, 

tem um emprego fixo142”, tem a ver com o funcionamento bi-secular do endividamento, 

a hegemonização da aliança militar-igreja-fazendeiro, a realização do lucro sem 

investimento na agricultura, etc.  

 

A urbanização sem industrialização é o caráter mais peculiar da crise social 

atual, enquanto as riquezas do campo continuam sendo sugadas pela cidade em que 

vivem os comerciantes, banqueiros e fazendeiros. Hoje em dia, a violência urbana é 

organizada pelos filhos desses camponeses empobrecidos. 

 

Dois eventos distintos conseguem particularizar a crise social haitiana: a crise de 

1975 e o massacre dos porcos haitianos. Com a queda da taxa de lucro nos países 

centrais, o deslocamento de fábricas passou a ser uma manobra empresarial para o 

mercado de mão-de-obra em que é incipiente a legislação social. A indústria de 

montagem requer força de trabalho barata para super-lucros, prática esta que permite 

contrabalançar as despesas sociais nos países centrais. Então, a crise do petróleo fornece 

a oportunidade de investir nas indústrias públicas, na infra-estrutura, etc. Por outro lado, 

sob a pressão política dos criadores estadunidenses, o governo Jean-Claude 

                                                 
141 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. « Comprendre l´Hégémonie de l´Internationale Communautaire en 
Haïti ». disponible au <<http://www. Alterpresse.org>>. Accès le : 29 sept. 2003. 
142 ADITAL. “No Haiti está em jogo o futuro do Sul”, op. cit. 
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DUVALIER massacrou os suínos haitianos, com o argumento de lutar contra a peste 

africana. Conforme Josh DEWIND e David KINLEY III (1988, p. 99), a perda para os 

camponeses representa de 12 a 15 milhões de dólares. 143 Aí, centenas de milhares de 

camponeses também tentaram deixar o país em balsas frágeis para atingir as costas da 

Flórida. Essa imigração ilegal será controlada, em setembro de 1981, quando o governo 

REAGAN terá assinado o acordo visando terminar com o êxodo dos balseiros, 

chamados, na língua inglesa, de “Boat People”. 

 

A agudização da crise interpela a consciência da “comunidade internacional” 

que interpreta o fenômeno da pobreza como resultante da gestão “ineficiente” do Estado 

haitiano. Daí a crise do Estado incapaz de conter o levante popular no Haiti. Agora, 

trata-se de orientar a política de ajuda internacional para organizações mais próximas da 

população rural. Hoje em dia, é mais de uma para cada 20.000 habitantes. 

 

Num artigo recentemente escrito, colocamos que a crise do Estado deriva de um 

Estado em crise:  

 

O levante popular no subcontinente que se iniciou com a vitória de Salvador Allende no 
Chile, a Revolução sandinista na Nicarágua, são a prova mais empírica do fracasso 
dessa orientação econômica. Incapaz de conter esse movimento contestador da ordem, o 
Estado latino-americano, sempre voltado a proteger os interesses do capital e do 
latifúndio, pouco a pouco, transforma-se em Estado de crise aos olhos de Washington. 
Isto é, deve-se equilibrá-lo para enfrentar a crise real determinada pelas estruturas 
internas injustas que mantêm e reproduzem a ordem exploradora do capital, em geral. O 
Estado de crise, então, pode se encarar como uma conceituação invertida de uma crise 
real do Estado. Essa inversão político-teórica promove, na realidade, o desenvolvimento 
de uma sociedade civil entendida como uma esfera separada do Estado e portadora de 
uma imaginária virtude política de superar a crise real. 144 

 

É dentro desse quadro de crise que o governo ditatorial Jean-Claude 

DUVALIER empenhou-se em regulamentar o funcionamento e implantação das ONGs 

no Haiti, sendo que algumas atuações destas parecem sacudir o jugo da ditadura 

hereditária. Pelo Decreto baixado no dia 13 de dezembro de 1982145, esse governo 

expediu medidas de regulamento. Doravante, a ONG se denomina “Organização não-

                                                 
143 DEWIND, Josh; KINLEY III, David. Aide à la migration : L’impact de l”Assistance internationale à 
Haiti. Montréal/Port-au-Prince, Éditions CIDHICA/Deschamps, 1988. 
144 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. “État, ONG et Crise Sociale en Haïti”, disponible au <<http://www. 
Alterpresse.org>>. Accès le: 06 juin. 2005. 
145 LE MONITEUR. Journal Officiel de la République, n. 90, 27 déc. 1982. 
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governamental de Ajuda ao Desenvolvimento”. Conforme o preâmbulo desse Decreto, a 

proliferação dessas organizações motiva o controle público: 

 

Considerando-se que inúmeras Organizações de Ajuda Privada, de origem estrangeira 
ou nacional, sem fim lucrativo e funcionando no território da República, contribuem, 
pelas suas atividades, para a persecução de objetivos filantrópicos de interesse geral, de 
obras de benemerência na ajuda ao desenvolvimento (...). 
Considerando-se que, nesse caso, convém atribuir estatuto legal a essas organizações de 
Ajuda Privada, (...). 

 

 Aquela proliferação tem acompanhado, é importante ressaltá-lo, o processo de 

privatização da ajuda pública ao desenvolvimento, processo este que tende a 

desacreditar o governo em proveito de uma “difusa sociedade civil”. A ameaça à 

legitimidade do governo o levou a transformar toda “congregação, missão, associação, 

estabelecimentos, sociedades civis, sem fim lucrativo (...), em ORGANIZAÇÕES 

NÃO-GOVERNAMENTAIS DE AJUDA AO DESENVOLVIMENTO”. 146 (Art. 1º) 

Essa definição enfática acarreta a extensão de qualquer atuação a programas e projetos 

de desenvolvimento (Art. 4, 9, 12, 14, 18, 25, 26 e 28).  

 

 A lei estipulou que todos esses seus programas e projetos derivam da ajuda 

privada (Art. 9). Portanto, legalmente, uma ONG é uma organização apolítica e sem fim 

lucrativo. Nesse estatuto, é obrigada a “propor programas e projetos suscetíveis de 

melhorar as condições de vida de comunidades rurais ou urbanas”. Portanto, a sua 

legalidade as confina também no desenvolvimento de comunidade. Eis porque esses 

programas e projetos devem “cooperar com os conselhos de ação comunitária” (Art. 

26). Aí, é forçada certa colaboração de ONG com Conselhos pró-governamentais.  

 

 Em 1987, o Conselho Nacional de Governo (CNG), governo militar que 

substituía a ditadura de Jean Claude DUVALIER, criou um Serviço denominado “Unité 

de Coordination des Activités d´ONG” (UCAONG)  que funcionava sob a direção do 

Ministério para a Promoção Nacional e Administração Pública. Após uma pesquisa que 

computava mais de 400 ONGS legais (189, atuando na agricultura, 237, na educação, 

                                                 
146 As maiúsculas são do governo, traduzindo assim a necessidade de pôr ênfase sobre todas as 
organizações que não fazem parte da sua milícia civil denominada “Tonton Macoute” ou Bicho Papão, 
bem como dos seus Conselhos Comunitários espraiados em cada “Section Rurale” do País. 



 91 

277, na saúde, 114 em desenvolvimento de comunidade, 68 no artesanato e 78, nas 

obras de beneficência147), a UCAONG relatou:  

 

As ONGs, verdadeiras entidades nacionais, podem, pois, pela sua quantidade e peso, 
pressionar indiretamente o Estado. Aliás, ninguém sabe realmente quais as intenções 
não declaradas da maioria dentre elas (...). Estas organizações próximas das populações 
e com recursos bastante desmedidos, desempenham um papel cada vez mais ativo em 
nível político. 148 (p. 10) 

 

A comissão governamental recomendava enquanto medidas legais, a autorização 

do Estado como pré-condição ao financiamento de uma ONG por qualquer agência, a 

harmonização das atuações de ONGs com as necessidades do País e o controle das 

ONGs pelo Estado. A mobilização popular da época não favorecia a aplicação legal 

dessas recomendações, recomendações estas que a ditadura do General Prosper AVRIL 

tentará aplicar em 1989, mediante o Decreto expedido em 5 de outubro do mesmo 

ano149. Com efeito, mesmo conservando a maioria dos Artigos do Decreto antecedente, 

o ditador inovou, aplicando as recomendações antes referidas. Por exemplo, o artigo 

obrigou as ONGs a obter a autorização legal antes do funcionamento: “Uma ONG, uma 

associação ou federação de ONGs não pode atuar como agência de execução de um 

governo estrangeiro no território nacional senão conforme uma autorização especial do 

Ministério do Planejamento e Cooperação Externa (MPCE) (...)” (Art. 5). 

 

Ademais, uma ONG precisará obter a autorização do prefeito do município em 

que atuou150 (Art. 8, Inciso 3); o Artigo 16 determinou a orientação e coordenação das 

atividades das ONGs, no território, pela UCAONG, enquanto os ministérios que 

correspondem a atuações de uma ONG são co-responsáveis pela supervisão. Enfim, o 

Decreto de 1989 ampliou e superou aquele de 1982. 

 

                                                 
147 Apesar de a classificação adotada pelo governo ser abusiva, - porque em todas as atuações, as ONGs 
usam a metodologia do desenvolvimento de comunidade que se divide em trabalho comunitário e ação 
comunitária (ver a nossa dissertação já citada) -, cabe ressaltar a importância dos resultados em relação à 
forte presença dessas instituições na população haitiana que era, naquele momento, de cerca de 6 milhões 
de habitantes, ou seja, 67 ONGs para 10.000 haitianos.  
148 Esse relatório intitulado « Pour une politique plus réaliste de coordination avec les ONGs » foi citado 
por Jn Anil LOUIS-JUSTE em « Éducation populaire et Style de Gestion des Institutions 
d´Éducation Populaire en Haïti », artigo não publicado, 1996, 22 f. 
149 LE MONITEUR. Journal Officiel de la République d´Haïti. Ano 144.  n. 77, 5 oct. 1989. 
150 Para entender o significado dessa disposição, cabe ressaltar que a estrutura básica do sistema de 
repressão política no Haiti, permanece o município que está sob o comando do Ministério do Interior e 
Defesa Nacional, apesar da Constituição referendada em 29 de março de 1987 que consagrou a autonomia 
dessa Instituição. 
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Frente à ofensiva do poder para controlar as ONGs, um grupo de ONGs liderado 

pelo Grupo de Pesquisa para o Desenvolvimento (GRD), o Grupo Haitiano de Pesquisa 

e Ações Pedagógicas (GHRAP) e o Grupo de Apoio ao Meio Rural (GRAMIR) que se 

consideram ONGs alternativas, se defendia, tomando a iniciativa de formar uma 

plataforma de Instituições Haitianas de Educação Popular (IHEP). 151 No ato 

constitutivo, relembram o preâmbulo da Constituição: 

 

O povo haitiano proclama a presente Constituição (...) para instaurar um regime 
governamental fundado nas liberdades fundamentais e no respeito aos direitos humanos, 
à paz social, à eqüidade econômica, o concerto e participação de toda a população nas 
grandes decisões que comprometem a vida nacional, através de uma descentralização 
efetiva. 152  

 

 

 A Plataforma (f. 20-21) reiterou os seus objetivos essenciais: 

 

a) Assessorar o movimento popular haitiano na luta para melhor defender os seus 

direitos e interesses; 

b)  Encorajar intercâmbios entre as IHEPs e diferentes setores organizados da 

sociedade civil, que não discordam das finalidades e objetivos da coordenação; 

c) Estabelecer uma coordenação entre as IHEPs, facilitando a colaboração entre as 

diferentes instituições de educação popular (IEP) a nível local; b) entre as IEPs 

locais e as regionais e mundiais; 

d) Promover essas instituições e assumir a defesa dos seus direitos enquanto 

instituições; 

e) Reforçar essas instituições para melhorar as suas atuações; 

f)  Facilitar uma melhor compreensão dos problemas do País e encorajar uma reflexão 

global que integra os aspectos econômicos, político, social e cultural da realidade. 
153  

 

          O Código de Ética dessas instituições, nos seus Artigos 2 e 3, “define as 

organizações populares (OP) enquanto a única garantia da democratização da sociedade 

e expressa a vontade de desenvolver ferramentas suscetíveis de tornar as OP 

autônomas”. Assim sendo, a democracia interna e respeito às demais instituições-

                                                 
151 ITECA, CRAD, ICKL, GATAP, SOFA, CRESFED, ACO, etc. faziam parte dessa coordenação. 
152 COORDINATION DES INSTITUTIONS HAÏTIENNES D´ÉDUCATION POPULAIRE. « Acte 
Constitutif de la Coordination » ; « Code d´Éthique des Institutions d´Éducation Populaire », Port-
au-Prince, 1989.  
153 COORDINATION DES INSTITUTIONS HAÏTIENNES D´ÉDUCATION POPULAIRE, op. cit., 
citado por Jn Anil LOUIS-JUSTE em « Éducation Populaire et Style de estion des Institutions 
d´Éducation Populaire en Haïti », 1996, op. cit. 
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membros se destacam como os dois maiores princípios que guiarão as suas atuações. Já, 

elas têm, conforme o Código (f. 21), uma estrutura democrática que lhes permite um 

funcionamento do mesmo tipo. 154  

 

O espírito do tempo no Haiti era movimentado, naquele momento, pelo 

enfrentamento entre o “Estado viciadoo” e as “ONGs virtuosas”, em relação ao seu 

comportamento respectivo diante das reivindicações democráticas do povo. 

Participantes155 no colóquio organizado pela Associação Quebequense de Organizações 

para a Cooperação Internacional-Haiti (AQOCI-Haiti)156, em 24-24-25 de abril de 1992, 

se expressaram nesse sentido. Naquele Colóquio, Michelle DUVIVIER PIERRE-

LOUIS (atual Diretora Executiva da FOKAL), delegada pela “Kwalisyon Òganizasyon 

pou Ranfòsman Entitisyonèl“ (KORE), outra plataforma do setor chamado democrático 

no Haiti, colocou, para ressaltar a contribuição das ONGs no advento da democracia no 

País: 

 

Se há um acontecimento que traduz de modo espetacular as aspirações do povo haitiano 
para a democracia, são, sem dúvida, as eleições em 16 de dezembro de 1990. Primeiras 
eleições verdadeiramente pelas quais, sem coerção alguma, as camadas populares, 
historicamente marginalizadas, enfim têm se erguido em cidadãs, portanto, tendo feito 
valer as suas exigências de justiça e participação. Aí, tratava-se de reivindicações 
altamente democráticas, altamente políticas. 157 (p. 13)  

 

Nessa palestra intitulada “Aspirations à la démocratie et Actions des ONG set 

Groupes de Base”, Michelle D. PIERRE-LOUIS (p. 14) destacou o papel 

desempenhado pela Teologia da Libertação, da Imprensa chamada independente, de 

“algumas instituições de apoio e acompanhamento que, pelas suas ações de educação, 

capacitação e conscientização, têm contribuído para a mobilização popular (...)”. A 

palestrante rastreia as áreas de intervenção dessas ONGs na saúde, higiene, água 

potável, alfabetização, educação, capacitação, etc., antes de atribuir a essas instituições 

as reivindicações de “direitos políticos que fundam a democracia: justiça, liberdade de 
                                                 
154 Ibidem. 
155 A maioria das ONGs chamadas alternativas participou desse evento. Entre elas, podemos citar o 
GRAMIR (então representado pelo médico Junot FÉLIX), o GRD (Odile REHIER), o CRAD (William 
THÉLISMON), a SOFA (Olga BENOÎT), o GRHAP (Margareth MATHURIN), etc. Cabe registrar 
também a presença de Michelle DUVIVIER PIERRE-LOUIS, hoje, diretora executiva da ONG 
financiadora mais importante do setor (FOKAL), fundos estes que derivam de uma doação de Georges 
SOROS.  
156 Essa plataforma de ONGs haitiano-quebequenses é financiada pelo governo do Quebec. Daí seu nome 
de Fundos Delegados AQOCI-Haiti! 
157 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D´ORGANISATIONS DE COOPÉRATION INTERNACIONAL. 
Acte du colloque de AQOCI-Haïti, citado por Jn Anil LOUIS-JUSTE, 1996, op. cit. 
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expressão, de reunião, de associação, de deslocamento; liberdade da imprensa e 

participação da gestão da coisa pública, desde a base”. 158 (p. 43) Também, 

considerando-se a mobilização popular enquanto momento fundador da construção 

“desse vasto movimento”, PIERRE-LOUIS (p. 44) tem identificado os obstáculos 

postos pelas estruturas arcaicas no caminho das intervenções sociais das ONGs; 

catalogou-os nas reações suscetíveis de desencorajá-las, “abandonando o seu campo 

privilegiado de atuação para se achar centrado nas lutas políticas”. Assim concluiu: “É 

assim que a contradição entre o político e o social tem se confirmado com as eleições 

em 16 de dezembro de 1990”.  

 

Em suma, podemos vislumbrar a centralidade das ONGs na constituição do que 

passa a se chamar de sociedade civil democrática no Haiti. Resultado de um 

enfrentamento quase mortal entre governo e ONGs, esta acredita ainda em certa 

potencialidade democrática natural, até se constituírem plataforma de ONGs 

alternativas.  

 

3.3.2 Genealogia das Organizações Não-Governamentais no Haiti 

 

A sociedade haitiana se forma dentro do autoritarismo “caporaliste” e do 

servilismo econômico.  Da mesma forma que a plantação de Saint Domingue se liga 

diretamente ao comércio metropolitano (Tudo para e pela Metrópole, disse COLBERT), 

também a conservação do regime agrário apenas “flexibilizado”, despreza as 

necessidades do desenvolvimento interno.  Também, a estruturação militar da sociedade 

domina o desenvolvimento desta, até a desmobilização ocorrida em 1995. Com efeito, 

todos os orçamentos públicos até então, destacaram-se com a prioridade das despesas 

militares. O exército devorou pelo menos, 29% do PIB, tendo decrescido nos últimos 

anos da sua existência.  Com a Igreja católica, compartilhou a ocupação territorial do 

país, funcionando como verdadeiros partidos políticos. 

 

A extroversão econômica autoritária também produziu a atrofia de organizações 

sociais na vida pública. Com a penetração direta do capital estadunidense, 

                                                 
158 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D´ORGANISATIONS DE COOPÉRATION INTERNACIONAL. 
Acte du  Colloque, op. cit. 
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desenvolveram-se algumas organizações, como relataram Jean Jacques DOUBOUT159 e 

Ulrich JOLLY. Porém, conforme os nossos autores (1974, p.14), a emergência do 

movimento social começa nos anos 1940: “É a partir de 1946 que se desenvolverá o 

movimento sindical no nosso país. A conquista das liberdades democráticas nas cidades, 

e mais particularmente na capital, favorece o impulso da organização da classe 

operária”. 160 

 

Assim contabilizou-se a Federação dos Trabalhadores Haitianos, o Movimento 

Operário Camponês, a União Nacional dos Operários Haitianos e os Sindicatos 

Independentes, sendo o movimento camponês atrelado à economia agrária, aos 

interesses das cidades.  Essas conquistas político-sociais serão aniquiladas pela máquina 

ditatorial de François DUVALIER, entre 1958 e 1969. Uma vez tomado posse do poder, 

o ditador perseguia todas as organizações sociopolíticas, até emendar a Constituição 

para se autoproclamar Presidente Vitalício com o direito de escolher seu sucessor.  A 

última vítima do ditador era o Partido Unificado dos Comunistas Haitianos (PUCH) 

cujos membros foram presos, quando não assassinados pura e simplesmente. Mas, antes 

de matar o levante dos comunistas, o ditador já controlou o bastão de formação de 

jovens comunistas, isto é, a Universidade do Haiti, expedindo a Portaria, em 16 de 

dezembro de 1960, que dissolvia a União Nacional dos Docentes e a União Nacional 

dos Discentes Haitianos. A vitória militar de DUVALIER sobre a guerrilha do 

PUCH161, em 22 de março de 1969, definitivamente implantou a paz duvalieriana de 

cemitério, preparando tranqüilamente a passagem do poder ao filho Jean-Claude 

DUVALIER, chamado Baby Doc. (2 de janeiro de 1971), e podendo morrer 

tranqüilamente em 14 de abril de 1971.   

 

Fato de destaque que será muito importante no entendimento da emergência de 

organizações na sociedade civil desenvolvimentista: em 1966, expulsos todos os padres 

e bispos estimados incômodos para o regime, taxando-os de comunistas, a diplomacia 

duvalieriana conseguiu a renúncia do papa na escolha do clero.  Daí a “indigenização” 

                                                 
159 É o pseudonome adotado pelo historiador haitiano Michel HECTOR na luta contra a ditadura de 
Duvalier. 
160 DOUBOUT, Jean Jacques ; JOLLY, Ulrich. Notes sur le Développement du Mouvement Syndical 
en Haïti, Montréal, Édition Boreal, 1974. 
161 Os presos políticos não serão liberados senão depois do seqüestro do embaixador estadunidense 
KNOX, em 1973; Ulrick JOLLY era participante desse grupo de presos.  
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clerical tão propagada pelo duvalierismo enquanto conquista política fundamental. 162 

No mesmo ano, o papa PAULO VI discorria ante a Assembléia da ONU, insinuando 

que o Desenvolvimento é o novo nome da Paz.  Era uma benção pública do Projeto 

Aliança para o Progresso (PAP) encabeçado pelo presidente estadunidense John 

Fitzgerald KENNEDY que militou, naquele momento, contra a expansão do 

comunismo na América Latina. Assim, a “Révolution des Trois Glorieuses163” 

desembocará, em 1957-1971, no poder pessoal de François DUVALIER que, sob o 

pretexto de luta contra os comunistas, usará a plena liberdade outorgada pelo PAP 164, 

fechando a era democrática que essa Revolução tem aberto em 1946 com a fundação de 

organizações sociais na sociedade civil.  Porém, essa sua crise política engendrará 

condições para uma nova abertura democrática: as primeiras organizações não-

governamentais emanarão da Igreja Católica que, com a redescoberta do Tomismo, irá 

sustentar a nova doutrina social da Igreja, postulando a Teologia da Libertação como 

opção filosófica preferencial pelos pobres. É nesse contexto de crise sociopolítica que 

serão instituídos os primeiros centros de pastoral social e capacitação camponesa, em 

1973, cuja institucionalização coincide com a seca dos anos 70, que deflagrou a 

primeira vaga de êxodo rural contemporâneo no País. 

 

A luta contra o comunismo participa, portanto, do momento de emergência de 

ONGs na sociedade civil desenvolvimentista. Camponeses são atendidos nos centros 

comunitários. Pelo trabalho comunitário, captura-se mente e coração de camponeses, 

negando o fato essencial dos seus problemas sociais, isto é, a estrutura agrária injusta 

metabolizada pelo mercado capitalista. Nas ações comunitárias, tentou-se atender a 

carências sociais fora do tempo em que se produziam. Essas atuações desembocaram no 

movimento social de 1985 que conseguiu derrubar o poder de Baby Doc., em 7 de 

fevereiro de 1986. 

 

                                                 
162 DUVALIER,  François. Mémoire d´un leader du Tiers Monde: mes négociations avec le Saint-
Siège ou une tranche d´histoire, Édtions Hachette, 1969, p. 22.    
163 Referência explícita aos três dias de combate que derrotou, em janeiro de 1946, a ditadura de Élie 
LESCOT fundada na política discriminatória contra os negros, portanto, erguendo-se em um regime 
social de apartheid. Conhecida como o triunfo das liberdades civis e políticas, a referência acabou se 
originando das Trinta Gloriosas de 1688, desconsiderando o caráter oligárquico-burguês destas.   
164 Já, no discurso pronunciado em Jacmel (capital do Sudeste haitiano), no dia 25 de junho de 1960, o 
ditador ameaçou passar ao campo soviético, caso não  recebesse, por parte dos Estados Unidos, uma ajuda 
substancial ao seu governo. 
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Uma aliança heterogênea de forças sociais atuava para derrotar o governo Baby 

Doc. A Igreja Católica ofereceu suas instituições territoriais: presbitério, capela, centro 

de capacitação eclesial, para opositores organizarem encontros políticos, porque na 

ditadura, essas reuniões foram interditadas. O exército diminuiu sua repressão sobre a 

população mobilizada e, às vezes, passou a informar líderes opositores sobre o 

planejamento político do governo. 165  Partidos políticos tradicionais, fundados graças à 

política de Direitos Humanos encabeçada pelo governo James Earl CARTER, entre 

1977 e 1979, aliaram-se com a Central Autônoma dos Trabalhadores Haitianos 

(progressista), organizações de bairro, movimento estudantil e movimentos camponeses, 

para se manifestarem nas ruas, reivindicando a restauração da democracia. Apenas, a 

milícia civil de DUVALIER, chamada Tontons Macoutes, permanecia fiel ao regime, 

entre 1984 e 1985, até porque no dia do exílio do chefe, continuava a repressão sobre a 

população. 166    

 

Porém, foram a embaixada dos Estados Unidos, o Estado-Maior das Forças 

Armadas e a Conferência Episcopal que, reunidos no Palácio Nacional no dia 30 de 

janeiro de 1986, escolheram os membros do Conselho Nacional de Governo (CNG). 167 

Naquele momento, as igrejas evangélicas representavam somente uma força social em 

devir. Ora, a prática de juntar igreja e projeto de desenvolvimento no meio rural pelas 

seitas protestantes oriundas dos Estados Unidos, - para contrabalançarem o poder 

político dos cristãos católicos -, não tinha a capacidade atual (hoje em dia, com 45% de 

membros na população global do país, os evangélicos pretendem governar o país, sendo 

                                                 
165 Esse fato foi reconhecido, em um discurso pronunciado pelo pastor Sylvio CLAUDE, líder do Partido 
Democrata Cristão e maior opositor ao regime ditatorial de Jean-Claude DUVALIER, logo após a queda 
da ditadura (7 fev. 1986). 
166 Com efeito, os pequenos Tontons Macoutes não sabiam do exílio de Baby Doc senão após cinco horas, 
isto é, quando a população, tendo certeza da notícia, começou a tirar a desforra.  
167 Pessoalmente, eu sei disso quando o então bispo Léonard Pétion LAROCHE (Diocese do Centro), 
zangando-se contra a persistência dos representantes do movimento popular nessa região do país, para 
manterem, na luta contra o CNG, as barricadas e fossos, impossibilitando o abastecimento da capital em 
víveres em junho de 1987, ele mesmo pronunciou numa reunião, essas palavras em presença do coronel 
Serge DAVID, comandante do Departamento Militar do Centro: “Vocês são crianças, disse o bispo, 
batendo no peito, vocês não sabiam que nada aconteceu no país sem o consentimento da Igreja. Somos 
nós quem escolhemos a junta militar, depois do embaixador dos Estados Unidos, nos reunirmos com o 
Estado-Maior no Palácio Nacional”.  Assim despediu-se dos demais participantes, sendo que sua 
empreitada tinha fracassado.  Naquele momento, saímos revoltados demais, tendo experimentado o 
profundo grau de dependência do nosso país.  
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que diversos partidos políticos evangélicos lançavam campanha para uma aliança sólida 

nas eleições gerais de fevereiro de 2006). 168 

 

Atualmente, as organizações na sociedade civil são dominadas pela Fundação 

para o Novo Haiti, liderada pelo maior burguês representante da indústria de montagem, 

André APAID JÚNIOR.  Em torno dessa organização gira o grupo 184, composto da 

burguesia, de ONGs, da imprensa através da sua organização, e de alguns sindicatos e 

movimento camponês. 169  Foi esse grupo que escolheu o governo de transição, sendo a 

ditadura de Jean Bertrand ARISTIDE derrotada em 29 de fevereiro de 2004. 

 

Esse panorama político não seria completo sem a apresentação da nova 

configuração de antigos partidos e organizações de esquerda.  Já, desde 1989, O PUCH, 

cindiu-se em Movimento pela Reconstrução Nacional (MRN, liderado por René 

THÉODORE) e a Organização do Povo em Luta (OPL) que co-fundaram Gérard 

PIERRE-CHARLES (ex-PUCH), Jean Marie VINCENT (Tèt Kole), Chavannes JEAN 

BAPTISTE, fundador do MPP, Freud JEAN, fundador do PAJ; a esse grupo juntam-se 

antigos membros comunistas da União das Forças Políticas Haitianas para a 

Democracia em Haiti (IFOPADA em língua crioula), tais como Paul DENIS. 170 Os 

restantes dessa união articularam-se no Partido Nacionalista Progressista 

Revolucionário Haitiano (PANPRA, em língua crioula), liderado por Serge GILLES e 

distinguem-se pela sua integração ao golpe de Estado de 1991 contra o movimento 

democrático-popular de 1986. Por outro lado, ex-membros do antigo Partido Comunista 

Haitiano, colaboracionista da ditadura de DUVALIER, transformaram-se em Congresso 

Nacional das Organizações Populares e Movimentos Democráticos (KONAKOM em 

língua crioula)171; e o antigo movimento democrático radical (Confederação pela 

                                                 
168 Hoje, segundo os resultados das eleições, representam a terceira força política do País, perdendo para o 
“Lavalas” e o “Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes” (RDNP) de Lesly François 
MANIGAT. 
169 O último (Movimento Camponês de Papaye: MPP), acabou saindo dessa aglutinação para fundar com 
o ex-Secretário de Estado pela juventude, Evans LESCOUFLAIR (membro fundador da OPL), uma 
coligação política para lutar nas eleições de 2006. Para melhor informação, consultar a lista dos membros 
do Grupo 184, em anexo B. 
170 Foi o candidato do OPL nas últimas eleições presidências, sendo derrotado por René Garcia PRÉVAL, 
de Lavalas. 
171 Esse partido é liderado pelo professor Victor BENOÎT e fazia parte da aliança política que elegeu o 
padre Jean Bertrand ARISTIDE, em 16 de dezembro de 1990. Militante contra o golpe de Estado tornou-
se ministro de ARISTIDE pela Educação Nacional (governo MALVAL, 1993). Hoje em dia, com Serge 
GILLES, colaborador do golpe, dirigiu o movimento das forças chamadas Fusão dos Partidos Socialistas 
no Haiti.  Também foi derrotado por PRÉVAL nas últimas eleições. 
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Unidade Democrática ou KID, em língua crioula), liderado por Evans Paul, tornou-se 

partido político desde a manifesta ambição presidencial do seu líder, em 1988. 172 Cabe 

completar o cenário chamado progressista pela listagem do Partido Nacionalista dos 

Democratas Progressistas Haitianos (PNDPH) de Turneb DELPÉ. Excetuados o 

PANPRA que se aliava com o partido de direita, o Movimento pela Implantação da 

Democracia (MID do antigo funcionário do Banco Mundial e futuro primeiro ministro 

de fato do Golpe de Estado, Marc BAZIN173) e o MRN, todos os demais formaram a 

Convergência Democrática que propulsou, em 1990, a candidatura do padre Jean 

Bertrand ARISTIDE para a presidência, de cujas eleições saíram vitoriosos com mais de 

67% dos votos (16 de dezembro). 

 

No Haiti, cada partido político tem sua própria ONG e outras que lhe são 

simpáticas. 174  Por exemplo, o OPL dirige diretamente o Centro de Pesquisa em 

Ciências Sociais e Formação Econômica para o Desenvolvimento (CRESFED) e conta 

com várias ONGS fundadas por membros desse partido, tais como FONADES, FIDES, 

Tèt Kole, PAJ, para assumir o poder; o KONAKOM tem seu Instituto Móvel pela 

Educação Democrática (IMED) e um conjunto de organizações de mulheres e 

cooperativas aliadas; o PANPRA tem sua própria Fundação François Xavier e sua 

ONG: Serviço Ecumênico pela Ajuda Mútua (SOE em francês).  Também, organizações 

feministas e de Direitos Humanos, simpáticas em relação ao OPL, quase funcionam 

como ONGs afiliadas175. Sem esse requisito, é difícil entender o que significa esse 

texto, a seguir, extrato da palestra que pronunciamos em Santo Domingo (capital da 

República Dominicana, em março de 2005) no Encontro de Solidariedade entre setores 

progressistas haitianos e dominicanos (2005, f. 5): 

 

A política econômica do regime Lavalas absolutamente nada é estranha em relação a 
sua concepção social. Seu marco de política econômica, criticado pelos movimentos: 

                                                 
172 É interessante sublinhar o fato dos movimentos democráticos e populares, de um lado, e dos antigos 
partidos chamados revolucionários se transformarem em organização política que respeita as regras da 
transição democrática tal como formulada por Washington. O KONAKOM, o PANPRA e o Movimento 
Cristão Nacional (MOCHRENA em língua francesa) do evangélico MÉSADIEU, congregaram-se numa 
fusão chamada socialista, tendo desistido o KID e o OPL, na última fase da discussão. 
173 No último governo ARISTIDE, ocupava o cargo de Ministro sem Cargo; nas eleições gerais de 2006, 
foi escolhido por Jean Bertrand ARISTIDE, desde seu exílio na África do Sul, para representar a Fanmi 
Lavalas como candidato presidencial.  
174 Essa lógica também preside na formação do Grupo 184 (cf. anexo B). 
175 A maioria das ONGs autoproclamadas progressistas simpatiza com esse partido, tais como o PAJ, o 
GRAMIR, o GRD, o MPP, a SOFA, etc.  
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“Solidarite ant Jèn” e “Federasyon Demokratik Komite Katye176”, é orientado para a 
extroversão e o neoliberalismo (...) A estratégia para a reconstrução social e econômica 
confirma essa orientação: a reforma do exército, a reforma administrativa ou redução a 
50% da sua capacidade de intervenção, o estabelecimento de um quadro macro-
econômico favorecendo a penetração do capital transnacional e liquidação das empresas 
públicas (...) constituem os eixos principais da visão econômica do regime (...). 

 

O movimento desenvolvimentista que domina a ideologia política no Haiti 

desempenha o papel ideológico de subordinar o movimento popular ao projeto político 

do capital transnacional: 

 

Pelo meio do desenvolvimento, o capital global subsume as relações sociais locais à sua 
própria reprodução ampliada; dissimula-se sob a forma comunitária para melhor 
controlar a orientação do desenvolvimento local. Este é percebido como a introdução de 
novas tecnologias agrícolas, por exemplo, com vistas a aumentar a produtividade do 
trabalho camponês. Por enquanto, o capital global impulsiona, ao mesmo tempo, a 
formação de blocos comerciais que negam a existência da atividade camponesa, porque 
as condições tecnológicas de produção agrícola nesses mega-blocos, nitidamente 
superam as dos camponeses latino-americanos, africanos e asiáticos. 177 (2005, f. 2) 

 

É de um processo de conscientização ideológica que resulta a vitória eleitoral do 

Movimento Lavalas, permanecendo hegemônico o desenvolvimentismo.  Num ensaio 

de 116 folhas sobre o tema, chamamos a atenção sobre essa subordinação: 

 

Os projetos de desenvolvimento nascem dentro da tradição do pensamento dominado 
pela Europa e a América anglo-saxã: trazem tecnologias chamadas apropriadas com o 
consumismo. Assim sendo, países chamados subdesenvolvidos se encerram num papel 
de consumo de produtos mal inventados pelos meios de comunicação de massa. A 
ideologia da liberdade individual acompanha a invasão pelas mercadorias (...).  178 

 

 Mais adiante, nos referimos aos grupos protagonistas dessa ideologia no 

movimento popular: 

 

(...) Não é, portanto, um acaso que tais démarches (...) contribuem para a formação do 
“Gwoupman Tèt Ansanm Jan Rabèl” e do Movimento Camponês de Papaye (MPP) (...). 
Já, no fim dos anos 1960, o processo de capacitação de grupos 4C (Coração, 

                                                 
176 SAJ: Solidariedade entre Jovens, é uma organização de jovens cristãos mobilizados pela Teologia da 
Libertação. Entre eles figuram dois ou três marxistas, enquanto a Federação Democrática dos Comitês de 
Bairros era de tendência trotskista. Juntas com o KID, o Kay Fanm, formaram a Aliança Nacional das 
Organizações Populares (ANOP) que se contrapuseram, com a Federação Nacional dos Alunos Haitianos 
(FENEH), às medidas neoliberais de segunda onda postas em movimento por Lesly DÉLATOUR (1986-
1988), sendo o Marc BAZIN, ator das de primeira onda (1980) e Jean Bertrand ARISTIDE, ator da 
terceira (1994-2004). É conveniente insistir sobre o fato de essa aliança escolher o último enquanto porta-
voz. Pelo mal-estar do movimento popular!   
177 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. Alternatives Politiques em Haïti, aujourd´hui, Port-au-Prince, 4 mars 
2005. 
178 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. Organisation de Promotion de Développement: un courtier néo-libéral, op. 
cit. 
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Cooperação, Cristianismo, Consciência) representava o primeiro passo nesse sentido. O 
Programa pelo Desenvolvimento Rural de Damien preparava, pelo meio do Serviço de 
Animação Rural no Ministério de Agricultura sediada em Damien (periferia da capital), 
os assessores da ação comunitária. A agência nacional pela alfabetização ia substituí-lo.  
Esses agentes polivalentes serão os primeiros animadores do Desenvolvimento 
Comunitário Cristão no Haiti (DCCH, no Sul do país, 1969), os promotores do MPP, 
etc. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, uma outra vaga de organizações 
emergia no país: o Grupo de Pesquisas para o Desenvolvimento (GRD), o Grupo 
Haitiano pelas Pesquisas e Ações Pedagógicas (GHRAP), o Grupo pelo Apoio ao Meio 
Rural (GRAMIR), etc., participaram daqueles que entendiam superar os limites dos 
projetos de desenvolvimento (1996, f. 102).   

 

Ao contrário, 

 

A revolução agronômica dobra a revolução camponesa. Com efeito, a conjuntura tem 
possibilitado aos intermediários neoliberais, o pretexto ideal para desvelarem a sua 
própria essência. Envaidecem-se por ser mais inteligentes ao se alinharem servilmente 
ao projeto imperialista de globalização. A inteligência não se desata do leito de gente 
que recusa a luta, preferindo o gozo tranqüilo; a inteligência, sobretudo, caminha até a 
revolta quando descobre que o desenvolvimento é portador do projeto de integração à 
economia mundial sob a dominação do imperialismo (1996, f. 102). 

 

As atuações políticas e econômicas do regime Lavalas, herdeiro político desse 

movimento desenvolvimentista, têm confirmado essa representação. Porém, a situação é 

mais complexa; a reconfiguração política das forças sociais, decorrente do golpe de 

Estado de 1991, no Haiti, testemunha, nos últimos anos, a complexidade da crise social 

haitiana. É dentro desse quadro político complexo que sepode entender o surgimento e 

desenvolvimento das organizações na sociedade civil, com seus projetos de sociedade.  

     

3.3.3. O projeto da “sociedade civil” no Haiti, hoje. 

 

Historicamente, sendo construído sobre as bases da relação metrópole - colônia, 

o Estado haitiano é fundamentalmente autoritário e elitista.  As contradições sociais 

antagônicas e secundárias transformaram Saint Domingue em um barril de pólvora, na 

véspera da Revolução Francesa de 1789. Todas as classes e grupos sociais aproveitaram 

a queda do rei francês para conseguir os seus projetos.  Sucessiva e, às vezes, 

simultaneamente, enfrentaram-se e, portanto, enfraqueceram-se proprietários brancos, 

pequenos brancos e proprietários mulatos, abrindo as portas para a entrada do exército 

indígena.  Graças a sua inteligência (enquanto escravo com talento, “médico 

veterinário”, pai de santo), Toussaint LOUVERTURE179 conseguia liderar o movimento 

                                                 
179 Era o principal tenente de BOUKMAN no Encontro de Bois Caïman (Plantação Norman Le Mezy, 
Plaine du Nord) na noite do 14-15 de agosto de 1791, sendo que o Código Negro de 1685 interditou a 
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revolucionário, uma vez desaparecido o chefe BOUKMAN que aglutinava a força 

ideológica da religião (vodu) e da língua crioula (criada por causa da mescla de tribos 

diferentes que impossibilitava a conversa entre os escravos) pela libertação nacional. 

 

O Congresso de 14-15 de agosto de 1791 e a criação da bandeira azul e 

vermelha, no dia 18 de maio de 1803, representam atos fundadores da nação haitiana.  A 

liberdade era a máxima reivindicação social na colônia, mas integrada às condições 

infra-humanas das plantações, essa liberdade foi substantivada pelo direito ao trabalho 

dos escravos por conta própria.  Porém, jamais a aristocracia agrária nascida das 

práticas sociais do Estado colonial e consolidada no Estado neocolonial, objetivou o 

desenvolvimento material dessa visão social.  Com muita ferocidade, o exército do 

governo Jean Pierre BOYER venceu a “República de GOMAN, MALFET e 

MALFOU” no Sudoeste do país. Quando Charlemagne PÉRALTE e Benoît 

BATRAVAILLE levantaram a bandeira nacionalista contra a ocupação militar de 1915, 

os intelectuais dessa aristocracia desprezaram essa guerrilha por se compor de 

camponeses como soldados de lança.  Isto é, além da exploração do trabalho camponês, 

a discriminação participa do mecanismo de dominação social no Haiti. Já, a Igreja 

Católica, pela Concordata de 1860, tem voltado a consolidar a sociedade aristocrática 

haitiana.  Portanto, a democratização do país não deve se equacionar com a organização 

periódica de eleição, mas senão instituir-se com o rompimento da ordem social 

dependente e tão defendida pelas elites haitianas. 

 

De feição geralmente militar, o Estado patrimonial-aristocrático haitiano 

“ocupa” a sociedade em proveito dos interesses de capitais locais e estrangeiros.  A 

crise social dos anos 80 favoreceu a irrupção das massas no cenário político, mas o 

condicionamento ideológico do movimento popular já comprometeu o resultado.  Com 

o desenvolvimento das ONGs e a extensão do desenvolvimentismo, a “transição 

democrática” não consegue senão “modernizar” as formas de exploração e dominação.  

Nesse sentido, não altera a essência aristocrática da Sociedade e Estado.  Visto que a 

industrialização não acompanha o fenômeno de urbanização e favorece os interesses 

                                                                                                                                               
prática do vodu.  Também era o aglutinador dos escravos de plantação e fugitivos, - chamados marrons da 
liberdade pelo historiador haitiano Jean FOUCHARD -, na noite da Revolta Geral de 21-22 de agosto de 
1791. 
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dominantes,, a situação de desigualdade social no Haiti se expressa no crescimento da 

violência, especialmente na Capital. 

 

Assim, com a instalação precoce da ditadura no país (em relação à América 

Latina como um todo) e a não industrialização do país, nunca foi experimentado um 

Estado de bem-estar, mesmo embrionário. No Haiti, o assistente social, sobretudo, 

exerce sua profissão nas ONGs, cuja emergência, aliás, é contemporânea à elevação do 

ensino do Serviço Social ao nível superior, sendo instituída, em 1974, a Faculté des 

Sciences Humaines. Daí a hegemonia da ética desenvolvimentista na profissão do 

Serviço Social haitiano!  É o coração do país que bate no ritmo desenvolvimentista. 

Qualquer habitante considera o desenvolvimento o maior bem de que precisa para 

continuar sobrevivendo, precisamente aquele desenvolvimento que macaqueia o modo 

de organização de vida e trabalho nas sociedades centrais do capital. 

 

Em suma, a injustiça, impunidade e desigualdade sobrevivem à hegemonia do 

desenvolvimentismo, porque este, enquanto ideologia do capital nos países periféricos, 

muito bem convive com a exploração, a dominação e a discriminação das classes 

esmagadoras de uma população. Portanto, na agenda da democratização real do país, 

deve-se colocar a questão da liberdade plena, cunhada desde as práticas sociais dos 

escravos nas places-à-vivres de Saint Domingue.  Isto é, a igualdade escamoteada pelos 

protagonistas da Independência sem Libertação, deve tornar-se a meta político-social de 

qualquer movimento social revolucionário haitiano, a única força política que será capaz 

de enfrentar a “questão social”, expressa através das estatísticas da miséria da vida nas 

classes populares.  Mais do que nunca, atualiza-se esse projeto de liberdade-igualdade, 

desviado pela organização político-militar de Toussaint LOUVERTURE, reduzido a 

uma questão pigmentária pela Revolução dos Três Gloriosos de 1946 e 

dessubstantivado pelas organizações desenvolvimentistas na sociedade civil. Esse 

projeto, para se efetivar, requer, portanto, uma ruptura da ligação da sociedade 

aristocrática dependente como o Estado autoritário e elitista sob o metabolismo do 

capital transnacional. 

 

É dentro desse quadro histórico que convém analisar dois projetos de sociedade 

civil no Haiti, hoje. Antes de apresentá-los, é preciso perguntar: por que novas relações 

sociais no Haiti? É bom lembrar que o País nasceu de uma revolução que foi, naquele 
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momento, o acontecimento que contribuiu para desvelar a verdadeira natureza do 

partido liberal ocidental.  Revolução esta que levara os Estados Unidos a agitar a sua 

bandeira de supremacia branca, por conservarem a instituição da escravidão no coração 

do sistema do capital180.  Como já vimos antes, essa revolução tem sofrido vários 

desvios, até o País ser conhecido hoje como o pária da América latina. 

O Grupo 184181 apresentou o seu projeto de sociedade em que expressou o seu 

desejo de convivência. Com efeito, o Grupo visa atingir nove objetivos, desenvolvidos 

através de quatro dimensões: política, cultural, social e econômica. Antes de qualquer 

coisa, entende “redefinir de modo radical as relações entre Estado, sociedade e 

cidadãos”. Porém, esse radicalismo se embasa na “aplicação de uma justiça sã e 

eqüitativa”. O “novo contrato social” nega a necessidade de justiça social para a 

emancipação do povo haitiano, embora este sofra, logo ao nascer, uma série de 

injustiças econômica, política, cultural que beneficiam os “grandons-bourgeois”. Nesse 

sentido, declarar que “desde a independência de nosso País, o Estado tradicional nunca 

defendeu os interesses do povo”, é parte de um discurso enganador. Construir um novo 

Estado é romper com a prática autoritária e discriminatória em todas as relações sociais 

haitianas.  Não se trata de “definir um projeto coletivo de desenvolvimento” sem criticar 

de modo cabido o tipo de desenvolvimento que tem produzido essa pobreza maciça. 

Tampouco é questão de “normalizar a política” via “estabelecimento de um sistema de 

partidos estruturados, valorizados e que desenvolvem reais capacidades de gestão eficaz 

e eficiente”. Esse projeto de democratização política é um tipo de modernização que 

deveria ser acompanhada pela transformação da natureza vertical da autoridade que 

apóia e pratica a tese da naturalidade e normalidade da exploração dos trabalhadores, 

cuja ideologia sempre age como justificativa dos privilégios aristocráticos dos 

grandons-bourgeois. Ora, o Grupo dos 184, pela preocupação em mascarar esse caráter 

dominante do sistema haitiano, é incapaz de dissimular a sua intenção de apenas dar à 

ordem atual uma nova roupagem. Pretender que o Estado realmente seja instituído para 

“defender os interesses superiores da nação e aqueles de diferentes categorias da 

sociedade” é participar de uma tentativa de enganar o bom senso popular. 182 

                                                 
180 Para mais informações, vide Domenico LOSURDO. Contra-história do Liberalismo. São Paulo, 
Editora Idéias e Letras, 2006.  
181 A denominação está ligada ao fato de que, no início, 184 organizações concordaram com o projeto de 
sociedade desse grupo (Ver o anexo E).  
182 Se nos reportarmos ao anexo E, veremos que da lista dos membros do Grupo 184, sobressai o 
Movimento Camponês de Papay (MPP), com seus principais satélites, assim como as organizações 
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Organizações populares autônomas já têm reveladas experiências de privilégios 

outorgados pelo Estado às classes dominantes; setores majoritários da população muito 

bem sabem que a sociedade civil não é tão homogênea quanto a apresentou o Grupo dos 

184. Do mesmo modo, para eles, as classes sociais não só são diferentes, mas sim 

fundamentalmente opostas na luta para a reprodução de cada qual. Toda a história do 

Haiti é uma luta entre camponeses e grandons-bourgeois, operários e burgueses 

compradores. Com a incorporação do sexismo ao modelo de exploração e 

desflorestamento do meio ambiente, a luta envolve feministas e ecologistas. Nessas 

condições adversas, novas relações políticas não se estabelecerão senão no respeito ao 

projeto legítimo dessas classes e categorias sociais para viverem conforme a cultura 

historicamente construída pelo povo haitiano, isto é, na superação da exploração dos 

trabalhadores e mulheres, como nos ensina a Revolução de 1804. 

Toda a hipocrisia do projeto dos 184 já se revela na dimensão cultural: embora 

menos de 5% da população entendam o francês, o idioma dos ex-colonos, o Grupo não 

tem nenhum escrúpulo para redigir o seu projeto nessa língua. Então, como vai 

“combater todos os preconceitos”, “democratizar o saber e lutar contra a ignorância”? 

Ouça o grupo responder: “A favor desse novo contrato social, nós vamos jurar combater 

toda forma de preconceitos, de discriminação e de exclusão, inclusive aqueles que têm 

relacionamento com as origens sociais ou regionais, a idade, a aparência183, as crenças 

religiosas e as práticas culturais”! Mas, o que cria e nutre esses preconceitos, 

discriminação e exclusão?  Por que os camponeses são mantidos no analfabetismo, há 

mais de dois séculos? Em proveito de quem? Aí, o Grupo fica mudo! No entanto, 

manifesta a vontade de democratizar o saber, mesmo que não pretenda totalmente 

erradicar os fenômenos de crianças não escolarizadas, o analfabetismo e a diferenciação 

social: “Há elevado número de crianças em idade de escolaridade que não freqüentam a 

escola. Ainda, há maiorias de analfabetos no País. Ainda mais, há diferença na 

qualidade de educação entre as escolas que freqüentam as crianças de uma mesma 

nação”. É uma verdade, essas realidades sociais são intoleráveis, porém, o “acesso às 

                                                                                                                                               
camponesas são majoritárias na composição desse grupo. Em outras palavras, a ideologia 
desenvolvimentista ocupa um lugar central na constituição desse grupo que tentará conquistar o poder nas 
eleições gerais de 2006. Mediante a ajuda da União Européia, que financiou as caravanas políticas da 
“sociedade civil” da alta burguesia haitiana, através da Fundação para o Novo Haiti, dirigida por APAID 
Jr., o maior dono de empresas de montagem no Haiti, esse grupo conseguiu articular várias organizações 
haitianas já conformadas no padrão do DC.    
183 Por aparência, entende-se a questão epidérmica que tem entrelaçamento muito estreito com as classes 
sociais no Haiti. 
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mesmas oportunidades” não ataca as raízes da discriminação cultural, que definem a 

linha do horizonte da luta contras os preconceitos, a discriminação e a exclusão. No 

entanto, o Grupo propõe a solução do mercado. 

Na definição de outras diretrizes, o Grupo dos 184, com astúcia, introduzem o 

respeito à propriedade privada no conjunto de valores a ser defendidos. O valor supremo 

é quase consignado na última cláusula do contrato. Por que os intelectuais dos 184 têm 

adotado essa lógica discursiva? 

De toda maneira, o Grupo tem separado a discriminação cultural das demais 

realidades na formação social haitiana. Por exemplo, o modo de produção e troca 

dependente é imune, segunda a demonstração do Grupo. A cultura se tornou autônoma 

como na mais pura tradição do liberalismo onde o Grupo foi procurando a norma de 

igualdade de chances para resolver os problemas da discriminação e exclusão. 

Fora desse arcabouço conservador, será difícil descobrir os limites do “horizonte 

social” do Contrato dos 184. “Lutar contra a miséria” e “reforçar os direitos dos 

trabalhadores” constituem os seus dois eixos principais. Porém, uma diferença 

significativa se observa na descrição dessas duas metas: o Grupo é quase mudo sobre a 

questão dos trabalhadores. Pobreza, miséria, fome e doenças estão para ser combatidas, 

mas de modo algum se trata de abordar esses problemas na sua radicalidade, pois “o 

abismo é demasiado largo entre os ricos e os pobres. As disparidades são demasiado 

largas entre cidade e campo” para falar em contradições sociais.  Será que é cinismo ou 

liberalismo? 

Em revanche, o Grupo procura a liberdade nas relações de trabalho.  Tal 

igualdade contratante é evocada conforme o credo liberal: “o novo contrato social deve 

garantir a liberdade sindical, bem como o respeito aos direitos dos trabalhadores (...)”. 

Porém, essa garantia é encoberta pelo mito de “uma justa remuneração”, se alegando 

que haveria justiça nas relações salariais capitalistas. Ora, MARX deixou bem claro que 

a força de trabalho tem o valor da quantidade de bens e serviços necessários para a sua 

reprodução e não a quantidade de riquezas realmente produzidas. A mais-valia tem se 

apropriado com vista à reprodução do capital. 
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Esse capital, o Grupo decide reproduzi-lo segundo a regulação liberal: 

”beneficiar um sistema de segurança social”, é um direito que não existe ainda no Haiti, 

em termo universal. Falar nisso no marco de um novo contrato social em projeto, e 

dentro de um contexto globalmente neoliberal, parece ser um progresso, sobretudo, no 

caso haitiano. No entanto, as incoerências do pacote econômico permitem assimilar essa 

posição como uma tática de cooptação de classes sociais populares, sobretudo no 

momento em que o Grupo se apresentou frente ao poder pessoal de Jean Bertrand 

ARISTIDE, como uma alternativa política. 184 De um lado, o Grupo quer “salvar o meio 

ambiente” e “desenvolver o País”. Por isso, tem que “coletivamente adotar 

comportamentos suscetíveis de frear a destruição sistemática e reconstruir o nosso 

espaço de vida”. Então, “impõe-se um quadro econômico que estimula o investimento, 

permitindo, desse modo, o aumento da produção nacional e criação de empregos” com 

fim de “engajar o País num processo de desenvolvimento sustentável”. De outro lado, a 

questão agrária, que é a questão social por excelência no Haiti, de modo algum foi 

cogitada. Nesse caso, o “desenvolvimento sustentável” do Grupo passa pelo “respeito à 

propriedade privada”, apesar do fato de que “cada vez menos pessoas têm acesso aos 

serviços de base: segurança, saúde, saneamento, água potável, eletricidade, etc.”. 

  Esse quadro do novo projeto social do Grupo dos 184, reivindicando a sua 

natureza de sociedade civil, foi delineado a partir de três problemáticas: a unidade dos 

haitianos, o bloqueio do desenvolvimento e a delinqüência política, social e econômica.  

Entre as duas primeiras e a terceira, o Grupo entrelaçou uma forma de causalidade 

linear:  

Pelo presente, o Grupo dos 184 convida o povo haitiano, através das organizações que 
representam diversos setores que o constituem, para remover o desafio dos obstáculos 
históricos que têm impedido a unidade dos haitianos, bloqueado o desenvolvimento e 
que hoje, ainda acarreta a delinqüência política, social e econômica do nosso País.  

Por outro lado, o Grupo mantém a identidade entre Povo e Nação. Essa lógica 

ainda prova que existe mais interesse no produto do que no processo. A fetichização da 

história obstrui a visão transitória das relações sociais instituídas, e encobre o rosto dos 

agentes instituintes.  Em outras palavras, o Grupo apresenta à Nação haitiana uma noção 

                                                 
184 Para melhor entender a resposta do povo à questão do novo contrato social, é preciso mencionar o fato 
de que o vice-presidente do Grupo, o grandon-bourgeois Charles Henry BAKER tem se candidatado à 
presidência da República, mas perdeu as eleições desde os primeiros turnos.  Por outro lado, a sua 
formação política não conseguiu eleger senadores e deputados que lhe possibilitem uma representação no 
governo.   
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abstrata de povo. Embora esse se particularize nas “organizações que representam 

diferentes setores constituintes”, o particular aqui falta concretude, uma vez que o 

observador pode não captar os interesses econômicos, políticos, sociais e culturais que 

os estruturam de modo diferente. 

Assim sendo, podemos entender por que o Grupo define o contrato social da 

seguinte forma: “Um contrato é um ato voluntário pelo qual assinantes decidem, num 

acordo comum, realizar certas ações ou seguir alguns objetivos”. Esses contratantes não 

possuem rostos concretos espelhados pela deformação da realidade. Não vivem em 

condições radicalmente opostas; são todos livres na relação de contratação, seja qual 

for. Embora os “princípios que vão guiar os membros de uma mesma comunidade” não 

formam um “programa de partido político”, tendem “à constituição de uma verdadeira 

comunidade dotada de um novo tipo de Estado que, a partir de hoje, serve os interesses 

da Nação e de todos os haitianos. É um compromisso cidadão da sociedade civil”. 

Tais idéias evidenciam que o Grupo dos 184 pretendia liderar a luta contra a 

tentativa do presidente Jean Bertrand ARISTIDE instaurar uma ditadura à la bonaparte, 

falsificando fatos, escamoteando situações e distorcendo a história. O fracasso do seu 

candidato nas eleições presidenciais parece estar à altura dessa obra de mistificação. É 

com essa advertência que qualquer progressista guiará o seu contato com o outro projeto 

de sociedade civil, sendo que o Grupo cognominado Kolektif Sosyalis Idantite ak Libète 

(KSIL) é composto de organizações que têm marcado positivamente o período 1985-

1990. 185 Porém, parece que se trata somente de um sonho. 

Com efeito, o KSIL visa refundar a nação. Dois documentos advogam nesse 

sentido: 1) “Na unidade histórica do povo global, retomemos o caminho da libertação 

para a reconstrução da nação”; 2) o “Manifesto em 8 de fevereiro de 2006. A identidade 

e liberdade como pares insubstituíveis, inspiram o projeto do KSIL; o projeto 

revolucionário de nossos ancestrais, os escravos de Saint Domingue, parece iluminar a 

estratégia desse Grupo (f. 1): “Caso quisermos sair das trevas da miséria, da fome, do 

mal-estar, da violência e da ignorância, nós deveremos derrubar esse antigo sistema, 

                                                 
185 KSIL é uma sigla crioula que significa em português: Coletivo Socialismo, Identidade e Liberdade. É 
parte da outra ala de organizações que passam a ser chamadas de organizações alternativas no Haiti, 
sobretudo Kay Fanm, GRAMIR, GRD, Kòdinasyon Rejyonal Òganizasyon Sidès (KROS), Kòdinasyon 
Òganizasyon Rejyon NIP (KORENIP). Porém, não constitui um elemento central do nosso universo de 
estudo. 
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retomando o caminho da libertação delineado pelos ancestrais para construírem uma 

nação soberana, abaixo de Deus”.  

 

A dominação colonial e neocolonial seria a causa fundamental desses problemas 

sociais: “(...), o nosso objetivo é libertar-nos desse sistema de dominação” (f. 4). Esse 

sistema de dominação é considerado “um sistema de colonização interna que se põe a 

serviço da dominação estrangeira”. 186 (f. 5) Em outras palavras, o Grupo identificaria o 

“imperialismo” com a estrutura de dominação do “povo” haitiano. Então, a “cultura” 

tem sido explorada como cimento daquilo que se designa pelo povo e nação haitiana: 

“Quaisquer sejam as nossas classes sociais, as cores da nossa pele, nós formamos 

um povo particular que se chama haitiano”. 187 (f. 2) Por cultura, o Grupo entende 

um conjunto de práticas sociais, tais como “(...) festa, dança, gestos, cozinha, amor, 

namorar, o modo de organização e conservação da vida, o modo de representação 

da lua e do sol, do dia e da noite, da vida e da morte, da terra e do céu, do mar, do 

rio, etc.”. 188 (f. 2) Assim assumido, o princípio cultural da identidade leva o Grupo a 

apropriar-se do conceito “unidade histórica do povo” construído pelo filósofo haitiano 

Marcel GILBERT, na tentativa de acordo com o já falecido filósofo de afirmar, na 

agenda política pós-fevereiro de 1986, a colaboração das classes chamadas nacionalistas 

na sociedade haitiana. 189 Apropriando-se do termo, o grupo se confunde aqui e acolá 

por distinguir e dissociar o povo da nação. A ambigüidade é manifesta, por exemplo, na 

seguinte idéia: “Quando falarmos em ‘povo’, não veremos um grupo de indivíduos, mas 

sim, todos aqueles que se reconhecem enquanto haitianos”. (f. 1) Desta identificação 

decorre a necessidade da libertação segundo a linha de nossos ancestrais. E a liberdade 

pode ser então considerada a promoção da cultura nacional, entendida da seguinte 

forma: “Essas características se entrelaçam com a nossa origem, os nossos ancestrais, a 

nossa história, o nosso idioma, a nossa religião, a nossa visão do mundo, e também com 

todo aquilo que nos diferencia dos demais povos”. (f. 1) 

                                                 
186 Estamos traduzindo do crioulo ao português. 
187 O destaque em negrito é do grupo. 
188 Antes de toda análise, devemos sublinhar que o Grupo parece excluir a história na construção da 
cultura.  Dito de outro modo: a cultura somente seria um conjunto de produtos que teria facilitado a 
identificação de um povo. 
189 Daí, talvez venha a componente de solidariedade no tripé que forma a filosofia do KSIL. No entanto, 
parece que a solidariedade comporta uma forte dose de espetáculo, no sentido de que as massas populares 
não participariam efetivamente da construção do campo popular, o que contrastaria com o Congresso de 
Caiman. 
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Sendo fundada na cultura, a liberdade seria do tipo etnológico e desprovida de 

sentido político e econômico. Essa hipótese parece ser consubstancial do vazio 

característico do grupo na definição da liberdade. No texto intitulado “Compromissos 

em 8 de fevereiro de 2006 para o Haiti não desaparecer”, o Grupo continua calado sobre 

a substância da sua liberdade, preferindo reiterar a sua posição para a “unidade histórica 

do povo”, posto que declara, sem ambigüidade, distanciar-se tanto do Lavalas, quanto  

do “GNB” 190: “(...), proclamamos que o País não pode se voltar nem ao Lavalas nem ao 

GNB”. (f. 1)  Assim sendo, propõe « construir uma força social consensual a respeito de 

uma estratégia de orientação da política no País”. 191 (f. 2) A perspectiva de “re-

fundação” domina, desse modo, o espírito dessa declaração política que rechaça toda 

possibilidade de lutar contra a divisão social do trabalho na sociedade haitiana: 

“Devemos subtrair o país da representação em dois campos de batalha para 

procurarmos uma solução nacional”. 192 (f. 2) Os relatores apelam, pois, para um 

movimento geral de refundação da nação: “Esse reencontro visa implantar um 

movimento social solidário a fim de decretar uma mobilização geral na perspectiva do 

congresso da refundação”. (f. 2) 

A visão dos grupos assinantes identifica, portanto, a identidade do povo haitiano 

com a realização da liberdade. A materialização dessa filosofia passa pela promoção da 

cultura nacional. E a colaboração classista se torna a estratégia de consecução desse 

projeto de liberdade, pois bem:  

(...) o povo haitiano forma uma união, porém, constituída de múltiplas categorias que 
reúnem, sejam comerciantes, industriais, banqueiros, etc., sejam diversas camadas 
médias (sócio-profissionais, pequenos comerciantes, intelectuais em geral, médios 
proprietários), sejam diversas categorias sociais populares (desempregados, 
camponeses, operários, pequenos profissionais, artesãos). Não é a condição social nem a 
posição social nem a classe social que definem a nossa pertença ao povo haitiano. 193 (f. 
1) 

 

                                                 
190 É o nome que leva o movimento social que derrota o governo ARISTIDE. Significa literalmente: 
Energia viril! A conotação machista é patente, mas o Grupo parece se referir ao governo de transição 
democrático que sucedeu Lavalas, e largamente dominado pelo Grupo dos 184 que lideraram o 
movimento anti-Lavalas. Aí, cabe sublinhar a participação determinante dos alunos no aborto dessa 
ditadura, devido à intervenção da última, na gestão acadêmica e administrativa da Universidade Estatal do 
país, tendo demitido o Reitor Pierre-Marie PAQUIOT, e substituindo-o pelo ambicioso professor Charles 
TARDIEU, no dia 27 de julho de 2003.  
191 Estamos traduzindo do crioulo ao português. 
192 Ter-se-ia acreditado que a divisão social tenha sido uma idéia de setores sociais!  
193 KOLEKTIF SOSYALIS IDANTITE AK LIBÈTE. « Nan Inite Istorik tout Pèp la :  An nou repran 
chemen liberasyon pou nou konstwi nasyon an. » Pòtoprens, [2005]. 
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      Da identidade nacional resultaria uma solidariedade classista no caminho da 

libertação do povo haitiano! Assim sendo, o Grupo condena o processo da gênese e 

desenvolvimento da divisão social no País. O Manifesto lido nas ondas do Rádio 

Quisqueya, na emissora « Mulher ativa » no dia 8 de fevereiro de 2006, é uma posição 

ídeopolítica que compartilha a tese de Marcel GILBERT sobre os “brasseurs 

d’affaires”. 194  Baseado na solidariedade classista, o texto convidou os cidadãos a atuar 

no sentido do projeto nacional, retomando o seu destino formatado na sua cultura 

própria. 

O problema teórico e a prática política da “unidade histórica do povo haitiano” 

reside na ocultação da práxis que deseja transformar pela refundação da nação.  Aquela 

práxis vigora tanto quanto na colonização e na neocolonização. Assim sendo, torna-se 

arriscado circunscrever o período de dominação entre os dois séculos de colonização e 

os 90 anos de dominação estadunidense, como pretendeu o Grupo (f. 1).  Os 111 anos 

de gestão propriamente nacional devem compor a contabilidade da luta de libertação, 

pois a vida social haitiana não é ainda orientada no caminho da satisfação das 

necessidades de todos os haitianos; a permanência da extroversão econômica resta 

prova mais cabal disso. 

Como já assinalado, o manifesto do KSIL é redigido na idéia confusa de 

equação entre identidade e liberdade. Essa igualdade quase matemática participa de um 

universo conceitual composto de constelações ideais tais como povo/nação, interesses 

populares/identidade nacional; movimento social/consciência social; 

dominação/imperialismo; emancipação popular/soberania nacional, etc. Tais 

componentes estão sob o domínio do projeto de reconciliação nacional. 195 Portanto, a 

dialética entre libertação individual / libertação coletiva, que significa, tout court, a 

emancipação humana, submerge na tentativa ilusória de realização de uma solidariedade 

classista.    

Sendo o povo e nação construtos históricos, demandam, porém, uma nuance 

substancial que interdita toda homologia. Na colônia de Saint Domingue, o povo era 

constituído da massa dos escravos, única classe social com reivindicações realmente 

                                                 
194 É assim como Marcel GILBERT tinha descrito os inimigos daquilo que ele designava como sendo o 
Povo Haitiano que, destacava ele, deveria unir-se para lutar para a reconstrução da Nação. Assim sendo, 
os “brasseurs d´affaires” seriam etiquetados como não - patriotas.  
195 Daí a cooperação classista maquiada na busca de solidariedade! 
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democráticas naquela época. A nação haitiana tem sido refundada196 contra a essência 

da luta democrática desencadeada pelo Levante Geral dos Escravos, isto é, a da 

liberdade plena. Nessa perspectiva, é tarefa de alquimista querer fundir interesses 

populares numa solução de identidade nacional, em contexto de total pauperização de 

classes médias e populares. Tal feitiço de solução política que decorreria, não pode 

convencer senão adeptos religiosos que acreditam no milagre. O projeto de mobilizar 

setores populares contra a “dominação do sistema” deve levar em conta, sobretudo, 

sólidas necessidades locais para cuja satisfação se exige a criação de ferramentas 

organizacionais adequadas. No estado atual das coisas, é inconseqüente querer organizar 

massas populares para a reconstrução do meio ambiente, por exemplo, pretendo-se aliá-

las com as classes dominantes que têm pilhado os recursos naturais, seja direta ou 

indiretamente. Neste sentido, caso os interesses populares formarem com a identidade 

nacional, um par coerente, serão fundamentalmente diferentes daqueles dos grandons-

bourgeois. Do mesmo modo, dado que todo movimento social é essencialmente 

político, não pode aspirar à construção de uma consciência nacional, negando seus 

interesses próprios, sobretudo, aqueles de natureza mais estratégica. É na luta política 

para a satisfação das suas necessidades sociais imediatas que se cria a consciência 

social. Aliás, são as lições políticas que nos deixam os nossos ancestrais, os escravos de 

Saint Domingue. As classes sociais ali emergidas saberão refletir de tal modo a 

implantar o seu próprio mecanismo de construção de uma contra-hegemonia. Se 

opuserem à dominação imperialista no seu encaminhamento, o sinal não pode vir senão 

de uma compreensão bastante profunda da aliança estratégica que sempre liga 

grandons-bourgeois haitianos com o grande capital. Todo projeto de libertação social 

(individual e coletiva) se tornará quimérico se houver o não reconhecimento da 

importância da economia, em geral na história e, sobretudo, na formação da nossa 

história nacional, que traz a marca da única Revolução de Negros no mundo.  

Sem dúvida, é a negação da produção histórica da “questão social” haitiana que 

permite ao KSIL de se apropriar da tese do Estado como “ instrumento de consolidação 

do povo”:  197 “Devemos ligar esse povo a essa parcela de terra, bem como ao Planeta, 

                                                 
196 A nosso ver, a fundação remonta à tomada de consciência para construir um modo de organização da 
vida e trabalho na economia de plantação de Saint Domingue, conforme a instituição da escravidão pró-
capitalista moderna. 
197 Trata-se de uma visão francamente supraclassista da qual compartilha o Grupo, negando, desse modo, 
a relação de forças sociais que simboliza o Estado em qualquer sociedade, bem como as funções sociais 
desse último em momentos históricos determinados. 
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de tal modo que manifeste sua dignidade e orgulho. A tarefa principal de um Estado é 

“criar condições para o povo viver na dignidade e com orgulho, respeitando-se uns aos 

outros” (f. 2). 

Ter-se-ia acreditado que a organização político-militar de Toussaint 

LOUVERTURE, de feição essencialmente “grandonárquica”, não contivesse os germes 

do Estado haitiano. Desenvolvido para se constituir em Estado patrimonialista, há muito 

tempo, de forma aberta tem servido aos interesses dos grandons-bourgeois. Diante dessa 

referência histórica, os interesses populares não têm significado. Aliás, é dentro dessa 

fonte que qualquer « interesse superior da nação » beberá a sua realidade 

significativamente social. A idéia de negação da centralidade das contradições sociais 

cuja agravação desaguou na luta pela independência, não repousa, pois, sobre uma 

sólida base demasiado histórica. Quando o KSIL (f. 3) tem afirmado: “(...): se, em1791-

1803, a formação do povo haitiano mais estivesse fundamentada sobre as contradições 

sociais vigentes na colônia, não chegaríamos a 1804. 

A afirmação do KSIL apenas considera o aspecto cultural na fundação da nação 

e negligencia a referência à organização desumana do trabalho escravista na sociedade 

de Saint Domingue.  Neste sentido, a formação do povo haitiano não poderia anteceder 

a fundação da nação haitiana. Com efeito, parece que, historicamente, essa leitura 

provém da confusão entre “povo” e “povo/nação”. Embora o demos ateniense tenha 

sido alargado no decorrer da Revolução Francesa, sobretudo, na oposição radical do 

Terceiro Estado frente à nobreza e o clero, governos continuam evocando o nome de 

povo para caracterizarem a sua nação. Esta operação política contribui para ocultar o 

significado sócio-histórico do conceito, para melhor se obtiver o consenso necessário à 

reprodução do sistema do capital que domina no mundo moderno. 

Na realidade de Saint Domingue, os africanos naturais de tribos diferentes e 

postos ao trabalho escravizado, eram obrigados a forjar um idioma, a harmonizarem o 

seu culto religioso, a assimilarem partes da cultura dos aborígines e dos brancos, etc., 

em resumo, a criarem um modo de vida para poder sobreviver. A cultura haitiana é, 

pois, originada nas plantações, bem como a nação que leva o mesmo nome. Ora, o 

demos total haitiano tem se erigido enquanto ator político que se particularizou no 

Congresso “Bois Caïman”. A tese da anterioridade do povo em relação à nação ignora 

esse dado sócio-histórico. 
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Agora, na crise de sociedade com que se defronta o Haiti, hoje, qual é a eficácia 

de tal confusão teórica? Ao chamar para formar o campo popular a partir de uma 

oposição à dominação “estrangeira”, o Grupo não tem tido a consciência de que pode 

ajudar a renovar o “contrato” de dominação, à la 184. Apesar da retórica de libertação 

usada com profusão no seu manifesto, o Grupo tem escamoteado uma questão 

fundamental: como e por que o projeto de liberdade do demos total haitiano tem se 

desviado? Será que na hora da globalização neoliberal, os grandons-bourgeois não vêm 

a ser ainda mais dependentes? Não pretendemos aqui responder a tais indagações que, a 

si próprias, merecem dissertações monográficas específicas. Colocamo-nos de modo a 

chamar atenção sobre o fato de o grupo desprezar o significado político de interesses 

sociais. De um lado, acentua a importância do « interesse superior da nação » que visa 

se harmonizar com os « interesses de diversas camadas sociais » (f. 3), as « principais 

reivindicações » a serem inscritas na agenda política para “construir uma sociedade 

baseada no interesse superior da nação” e a “inoportuna luta de classes” (f. 5), etc.; de 

outro lado, acredita que “a história demonstra que a nação não pode ser construída na 

exclusão, na injustiça social, no preconceito racial”.  (f. 6) 

 

É significativo anotar duas observações suplementares: a negação da luta de 

classes e a proposta da inclusão social. Pelo menos, ali, o Grupo fica muito coerente 

com a sua apropriação da teoria de integração de cunho funcionalista. Porém, a sua 

“coerência” se expressa num ecletismo que faz referência implícita à emancipação 

humana: “É na luta pela libertação do povo que nós podemos libertar a nós próprios. 

Devemos transformar a nossa consciência para libertarmo-nos. Assim sendo, podemos 

participar da libertação do povo. E nascerá a consciência da sua dissociação impossível 

com o povo”.  (f. 8) 

 

Essa dialética de emancipação humana (libertação coletiva/libertação individual) 

contrasta fundamentalmente com a óptica funcionalista da integração social no mundo 

do capital. A primeira identifica o trabalho enquanto atividade fundante da 

humanização, enquanto que a segunda despreza os trabalhadores, iludindo-os pela 

ideologia da naturalização da exploração econômica, da dominação política, da 

discriminação cultural. Assim sendo, a eficácia política do Manifesto de KSIL está 

apoiada numa certa modernização do contrato de dominação e não numa visão de 
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libertação; procura reconstruir a hegemonia perdida após a queda do ditador Jean-

Claude DUVALIER. Talvez seja a razão pela qual o Grupo não acha indispensável 

definir a sua visão de liberdade. Mesmo assim, o KSIL mescla a teoria do Estado 

hegeliano, representado e expresso mediante a síntese entre liberdade e identidade (daí o 

nome do Grupo) com a integração subordinada das classes trabalhadoras, teoria esta 

que, já assinalamos, está baseada na sociologia estadunidense de subsistemas política, 

cultural, econômica e socialmente autônomos e complementares. 

 

Os dois grupos se encontram na perspectiva de disciplinar as massas populares 

que irrompem na cena política. Se o primeiro enfatiza o fato do Estado não estar a 

serviço da nação, o outro agita a bandeira da dominação estrangeira: encontram-se na 

negação da estrutura social que cria e recria as carências sociais.   

 

Em suma, ambos projetos de sociedade, concebidos por organizações na 

sociedade civil no Haiti, apenas se distinguem pelo foco diferente no seu ponto de 

partida respectivo. De um lado, é o Estado tradicional; de outro, o imperialismo é 

responsável das carências nacionais.  Na realidade, tendem a liquidar a memória 

histórica no País.  Assim sendo, perseguem o objetivo de privar as classes populares de 

um recurso ideológico indispensável na luta para a sua emancipação: sem luz acesa, 

não há visão clara do futuro, o presente ficando obscurecido.  É próprio do 

desenvolvimento de comunidade agrupar os camponeses para subtraí-los de possíveis 

ligações com as antigas lutas camponesas que apontavam o controle de terra e do 

mercado como mecanismos de empobrecimento dos camponeses, e a falta de escola 

como política de perpetuação da dominação social.  

 

Como já vimos antes, o Grupo 184 projeta construir um novo Estado, 

incorporando, de modo subordinado, o movimento popular ao seu contrato social198. Em 

revanche, o KSIL visa reunir organizações antiimperialistas apenas, sem conteúdo de 

classes sociais, mas sim, baseadas na defesa da cultura nacional, para articular a luta de 

libertação da Nação. Em ambos os casos, a Nação será refundada dentro do marco de 

                                                 
198 A esse respeito, é interessante se perguntar por que, malgrado tal quantidade de membros, o Grupo 
184 não conseguiu eleger seu candidato nas eleições presidenciais de 2006.  
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colaboração de classes. De toda maneira, esses grupos mostram uma inteligência 

política: quando que as massas populares irrompem na cena política, desde 1986, e não 

querem fugir à mobilização política, eles tentam cooptá-las em projetos sem conteúdo 

popular, porém, com o modismo de sociedade civil.   

 

Outro projeto de sociedade que luta pela hegemonia na sociedade haitiana é o 

liderado pela Plataforma Haitiana de Advocacia para um Desenvolvimento 

Alternativo199 (PAPDA, em crioulo). Antes de apresentar o ponto de vista desse grupo, 

seria interessante sublinhar que está composta das organizações seguintes: Associação 

Nacional dos Agro-profissionais Haitianos (ANDAH), a Coordenação Haitiana para a 

Proteção do Meio ambiente e o Desenvolvimento Alternativo200 (COHPEDA, em 

francês), o CRAD, o FONHADES, o ICKL, o ITECA, o Movimento Independente dos 

Pequenos Camponeses Haitianos201 (MITPA, em crioulo) e a Solidariedade Mulher 

Haitiana202 (SOFA, em crioulo). Esse conjunto repercute na agenda política nacional, a 

programática do FSM. 

 

Entre 30 de novembro e 1º de dezembro de 2005, reúne-se com outros grupos de 

sociedade civil para reivindicar o nome de “Atores não estatais da sociedade haitiana”. 
203 Esse fórum nacional “discutia as recomendações dos seminários regionais sobre o 

engajamento da sociedade civil na elaboração de estratégia de cooperação entre o Haiti 

e a União Européia”. Também reivindica a aplicação da visão desta que “declara 

considerar a sociedade civil como o maior ator no processo de desenvolvimento 

sustentável”.  Com efeito, o representante desse organismo multilateral no Haiti tem 

dito a esse respeito: “Pode-se decidir tomar providências necessárias contra um governo 

e reorientar a cooperação para a sociedade civil caso estimarmos que a situação do 

Estado de direito tenha sido ameaçada e pisoteada pelo mesmo”. 

                                                 
199 Essa plataforma é de membro fundador do Fórum Social Mundial. Vide em Anexo C. 
200 Por sua vez, essa organização reúne o ITECA, o ICKL, o Movimento Camponês “Tèt Kole”, o Centro 
de Pesquisa e Ação Pedagógica (CRAD, em francês), o Grupo de Animação, Tecnologia e Ação 
Pedagógica (GATAP, em francês) e o Fundo Haitiano para um Desenvolvimento Econômico e Social 
(FONAHDES).  
201 Esse movimento é criado a partir de uma dissidência ocorrida no seio do Partido político subterrâneo 
chamado “En Avant” que era de tendência maoísta. Em outras palavras, é a parte “Haut Artibonite” do 
Movimento “Tèt Kole” que se torna autônomo.  
202 É a ex-Seção de mulheres do “En Avant”. Com a dissidência do MITPA e do CRAD, formará outro 
grupo político. 
203 PLATFÒM AYISYÈN POU PLEDWAYE AK DEVELÒPMAN ALTÈNATIF.  “Les acteurs non-
étatiques haïtiens se mettent ensemble pour influencer les politiques de développement » 
www.PAPDA.org Accès le: 6 fev. 2007. 
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No mesmo contexto, Camille CHALMERS, perplexo, duvidou: “Será que a 

União Européia é capaz de criar estratégias de cooperação que refletem a complexa 

realidade e as necessidades fundamentais do povo haitiano? Ou seja, alinha-se sobre as 

instituições financeiras internacionais e seus critérios e dogmas, sobretudo, as políticas 

de ajuste estrutural?”. 204 

 

Já, na “crítica” da PAPDA à estratégia da Internacional Comunitária, poder-se-ia 

perceber que esta usa e abusa da sociedade civil enquanto instrumento ideológico para a 

consecução dos seus programas nas sociedades chamadas subdesenvolvidas. Porém, 

infelizmente, essa posição esclarecida nunca foi seguida de práticas correspondentes. 

Assim, ao afirmar o que se segue?  

 

As promessas e a nova maquiagem não servem senão a outorgar uma nova legitimidade 
para as mesmas práticas neoliberais. Algumas consultas têm ocorrido com a sociedade 
civil em torno do DSRP, mas perguntamos sobre a representatividade das entidades de 
um lado consultadas, e de outro, parece não haver uma verdadeira influência das últimas 
decisões, 

 

CHALMERS está mostrando os limites do instrumento sócio-político que passa a 

chamar-se de sociedade civil no mundo, hoje. Ao mesmo tempo, o movimento popular 

reivindica a anulação das despesas familiares com a educação, uma substituição da 

política de privatização dos serviços públicos, uma reforma agrária pró-camponesa, etc. 

Em suma, esse movimento se conecta com a tradição de livre individualidade 

inaugurada pela Revolução antiescravista e anti-colonialista desencadeada pelos 

escravos de Saint Domingue. Em vez de articularem essas demandas num projeto 

programático, setores chamados progressistas preferem continuar a lutar em redes de 

movimentos sociais que, de jornada internacional à cúpula mundial, passeiam, tornando 

visíveis, no entanto, as cruciais questões sociais contemporâneas. Será que as ONGs 

chamadas alternativas souberam interpretar esse vazio e preenchê-lo com os legados da 

Revolução de Saint Domingue, em particular, e do marxismo, em geral?      

 

 Ao longo desse percurso, ressaltamos que o Estado haitiano, historicamente 

fundado dentro de relações coloniais específicas, tem conservado traços de 

autoritarismo peculiar que explica a suas forma e funções dentro do mundo capitalista. 

Autoritário na sua relação com as massas populares, o Estado periférico do Haiti 

                                                 
204 Vide em anexo C., já referido. 
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permanece subserviente do capital e das instituições internacionais que funcionam 

dentro da lógica de reprodução do último. Seja, através do “Pacte de l´Exclusif” ou pela 

“Dívida da Independência”, seja pela ocupação militar ou através da política de 

“taiwanização” da sociedade haitiana, as riquezas produzidas no país são captadas e 

apropriadas pelas burguesias francesa e estadunidense, de conlui com as classes 

dominantes locais. Tal processo de empobrecimento torna mais vulnerável a sociedade 

na sua totalidade. Assim sendo, a crise do capital ocorrida nos anos 70 tem 

transformado o país em um amplo mercado de consumo e mão de obra barata. 

 

 É dentro desse pano de fundo que se esboçam, aqui, os contornos das ONGs 

chamadas alternativas e cuja maioria levanta a bandeira de sociedade civil e “novo” 

contrato social.    
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4. Desenvolvimento: a questão da democracia no mundo moderno  

 

É conhecida a história da luta dos modernos contra o Antigo Regime.  Por volta 

do século XV, colocou-se em questão o dogma divino na explicação do universo. Assim 

sendo, a ciência ia apresentar a maior garantia para entender as relações entre as nações 

de um lado, entre os cidadãos de outro. É dentro desse quadro que se constrói o conceito 

de progresso frente à tentativa das classes dominantes da época para conservarem o 

mundo antigo. 

 

Na perspectiva de situar a emergência e desenvolvimento das ONGs dentro do 

Estado capitalista periférico do Haiti, valemo-nos da importante contribuição do 

economista brasileiro Flávio BEZERRA de FARIAS que enfoca o “silogismo do 

Estado” a partir do movimento global do ser social. Tal teorização torna mais clara a 

nossa visão de ONG enquanto como mediadora de pólos sociais existentes na relação 

internacional de trabalho entre países chamados desenvolvidos e países ditos 

subdesenvolvidos, entre privilegiados do Primeiro Mundo e carenciados do Terceiro 

Mundo, etc. Ali, a divisão internacional do trabalho desempenha um papel fundamental 

na padronização das relações de processamento de carências e financiamento de 

projetos de desenvolvimento de comunidade. 

 

Neste capítulo, apresentamos o elemento nuclear que justifica a existência das 

ONGs no Terceiro Mundo, especificamente, ou seja, discutimos a ideologia do 

desenvolvimento e democracia com que a Internacional Comunitária consegue, pelo 

menos, até hoje, contribuir para facilitar a reprodução ampliada do capital. Para isso, 

fazemos um mapeamento da idéia de progresso e ordem que acompanha a expansão do 

capital para rejeitá-la, baseando-nos sobre o projeto de livre desenvolvimento de todos 

os indivíduos cunhado por Karl MARX na sua riquíssima obra. É dentro desse quadro 

teórico-histórico que situamos a problemática da política de “transição democrática”  

difundida pela corrente reformista da Terceira Via que pretende inviabilizar práticas 

sociais voltadas para a realização da livre individualidade, distorcendo o legado 

marxiano da reciprocidade dialética indivíduo-coletivo e transformando-o numa 

oposição metafísica entre individualismo e coletivismo. 
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4.1. O Progresso como desenvolvimento, no advento da modernidade  

 

O conceito desenvolvimento é tão moderno como o movimento social que lhe 

deu batismo de fogo.  Foi instituído contra o Antigo Regime sob o nome de progresso, o 

feudalismo tendo sido assimilado às trevas. Os Iluministas, conhecidos enquanto 

enciclopedistas, tais como DIDEROT, D´ALEMBERT, etc., continuavam o caminho 

traçado por Galileu quando este refutou a explicação religiosa da presença dos homens 

no universo.  Já a ciência se destacou como a forma de conhecimento mais adequada à 

vida moderna, movendo as fronteiras que enclausuravam as potencialidades da espécie 

humana. 

 

Não obstante a construção do conceito na Europa, foi a partir dos Estados 

Unidos que se aprofundou como marca na determinação das relações internacionais.  Já, 

em 1918, o Presidente estadunidense Woodrow WILSON, considerou o 

desenvolvimento enquanto a nova forma de autodeterminação dos povos (soberania 

popular). Porém, a Segunda Guerra Mundial é o acontecimento maior na perspectiva de 

estabelecer as relações internacionais na base de cooperação para o desenvolvimento.  

Com efeito, a devastação da Europa pela guerra condicionou o impulso dos Estados 

Unidos para exportar seu modo de vida no ultramar. Assim sendo, com as relações de 

força a seu favor, convocavam, no dia 24 de julho de 1944, uma conferência 

internacional em Brettons Woods, pequena cidade do Estado do New Hampshire 

(USA), para definir, conforme seus interesses, a nova ordem econômica: o FMI, o 

Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD, hoje mais 

conhecido sob o nome de Banco Mundial), os Tratados Gerais sobre o comércio 

(GATT, hoje transformado na Organização Mundial do Comércio: OMC).  Essas 

instituições participam do sistema das Nações Unidas, porém, sempre regem a 

economia mundial segundo o ditado dos Estados Unidos205. Apesar dessa realidade, 

Edgar MORIN, apud Jn Anil LOUIS-JUSTE, expressou a filiação “onusiana” do 

                                                 
205 O processo decisório no funcionamento dessas instituições é caracterizado pelo voto plural em que 
dominam os países que mais contribuem no orçamento de funcionamento e investimento dessas 
instituições. Foram os Estados Unidos que impuseram essa democracia censitária como norma 
institucional, por terem contribuído mais do que os demais países fundadores.  
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desenvolvimento: “A noção de desenvolvimento, conceito maior e onusiano do meio 

século, é a palavra chave”.  206  

 

        Por enquanto, segundo Elsa ASSIDON, “a idéia do desenvolvimento está a 

legitimar as reivindicações de independência política dos movimentos nacionalistas” 207 

no Terceiro Mundo. Parece que a economista francesa confunde a difusão do 

desenvolvimento enquanto meio de controle desses movimentos, com a descolonização. 

Com efeito, o trem da descolonização lançado pelas Nações Unidas, a partir de 1960, ia 

multiplicar a expansão da filosofia do desenvolvimento. 208 A APD acompanhou esse 

progresso até 1975, ano em que o setor financeiro privado transnacional investiu no 

ramo para imprimir-lhe a sua própria racionalidade econômica de lucro imediato.  

Porém, antes da privatização da ajuda ao desenvolvimento, nasceu a economia do 

desenvolvimento como uma especialização no domínio da Ciência Econômica.  Em 

1953, o economista Ragnar NURKSE usou uma fórmula lapidar para explicar a pobreza 

no Terceiro Mundo: “Um País é pobre, porque é pobre”. 209  Essa tautologia serve para 

equiparar o desenvolvimento com uma questão de dinheiro.   É essa premissa do círculo 

vicioso que o economista GALBRAITH retomara para cunhar sua tese sobre o 

entrelaçamento estreito entre a produtividade e o investimento: ”Uma baixa 

produtividade acarreta uma baixa renda. Quando a renda é baixa, diminuem as 

capacidades de poupança. Sendo irrisória a poupança, a acumulação do capital é 

impossível. Portanto, em caso de investimento irrisório, a produtividade é condenada à 

estagnação”. 210 

 

Essa tradição tenta explicar o subdesenvolvimento do Terceiro Mundo.  Por 

exemplo, em 1954, o economista Arthur LEWIS cunhou a teoria do emprego do 

excedente de força de trabalho, pelo investimento da poupança no ramo “onde a 

produtividade marginal é positiva”, isto é, a indústria, “para gerar lucros crescentes”. 211 

Já o argumento dualista esteve a serviço da explicação sobre a existência dos países 

                                                 
206 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. Sociologie de l´animation de Papaye, Port-au-Prince, Edition Faculté des 
Sciences Humaines, 1997, p. 14. 
207 ASSIDON, Elsa. Les théories économiques du développement.  Paris, Edition La Découverte, 1992, 
p. 3. As idéias resumidas, nos trechos seguintes, derivam da leitura desta obra.  
208 LOUIS-JUSTE, Jn Anil, op. cit., p. 14. 
209 LOUIS-JUSTE, Jn Anil, ibidem. 
210 BOUDON, Raymond ; BOURRICAUD, François. Dictionnaire critique de la sociologie. Paris, 
Éditions Presses Universitaires de France, 1982, citado por Jn Anil LOUIS-JUSTE, ibidem, p. 15. 
211 Citado por Jn Anil LOUIS-JUSTE, p. 15. 
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“subdesenvolvidos”, distinguindo um setor tradicional de subsistência com excedente 

de mão de obra e um setor moderno capitalista constituído de uma série de ilhas. 

Podemos resumir essas teorias no postulado seguinte: “Quando existir um excedente de 

renda, terá a tendência de ser consumida, pelo fato da irresistível atração que exerce o 

modo de vida ocidental sobre as classes superiores dos países subdesenvolvidos”. 

 

Enfim, tanto H. B. CHENERY quanto R. MACKINNON promovem a idéia do 

investimento como motor do desenvolvimento.  Principalmente se interessa sobre o 

financiamento do desenvolvimento, ocultando a história desses países no mundo 

moderno.  Portanto, o “mal funcionamento do mecanismo de formação dos preços” 

(LEWIS), a “causalidade circularia e cumulativa” (G. MYRDAL), as “indústrias 

industrializantes” de François. PERROUX, os “desequilíbrios calculados” (Albert. O. 

HIRSCHMANN), não colocaram em questão o esquema linear de Walt Whitman 

ROSTOW 212, cujo modelo classificou as sociedades sobre um eixo de desenvolvimento 

com cinco etapas: sociedade tradicional, preparação à decolagem econômica (difusão da 

educação, crescimento da poupança e investimento, introdução de tecnologias mais 

produtivas), decolagem econômica (fase na qual a taxa de investimento é quase 

duplicada), caminho à maturação (uso geral de tecnologias modernas e diversificação 

das produções) e, enfim, sociedade de consumo de massa. 

 

A falta de capital e tecnologia seriam a causa do subdesenvolvimento; a 

absorção de capital e o consumo de tecnologia destacar-se-iam enquanto pré-requisitos 

para o desenvolvimento. Esse modelo ignora três categorias de fatos: 1) o processo de 

produção e construção das sociedades chamadas subdesenvolvidas, negando a história 

da acumulação capitalista durante a colonização; 2) a conservação dos mecanismos de 

exploração dos antigos países colonizados no sistema econômico mundial, esquecendo a 

regra das trocas desiguais; 3) a existência dos países subdesenvolvidos como uma parte 

inserida na totalidade do sistema mundial neocolonial.   

 

É evidente que a cultura e a economia se entrelaçam estreitamente e que só a 

história pode decifrar essa relação dialética.  No exemplo do desenvolvimento, vimos 

que a prática do desenvolvimentismo nas relações internacionais, constitui motivo para 

                                                 
212 In Les Étapes de la Croissance Économique, Paris, Éditions du Seuil, 1962. 
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intuir teses e teorias sobre o desenvolvimento. 213  Assim sendo, é difícil negar o caráter 

etnocêntrico da ideologia do desenvolvimento.  A racionalidade do desenvolvimento 

procede do espírito de progresso tão caro à Filosofia das Luzes. Em termos políticos, 

governos ocidentais utilizam a industrialização e a urbanização enquanto armas 

econômicas para barrar a vontade de libertação da maioria da humanidade. 

 

  O uso político do progresso iluminista transformar-se-á em desenvolvimento de 

comunidade, já no primeiro pós-guerra. Jean Pierre CHAUVEAU (1982), tem 

sublinhado alguns elementos históricos importantes: 

 

Entre as duas guerras, o pacto colonial é substituído pelo populismo colonial. Depois da 
guerra, a administração colonial francesa cada vez mais fortemente é influenciada pelo 
“Indirect Rule” britânico, e a associação dos camponeses torna-se a palavra chave 
contra a exploração arbitrária e destrutiva de recursos propagada pelo pacto colonial. 214 

 

Em 1921, Yves HENRY, então Inspetor Geral de Agricultura na África 

ocidental francesa, indicava a linha geral enquanto programa agrícola: 

 

Educar o camponês, dar-lhe meios de ferramentas modernas e, em seguida, 
progressivamente trazer as bonificações à sua terra, senão todo programa seria vão, (...). 
Como realizar o agrupamento dos produtores e quais meios financeiros porem à sua 
disposição para a melhoria do seu equipamento e a cultura? A experiência respondeu: 
tem que se organizar o mutualismo agrícola sob as formas mais diversas e, 
particularmente, sindicato, caixa de crédito, cooperativa. 
 
(...) Porém, essas associações não terão uma existência segura, não desempenharão seu 
papel se não forem verdadeira e duplamente associações agrícolas também mudando o 
quadro que forma sociedades de previdência atual em órgãos puramente administrativos 
e asfixiantes. O camponês não as entenderá, sua iniciativa não será despertada 
plenamente, não aproveitará senão no caso em que esses órgãos sejam extremamente 
flexíveis e que a tutela administrativa, necessária no início, torne-se cada vez mais 
flexível para, afinal, desaparecer e ser substituída por um simples poder de controle. 215 

 

A partir da Segunda Guerra Mundial, a cooperação para o desenvolvimento se 

tornará outra estratégia de conservação dos antigos laços coloniais.  Nesse sentido, Jean 

Pierre CHAUVEAU fala no triunfo do modelo de “Community Development” nas 

colônias britânicas, aquele de “desenvolvimento rural” fundado na animação rural e 
                                                 
213 No Terceiro Mundo, autores como AMIN, CARDOSO, FALETTO, FURTADO, GUNDER FRANK 
se empenharam em contrapor-se ao esquema dominante, com as teorias da ruptura seletiva, da 
dependência e do subdesenvolvimento condicionado pelo desenvolvimento.  Não nos aprofundaremos 
sobre essas teorias, porque o importante é demonstrar o laço imperialista do desenvolvimentismo. 
214 CHAUVEAU, Jean Pierre. “Le Modèle Participatif de Développement Rural est-il alternatif? 
Revue APAD, Orstom-Montpellier, n. 3. Sept. 1992. 
215 Citado por Jn Anil LOUIS-JUSTE in Organisation de Promotion du Développement : un courtier 
néo-libéral, Port-au-Prince, 1997, mimeo, pp. 53-54. 
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movimentos cooperativos, nas colônias francesas. Conforme o autor, o desenvolvimento 

de comunidade precisamente se inventou como estratégia de luta contra possíveis 

revoluções: “Acham-se, pois, os mesmos princípios, re-atualizadas pela situação 

específica do pós-guerra: o desenvolvimento de comunidade e a animação rural são 

privilegiados enquanto modelo de ação não revolucionária, no contexto da Guerra Fria e 

do levante dos nacionalismos”. 216 

 

Essa participação camponesa veio a dominar a Sexta Cúpula Interamericana de 

Agricultura, em Lima (maio-junho de 1971). Trata-se de remover barreiras que obstam 

a adoção de inovações técnicas: (...), a Conferência Internacional de 1971, sobre o 

desenvolvimento agrícola na América latina, recomenda que, com o apoio dos 

governos, generalizem-se no setor as organizações que facilitam a participação 

camponesa nas ações econômicas, sociais e políticas, (...). 217
 

 

Conforme Jacques ALARY et al, apud Jn Anil LOUIS-JUSTE (1997, p. 34), 

 
Na realidade, essa corrente procede de um empreendimento colonial. O ‘Colonial 
Office’ da Grã Bretanha a praticava enquanto ‘ação para assegurar a cooperação ativa 
de cada comunidade nos programas concebidos para aumentar o nível de vida e 
promover o desenvolvimento sob todas as formas. 218 

 

 É dentro dessa perspectiva que a análise de Christopher GUNN e Hazel 

DAYTON GUNN (1998) encontra sua relevância. Com efeito, contrapondo 

comunidade ao capital, escreveram:  

 
O capital é concebido distinto das comunidades. Ele pode ser entendido como os meios 
financeiros para o desenvolvimento econômico de um grupo na sociedade, que controla 
os recursos econômicos e manifesta o interesse para perpetuar o controle sobre este. 
Capital quer lucro; comunidades querem desenvolvimento; comunidades querem 
empregos bem pagos para os residentes; empresários são conduzidos a pagar o salário 
mais baixo possível em relação aos custos do capital, em níveis de produtividade dados. 
Capital procura um ambiente livre de regulação de custo; comunidades requerem uma 
ecologia sustentável pela vida. Comunidades são definidas 219pelo lugar e estabilidade; 
o capital viu o lugar, antes de tudo, como um fator de custos de transporte e transação. 

    

                                                 
216 Citado por Jn Anil LOUIS-JUSTE in Sociologie de l´animation de Papaye, op. cit, p. 33. 
217 PASQUIER, Roger. L´animation agricole, Suisse, Édition Universitaire de Frisbourg, 1973, citado 
por Jn Anil LOUIS-JUSTE, op. cit, p. 33. 
218 ALARY, Jacques (org.) Solidarités : Pratique de recherche-action et de prise en charge par le milieu.  
Montreal, Edition Boreal, 1988, citado por Jn Anil LOUIS-JUSTE, p. 34. 
219 GUNN, Christopher; DAYTON GUNN, Hazel. Capital and Community Development, Boston, Ed. 
University of Massachussetts, 1998, citado por Jean Anil LOUIS-JUSTE in Crise agrária e 
Desenvolvimento de comunidade: As metamorfoses do movimento camponês no Haiti. Dissertação de 
mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 3 de novembro de 1999, ff. 30-31. 
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 Para melhor entender essa colocação, convém destacar que esses autores (1998, 

p. 156) opõem o capital ao desenvolvimento: “Aqui nossa discussão está centrada nas 

vias inovadoras nas quais as comunidades estão procurando o desenvolvimento baseado 

em iniciativas públicas e do terceiro setor”. Essa ação coletiva baseada, conforme eles 

(1998, p. 163), na comunidade, querem promover a mudança social: “Depois da 

Segunda Guerra Mundial, o movimento operário norte-americano aprendeu bem o seu 

papel instrumental. Hoje em dia, ele se defronta com as tarefas de reconquistar seu 

caráter propositivo e redefinir seu papel como um agente de mudança progressiva”. 

  

Conforme os autores (1998, p. 89), 

 

As corporações de desenvolvimento de comunidade tiveram o seu início no final dos 
anos 1960. Promovidas pelo “Office of Economic Opportunity” federal e a Fundação 
Ford, essas organizações não-lucrativas, baseadas em comunidade, tinham a intenção de 
estimular o desenvolvimento econômico e político. 220  

 

É nesse sentido que Safira AMMAM (1992, p. 19) vê no desenvolvimento de 

comunidade, “uma ideologia e uma política propostas por organismos internacionais, 

absorvida e difundida pelas classes dirigentes e pelas organizações privadas, com a 

mediação de seus intelectuais, recebendo amplo respaldo do Estado no Brasil”. 221  

 

Já Maria Luiza de SOUZA procura o sentido político-ideológico desse 

empreendimento: “Entre a ação social ampla, difusa, de massa e a ação comunitária 

restrita, concentrada e individualizada, é preciso que haja um instrumento eficaz no 

sentido de que estas ações sejam dirigidas para os objetivos ditos ‘sociais’. Entra aqui a 

função do Desenvolvimento de Comunidade”. 222 Tudo indica, pois, que a estratégia do 

desenvolvimentismo eleita para orientar a cooperação internacional para a reprodução 

ampliada do capital, exige uma coalizão institucional capaz de monitorar tal política.  

Assim se pode entender a advertência de Robert MACNAMARA em 1972, então 

presidente do Banco Mundial, citada por Alain PIVETEAU (2004, p.19) na sua tese de 

doutorado sobre a questão da avaliação das ONGs: 

 
                                                 
220 É bom relembrar que, apesar dos autores quererem opor o capital ao desenvolvimento de comunidade, 
não conseguem ocultar a origem capitalista dessa visão nos Estados Unidos.  
221 AMMAM, Bezerra Safira. Ideologia do Desenvolvimento de Comunidade no Brasil, São Paulo, 8ª 
ed. Editora Cortez, 1992. 
222 SOUZA, Maria Luiza de. “Reflexão sobre o agir do assistente social” (pp. 85-98). Revista Serviço 
Social e Sociedade, São Paulo, 1982, n. 8-9, mar-ago, 
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Quando os privilegiados são pouquíssimos, e os desesperadamente pobres, a maioria, e 
quando a distância ainda mais se aprofunda sem cessar, não é senão uma questão de 
tempo antes que uma escolha decisiva se imponha entre o custo político de uma reforma 
e o risco político de uma revolução. Eis porque as políticas de erradicação da pobreza 
nos países subdesenvolvidos se impõem não só por princípio, mais sim por prudência. A 
justiça social principalmente não é um imperativo moral, é um imperativo político. 223 

 

Resumindo: a luta contra o Antigo Regime deságua no advento da modernidade, 

mas esta incorpora laços coloniais ao novo modo de produção nascente. A idéia central 

dessa nova era é a do progresso. Politicamente, significa a remoção dos entraves postos 

pelo direito divino ao desenvolvimento dos indivíduos; economicamente, esposa a 

forma do desenvolvimento das forças produtivas para resolver o problema da 

dependência dos homens para com as forças da natureza. E, culturalmente, o avanço se 

registra nas possibilidades oferecidas a partir da nova concepção do mundo, para os 

indivíduos desenvolverem as suas plenas capacidades. Infelizmente, há de se constatar 

que a modernidade não beneficia todos os cidadãos criados no seu bojo, até porque um 

representante das mais potentes instituições na vertente contemporânea da ideologia do 

progresso chamava a atenção dos seus pares sobre a necessidade de “políticas de 

erradicação da pobreza nos países subdesenvolvidos” (Robert MACNAMARA, in 

Sauveur Pierre ÉTIENNE, op.cit). Torna-se, portanto, óbvio que o desenvolvimentismo 

não resolveu os problemas sociais levantados pelo “progressismo”. Será que esse 

fracasso já está contido no liberalismo que subjaz a essas duas formas do modo do ser 

do capital? 

 

4.2 Ordem e progresso, ou o desenvolvimento da propriedade privada capitalista 

 

Com efeito, o Iluminismo celebra o advento do indivíduo, afinal de contas, 

libertado dos grilhões feudais: “O homem nasceu livre, e por toda a parte, geme 

agrilhoado; o que julgar ser senhor dos demais é de todos, o maior escravo”. 224 

 

Esse “estado de natureza”, enquanto liberdade natural depositada no homem 

definiria a “natureza humana”, conforme as lições contratualistas.  Já, John LOCKE, no 

“Segundo Tratado sobre o Governo”, enfatizou sobre o “estado de perfeita igualdade”: 

  

                                                 
223 PIVETEAU, Alain. Évaluer les ONG. Paris, Edition Karthala, 2004. 
224 ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. São Paulo, Editora Martin Claret, 2005, p. 23. 
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Para compreendermos corretamente o poder político e ligá-lo à sua origem, devemos 
levar em conta o estado de natureza natural em que os homens se encontram, sendo este 
um estado de total liberdade, para ordenar-lhes o agir e regular-lhes as posses e as 
pessoas de acordo com sua conveniência, dentro dos limites da lei da natureza, sem 
pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. 225 

 

Assim sendo, o contratualismo alega como premissa, a idéia de que preexiste 

uma natureza humana que antecede a gênese da sociedade, aí concebida enquanto 

espaço de alienação de algumas liberdades individuais em proveito de uma “paz social”, 

prevendo contra a “guerra de todos contra todos”, assim concebida por Thomas 

HOBBES (2005, p. 98): “(...) durante o tempo em que os homens vivem sem um poder 

comum capaz de mantê-los a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a 

que se chama guerra. Uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens”. 
226 

 

Óbvio é que da passagem “necessária” ao estado de natureza nasça certa 

civilização humana. A “sociedade política” ou “sociedade civil”, ainda chamada de 

“governo civil” se torna a máxima expressão simbólica do homem civilizado227.  O 

contrato ou pacto social é o meio pelo qual conseguem os homens o fim da liberdade: 

 

(...), os homens são por sua natureza livres, iguais e independentes, e por isso nenhum 
pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar 
seu consentimento. O único modo legítimo pelo qual alguém abre mão de sua liberdade 
civil no acordo com outras pessoas para se juntar e unir-se em comunidade para 
viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, com a garantia de gozar de 
suas posses, e de maior proteção contra quem não faça parte dela228(p. 77). 

  

 E ROUSSEAU enfatizou a liberdade moral como passagem do estado de 

natureza ao estado civil.  De antemão, reconheceu que “cada indivíduo pode ter como 

homem uma vontade particular adversa, ou dessemelhante da vontade geral que tem 

                                                 
225 John LOCKE. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo, Editora Martin Claret, 2005, p. 23. 
Domenico LOSURDO, na “Contra-História do Liberalismo. São Paulo, Editora Idéias e Letras, 2006”, 
destacou o fato de o “sábio Locke” “sustentar que a escravidão dos ‘povos bárbaros [...] não ofende o 
direito da natureza”, p. 151.  Essa posição decorre do seu lugar de acionista na maior companhia inglesa 
que organizou o tráfico negreiro. 
226 Thomas HOBBES. Leviatã ou Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo, 
Editora Martin Claret, 2005. 
227 Aí se entende homem branco naturalmente dotado de « germe civilizado », uma vez que os 
« Africanos, homens bárbaros” devem ser educados para a liberdade através da sua escravidão. Tanto 
Jonh LOCKE quanto HEGEL se destacaram enquanto maiores expoentes desse ponto de vista. Já HEGEL 
apoiou a tese de melhor condição de vida dos escravos nas colônias americanas e apontou para a 
libertação gradual: “A escravidão é em si e para si injusta, pois a essência da humanidade é a liberdade; 
mas, para isso, o homem dever ter maturidade. “Daí que a abolição gradual da escravidão seja mais 
razoável e eqüitativa do que a sua remoção súbita” (p. 94).   
228 LOCKE, John, op. cit. 
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como cidadão” (: 34).  Essa cisão entre o homem e o cidadão é expressa dentro da 

“pessoa moral, que constitui o Estado, como ente de razão, (...)” (p. 34). Pelo contrato 

social, o homem consegue realizar esse milagre, porque é racional em si: “(...): o que o 

homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito sem limites a tudo 

que o tenta e pode atingir; ganha a liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui” 

(p. 35). 

 

 Todo esse arcabouço teórico do indivíduo moderno é construído a partir da 

necessidade de racionalizar a dominância da propriedade privada para tornar possível a 

vida em sociedade. 229 Cada autor representa aquela propriedade privada conforme a sua 

visão do ser racional livre e natural. Para ROUSSEAU, o “domínio real” advém do 

“direito de primeiro ocupante, [que] ainda que mais real que o do mais forte, só se 

converte em verdadeiro direito depois de estabelecido o direito de propriedade” (p. 35). 

Essa metamorfose jurídica da realidade é que constitui o fundamento da propriedade 

privada, apesar de ROUSSEAU (p. 36) colocar princípios para justificá-la: 

 

(...), para autorizar o direito do primeiro ocupante em qualquer terreno, são necessárias 
as seguintes condições: primeiro, que ninguém habite ainda esse terreno; em segundo 
lugar, que se ocupe só a quantidade necessária à subsistência; em terceiro, que se tome 
posse dele, não por uma vã cerimônia, mas pelo trabalho e cultura, únicos sinais de 
propriedade que, em falta de títulos jurídicos, os outros devem respeitar. 

 

 Evidente é que o trabalho vem, em última instância, na legitimação da 

propriedade que tem nele, por enquanto, origem.  Esse mesmo fundamento se acha em 

LOCKE (p. 47), porém, desde o início: “De início, (...), o trabalho propiciou o direito à 

propriedade sempre que alguém achou conveniente aplicá-lo ao que era comunitário, 

trabalho que gerou, como ainda hoje, durante longo tempo, a maior parte daquilo que os 

podem utilizar”.  

 

 No entanto, abordando a relação entre utopias sociais e direito natural clássico,  

numa perspectiva de continuação, Ernst BLOCH (2006, p. 89) ressalta uma diferença 

entre os principais contratualistas. Conforme ele, o direito natural clássico,  que prepara 

a “legitimação jurídica da morte ao tirano”, “é constituído de uma substância diferente 

                                                 
229 Veremos mais adiante como o processamento de carências sociais através de projetos de 
desenvolvimento comunitário também é uma forma de racionalização da sociedade moderna dos 
privilegiados, legitimando-se as relações sociais e internacionais autoritárias. 
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das utopias sociais”. 230 Essa teoria da Revolução Burguesa reflete, portanto, os 

interesses materiais e objetivos que buscam, ali, legitimar a nova ordem social em 

gestação. Nesse sentido, as “ações espontâneas” desses seres humanos fundam um 

Estado baseado num “Contrato comunitário” (BLOCH, 2006, p. 90). O “princípio do 

qual se derivam a priori os estatutos do direito natural” representa um “appetitus 

socialis”, ou seja, “a pulsão em prol da comunidade ordenada e pacífico (BLOCH, 

2006, p. 90). Porém, a “proteção à propriedade privada” e a “demanda por 

universalidade” que constituem a forma-Estado Civil, não devem levar a confundir os 

primeiros autores contratualistas, conforme o autor. Já, em HOBBES, o Estado civil não 

se repousa sobre esse appetitus socialis. Nas palavras de BLOCH: 

 

  A pulsão básica e a intenção não são mais por natureza appetitus socialis, amigável e  

  otimista, mas o egoísmo desenfreado, daí o homo homini lúpus, daí bellum omnium  

  contra omnes com estado natural. O mesmo egoísmo formaliza, portanto, o contrato do  

  Estado não como unificação, e sim como subjugação, de opressão deliberada da  

  natureza lupina. Essa natureza é confiada a uma única pessoa, que a detém e somente  

  agora a emprega de jure, para reprimir todos os sujeitos, para estabelecer a paz e a  

  segurança, que visa, por ‘princípio’, à autopreservação. (p. 91) 

 

 Assim sendo, “todos os seres humanos são iguais, porque todos não são nada 

diante do governo” (p. 91). Enquanto, para LOCKE, apud BLOCH (2006, p. 92), “a 

natureza tem uma lei que compromete a todos, e a razão, que é essa lei [...], ensina a 

cada ser humano que a inquire que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve 

prejudicar a outro na vida, saúde, liberdade e propriedade”. Já, o contratualismo à la 

Rousseau é baseado na inalienabilidade da liberdade do indivíduo. Conforme BLOCH 

(2006, P. 92), no Contrato Social, “entra em cena com pleno poder o povo, sem 

subdivisão em estamentos, sem representantes. O cidadão decidiu tomar contas das 

coisas pessoalmente, não desejava mais ninguém que o substituísse”. Daí a sátira de 

ROUSSEAU contra a democracia inglesa: “o povo inglês, [...], acredita ser livre, mas o 

é apenas no momento das eleições”. Uma vez realizadas, “ele é escravo, ele é nada”, 

apud BLOCH. 

 

                                                 
230 BLOCH, Ernst. “Liberdade e Ordem, esboço das utopias sociais” (p. 28-133) in O Princípio 
Esperança, Vol. 2. Rio de Janeiro, Editora UERJ, 2006.  
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 O dilema é que o silogismo rousseauiano da liberdade individual, vontade geral 

e contrato social não oferece mediações políticas potencialmente capazes de alterar 

profundamente as condicionantes materiais dessa escravização ou romper radicalmente 

os laços objetivos da mesma.   

  

Apesar dessa diferença, a questão da propriedade privada capitalista ocupa o 

cerne do contratualismo nascente. Em LOCKE (p. 47), o trabalho e a indústria 

começaram a definir a propriedade. Logo vem a ratificação desta “por meio de acordos 

e pactos”, enquanto a propriedade deriva, conforme HOBBES (p. 124), de uma 

concessão do Estado. Pois bem, o trabalho torna-se o “meio” para conseguir “coisas que 

são necessárias para uma vida confortável” (p. 100). De toda maneira, os contratualistas 

sintonizam na conceituação do Estado civil como protetor da propriedade capitalista, 

qualquer que seja a origem desta. 

 

Aqui é fundamental ressaltar que, no contratualismo, o trabalho significa a 

aplicação das forças físicas e mentais de todos os homens. Assim sendo, trata-se do 

trabalho concebido como propriedade comum a todos os homens, de um ponto de vista 

antropológico. A história é ausente nessa conceituação do trabalho. É por isso que o 

direito positivo é uma consagração dessa visão metafísica, tanto do homem quanto do 

trabalho que lhe é consubstancial.  

 

Resumindo: o Estado civil, governo civil, sociedade política ou sociedade civil 

representa a aplicação da razão na preservação da paz entre os homens chamados 

civilizados; portanto, consagra o reino da liberdade e a civilização do direito natural 

encontrado no ”Estado de natureza”. Assim sendo, será interessante investigar por que 

todos os contratualistas partem dessa situação hipotética, distinguindo-se lei civil do 

direito natural? Será que esse “estado de natureza” não representa já um grau de 

civilidade no estado de coisas a eles contemporâneo? Em outras palavras: em que 

medida esse seu estado de natureza não decorre das ações e projetos de homens 

antepassados ou contemporâneos? Já que, como ambos os contratualistas, Thomas 

HOBBES (p. 15) reconheceu, na introdução da sua obra máxima, a feição do homem na 

construção do Estado: 
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(...), pela arte, é criado aquele grande Leviatã a que se chama Estado, ou 
Cidade (em latim Civitas), que nada mais é senão um homem artificial, de 
maior estatura e força do que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi 
projetado. No Estado, a soberania é uma alma artificial, pois dá vida e 
movimento a todo o corpo; (...); a riqueza e prosperidade de todos os membros 
individuais constituem a força; Salus Populis (a segurança do povo) é seu 
objetivo; (...). 

 

Em suma, o progresso no contratualismo subjaz à propriedade privada capitalista 

que deve reger a ordem e o progresso. Essa filosofia esvazia os conteúdos sócio-

históricos dos indivíduos para celebrar a passagem do homem chamado natural ao 

estado de coisas civil. Se o contratualismo reivindica a individualidade do homem, isto 

é, a sua capacidade em se associar numa sociedade ou Estado civil, essa reivindicação 

se subordina à preservação da propriedade privada capitalista emergente naquela época. 

Em outras palavras: a individualidade no contratualismo se acha nos grilhões do sistema 

do capital. 

 

 

4.3 Progresso e desordem, ou a livre individualidade231 

 

 A dialética hegeliana de reconhecimento recíproco entre amo e escravos232, foi 

superada pela dialética de livre individualidade descoberta por Karl MARX. O nosso 

                                                 
231 A Nação haitiana inaugura a sua proclamação de Independência com a vaga idéia de livre 
individualidade. No seu discurso proferido no 1º janeiro de 1804, o imperador Jean Jacques 
DESSALINES, pronunciou uma frase que ressoou como uma sorte de dialética entre liberdade e 
felicidade: “Lutando para a vossa liberdade, tenho preparado minha felicidade”; porém, essa “livre 
individualidade” da jovem nação devia ser “assegurada por leis”. Ver DESSALINES, Jean Jacques. lois 
et actes. Port-au-Prince, Éditions Presses Nationales, 2006. 
232 Já a escritora Susan BUCK-MORSS, no opúsculo “Hegel y Haití. La dialéctica amo-esclavo: uma 
interpretación revolucionaria. Buenos Aires, Edición Norma, 2005” assinalou a fonte histórica de 
inspiração do mestre de Karl Marx: “Outros textos de Hegel precisam ser lidos com a conexão haitiana na 
mente” (p. 78). Mais adiante: “O momento de iluminação do pensamento de Hegel precisaria se justapor 
à lucidez de demais contemporâneos: Toussaint LOUVERTURE, WORDSWORTH, o abade 
GRÉGOIRE, inclusive Dessalines” (p. 102). HEGEL foi obrigado, conforme a nossa autora, a mencionar 
a revolução haitiana por seu nome próprio na sua obra tardia: “a filosofia do espírito subjetivo” (p. 82), 
apesar dos seus preconceitos contra os Africanos.  Por outro lado, a escritora destacou: “Ninguém se 
animou em sugerir que a idéia da dialética do amo e o escravo surgiram em Hegel em Jena, entre os 
anos 1803 e 1805, a partir da leitura da imprensa –cotidianos e revistas -. E foi  o mesmo Hegel quem, 
nesses mesmos anos de Jena, no momento em que essa dita dialética foi originalmente concebida, fez a 
observação seguinte: “Ler os diários de manhã constitui uma espécie de oração matutina secular. 
Alguns orientam a sua atitude para com Deus e contra o mundo; outros para com o mundo tal como é. 
Uma coisa provê tanta seguridade quanto a outra, na hora de saber no qual mundo habitamos”. (p. 57) 
Numa carta a Friedrich Wilhelm Joseph Scheling, no dia 24 de dezembro de 1794, Hegel escreveu: “Por 
acaso, falei,há alguns dias, com o autor das cartas assinadas ‘O’ no Minerva de Archenholz. Sem 
dúvida, está familiarizado com elas. O autor, pretensiosamente inglês, é de fato, um silesiano chamado 
Oeslner ( ...) todavia jovem, mas com aspecto de grande trabalhador” (rodapé 68, p. 52).   
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autor incorporou, na sua obra, tudo aquilo que o Iluminismo tem produzido de positivo, 

no sentido do progresso da humanidade. 

 

Com efeito, a Revolução francesa de 1789 representa o ponto histórico-político 

máximo dessa racionalização concreta da chamada natureza humana. 233  Nessas raízes, 

G. W. F. HEGEL (2003, p. XXXIV- XXXVI) fundamentou seus “Princípios da 

Filosofia do Direito”, resumindo-se pela fórmula: “O que é racional é real e o que é real 

é racional”. 234 Essa identidade é posta porque “a filosofia é a inteligência do presente e 

do real, (...)”. Nessa obra, a tese do autor é que a moralidade objetiva é a idéia da 

liberdade realizada pela ação racional da consciência. O Estado representa, assim, o 

desenvolvimento concreto mais elevado da razão humana (p. 232). Ao longo do 

percurso, o nosso autor conceitua o Estado como real racional acima das 

particularidades, porque é a realização da vontade substancial (p.217), como essência 

universal racional (pp. 220-221), como dialética do universal e dos particulares (p. 226), 

como desenvolvimento da Idéia na Constituição e as instituições (p. 290-291), como 

conjunto de relações essenciais da razão realizada (p. 237), etc. Para melhor entender 

essas conceituações, é preciso saber que, conforme Hegel, a Idéia ou Espírito representa 

o maior desenvolvimento do pensamento filosófico humano alcançado pela humanidade 

no decorrer da história universal. 235  Assim sendo, se o mundo real antecede a filosofia, 

a segunda é que concebe o primeiro, conforme o conceito, tornando-o inteligível, 

porque é a reflexão objetiva sobre o real (: 170). 

 

Dentro do sistema hegeliano, o Estado constitui a esfera universal racional do 

real, e a sociedade civil-burguesa se entenderá enquanto reino das particularidades, do 

livre arbítrio, da subjetividade, da contingência (p.168), ou seja, o lugar dos interesses 

egoístas, da propriedade privada, da família (pp. 169; 173; 266-267; 283). O Estado 

Ético de HEGEL supera essas contradições, subsumindo-se a sociedade civil-burguesa. 

A reconciliação racional das contradições sociais se deu, conforme a 

representação hegeliana da História, enquanto processo do Espírito, ou seja, o 

“desenvolvimento do ser em si para o ser para si” (p. 172).  Esse Espírito se aliena no 

                                                 
233 Enquanto a Revolução haitiana promove a liberdade  pela fruição direta dos resultados do trabalho 
livre historicamente alcançado, ou a morte na escravidão. 
234 HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo, Editora Martins Fontes, 2003. 
235 Só que nessa história universal HEGEL não colocou a belíssima Revolução haitiana, ou pelo menos, 
tentava desesperadamente silenciá-la. 
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Homem pelo trabalho, superando-se a esfera estreita da sociedade civil-burguesa e 

reconciliando-se consigo própria. A produção da cultura como horizonte da libertação 

(p.172) se torna a mais elevada expressão da razão. Portanto, a História é o processo do 

universal que se particulariza para se realizar, isto é, o movimento do Espírito na 

realidade; é o desenvolvimento da razão do ser concreto, a elevação da subjetividade 

geneticamente religiosa até seu desenvolvimento objetivo racional (p. 137). Enfim, 

trata-se do salto da razão para a realidade (p. 235).   

 

Nessas condições, o ser em que se realiza a Idéia é o indivíduo concreto, ou seja, 

a materialização do espírito na história, ou ainda, a inserção nas exigências naturais e 

relações necessárias (p. 171), pois, o homem é o ser universal (p. 174). Para melhor 

entender esse salto dialético hegeliano, é preciso saber da representação da necessidade 

e liberdade em HEGEL. Na dialética do nosso autor, a sociedade civil-burguesa 

constitui o reino das necessidades, embora o Estado se ache na área da liberdade. A 

primeira representa a particularidade; o segundo, a universalidade. Entre o ponto 

inferior e o superior, medeia o Espírito nos seus desdobramentos reais.   

 

Este sistema de pensamento Karl MARX criticou enquanto tentava apanhar o 

método em HEGEL, que lhe pareceu como método absoluto do conhecer, ou seja, a 

alma imanente do conteúdo.  Conforme MARX, o método que consiste em elevar-se do 

abstrato para o concreto não é senão a maneira para o pensamento apropriar-se do 

concreto, reproduzindo-o enquanto concreto do espírito.  Porém, nunca foi o processo 

de gênese do concreto em si. HEGEL caiu na ilusão que consistiu em conceber o real 

enquanto resultado do pensamento, e identificou o segundo processo com o primeiro. 

Assim sendo, MARX refutou a tese da emancipação humana a partir da revolução 

teórica. Já, na “Contribution à la critique de la Philosophie du Droit de Hegel”, MARX 

(1980, p. 37) afirmou: “As revoluções precisam de um elemento passivo, de uma base 

material. A teoria nunca se realiza num povo senão na medida em que é a realização das 

suas necessidades (...). Não basta que o pensamento tenda a realizar-se, é preciso que a 

realidade busque a pensar a si mesma”. 236 

 

                                                 
236 MARX, Karl. Contribution à la critique de la Philosophie du Droit de Hegel. Paris, Editions 
Sociales, 1980. 
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 Assim sendo, o pensamento de Marx nasceu liberal radical para se desenvolver 

enquanto comunismo. Já, na “Questão Judaica”, tratando-se em 1843, da situação dos 

judeus na Alemanha católica, MARX (1991, p. 22-23) problematizou assim o tema da 

emancipação humana: 

A emancipação política do judeu, do cristão e do homem religioso em geral é a 
emancipação do Estado do judaísmo, do cristianismo e, em geral, da religião. De modo 
peculiar à sua essência, como Estado, o Estado se emancipa da religião ao emancipar-se 
da religião do Estado, isto é, quando o Estado, como tal, não professa nenhuma religião, 
quando o Estado se reconhece muito bem como tal. A emancipação política da religião 
não é a emancipação da religião de modo radical e isento de contradições, porque a 
emancipação política não é o modo radical e isento de contradições da emancipação 
humana. 237 

 

 Mais adiante, ressaltará: “Sacudindo o jugo político, a sociedade civil livra-se 

dos laços que freavam o seu espírito egoísta. A emancipação foi simultaneamente a 

emancipação da sociedade civil da política, da própria manifestação de um conteúdo 

universal” (1991, p. 23). 

 

 Essa contraposição entre emancipação política e emancipação humana percorre 

toda a obra do nosso autor, até O Capital, em que denunciou o fetichismo da mercadoria 

enquanto forma econômica da alienação humana, impedindo desse modo, a livre 

individualidade dos indivíduos. Isto é, o tema emancipação humana acompanhou a 

gênese e desenvolvimento do pensamento de Marx. O trato que recebeu na Questão 

judaica não é senão uma maturação progressiva do projeto de enobrecimento “dialético” 

que percebeu na sua meditação frente à crise de escolha profissional. Em uma carta ao 

seu pai, datada de 1837, o jovem dos tempos de Liceu (1985, p. 11) expôs a razão de 

abandonar o estudo de Direito para o da Filosofia. Mesmo que descreva o lugar do 

homem em termos ainda metafísicos, já o compreendeu em relação ao desenvolvimento 

da sociedade: 

 

A natureza é que atribui ao animal o domínio da atividade em que tem que se mover 
(...). Também ao homem, a divindade fixou um objeto geral: enobrecer a humanidade e 
enobrecer-se a si mesmo. A ele de buscar os meios para atingi-lo, a ele de escolher na 
sociedade o lugar mais conveniente em que melhor pode elevar-se, elevar a sociedade 
com ele. 238 

 

                                                 
237 MARX, Karl. A Questão judaica. 2ª ed. São Paulo, Editora Moraes, 1991. 
238 MARX, Karl. Philosophie. Paris, Édition Gallimard, 1985. 
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 O jovem adolescente (1985, p. 16) concluiu assim que pode, a sua meditação: 

“(...) a humana natureza assim tem feito de modo que só no trabalho pelo bem e a 

perfeição do mundo ambiente, o homem pode conseguir sua perfeição própria”. 239 

 

 Entre 1835 e 1843, o nosso autor (1991, p. 25) se distanciou da linha metafísica 

da filosofia das Luzes. Tratando-se da questão da emancipação humana, agora a 

inscreveu na superação da propriedade privada, contrastando-se com os contratualistas: 

 

(...), o Estado deixa que a propriedade privada, a cultura e a ocupação atuem a seu 
modo, isto é, como propriedade privada, como cultura e como ocupação, e façam valer 
sua natureza especial. Longe de acabar com estas diferenças de fato, o Estado só existe 
sobre tais premissas, só sente como Estado político e só faz valer sua generalidade em 
contraposição a estes elementos seus. 240 

 

 Essa leitura crítica, mesmo ainda incipiente, é que permitiu a MARX (1991, p. 

51) depreender a cisão entre o homem e o cidadão na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Daí a sua polêmica sobre a vida pública versus vida privada. Assim, 

entendeu-se a emancipação política como: “A redução do homem, de um lado, a 

membro da sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente e, de outro, a cidadão 

do Estado, a pessoa moral”. 

 

 Talvez “a Questão Judaica” possa entender-se como uma defesa em favor da 

emancipação da Alemanha dominada pelo catolicismo e os seus Junkers, últimas classes 

feudais da Europa, ainda com sentido político. No entanto, a busca de estratégias para 

realizar a “liberdade social” concerne a todos os homens: “a emancipação do alemão é a 

emancipação do homem” (p.127). Só que o proletariado é a única classe social que pode 

agir para dissolver a “sociedade” enquanto “classe especial” (p. 125). Para conseguir tal 

objetivo, é preciso um encontro dialético entre o proletariado e a Filosofia (1980, p. 

126): “Assim como a Filosofia encontra no proletariado suas armas materiais, o 

proletariado encontra na Filosofia suas armas espirituais”. 241 

 

 Ainda, o nosso autor não considerou a divisão social do trabalho enquanto 

conceito chave para entender a formação tanto do Estado quanto do proletariado. 

                                                 
239 Ibidem. Porém, é importante frisar que o jovem ainda está sob a influência do pensamento iluminista 
que concebeu certa natureza humana. 
240 MARX, Karl.  A Questão Judaica, op. cit.  
241 MARX, Karl. Introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel, op. cit. 
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Portanto, a essas reflexões, falta certa base empírica. Aliás, o proletariado, por exemplo, 

resultou da “dissolução da classe média”. Por enquanto, a Questão Judaica anunciou 

uma carreira teórica bastante interessante no sentido de que problematizou a posição 

hegemônica de HEGEL. Com efeito, na “Critique du droit politique hégélien” (1975, p. 

69), ele desvelou o mito do Estado ético pela descoberta da base lógica do sistema 

hegeliano, isto é, o sujeito real tornando-se predicado, e a separação forma/conteúdo: 

“Hegel parte do Estado e transforma o homem no Estado subjetivado. A democracia 

parte do homem e transforma o Estado no homem objetivado”. 242 

 

 Estabelecendo a diferença essencial entre a democracia e demais regimes 

políticos, o nosso autor (1975, p. 69) destacou: “O homem não existe pelo fato da lei, 

mas a lei pelo fato do homem é existência do homem, enquanto nos demais, o homem é 

a existência da lei. Tal é a diferença fundamental da democracia”. 

  

Assim sendo, o Estado político é, para ele, um conteúdo particular e não 

universal, isto é, da sociedade civil-burguesa (p. 69): 

 

A propriedade, o contrato, o casamento, a sociedade civil-burguesa aqui aparecem 
(assim como Hegel o desenvolveu de maneira perfeitamente justa para essas formas 
políticas abstratas, salvo que, a seu ver, desenvolveu a idéia do Estado), enquanto 
modos de ser particulares ao lado do Estado político, enquanto o conteúdo ao qual 
pertence o Estado como forma organizadora, (...). Na democracia, o Estado tal qual se 
põe ao lado do conteúdo e se distingue dele, não é senão um conteúdo particular, assim 
como não é senão uma forma de existência particular do povo. 

 

 Podemos concluir que essa crítica pode se entender enquanto uma reivindicação 

da democracia através da crítica à conceituação metafísica da gênese em HEGEL (p. 

63), e do desenvolvimento pré-determinado: “A personalidade abstrata não era o sujeito 

do direito abstrato. Não mudou. De novo, enquanto personalidade abstrata é a 

personalidade do Estado”. 

 

Quando o nosso autor se der conta da divisão social do trabalho, ainda que de 

maneira embrionária, a democracia radical ou emancipação humana sofrerá uma 

mudança mais luminosa e firme.  Os Manuscritos de 1844 (2004, pp.149-150) 

representam, nesse sentido, um passo gigante na gênese e desenvolvimento do 

pensamento de Marx: 
                                                 
242 MARX, Karl. Critique du Droit politique hégélien. Paris, Editions Sociales, 1975. 
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(...) O economista nacional – tão bem quanto à política nos seus direitos humanos – 
reduz tudo ao homem, isto é, ao indivíduo, do qual retira toda determinidade, para fixá-
lo como capitalista ou trabalhador. A divisão do trabalho é a expressão nacional-
econômica da sociabilidade (Gesellschaftlichkeit) do trabalho no interior do 
estranhamento. Ou, posto que o trabalho é apenas uma expressão da atividade humana 
no interior da exteriorização, a externação da vida enquanto exteriorização da vida, 
assim também a divisão do trabalho não é outra coisa senão o assentar (Setzen) do 
exteriorizado, estranhado, da atividade humana como uma atividade genérica real ou 
enquanto atividade do homem como ser genérico. 243  
 

 A problemática já se tornou mais unívoca quando da relação dialética entre o 

trabalho estranhado e a propriedade privada (2004, p. 87): 

 

Através do trabalho estranhado, exteriorizado, o trabalhador engendra, (...), a relação 
de alguém estranho ao trabalho – do homem situado fora dele – com este trabalho. A 
relação do trabalhador com o trabalho engendra a relação do capitalista (...) com o 
trabalho. 
 
A propriedade privada é, portanto, o resultado, a conseqüência necessária do trabalho 
exteriorizado, da relação externa (äusserlichen) do trabalhador com a natureza e consigo 
mesmo. 
 
A propriedade privada resulta, portanto, por análise, do conceito de trabalho 
exteriorizado, isto é, de homem exteriorizado, de trabalho estranhado, de vida 
estranhada, de homem estranhado. 

  

 O metabolismo do homem com a natureza e consigo é, pois, fundamental 

enquanto mediações sócio-históricas necessárias para cientificamente pensar tanto a 

ideologia quanto a política, apesar de que ambas as esferas serem autônomas, a respeito 

do processo de produção. Melhor dizendo: são partes dialéticas da totalidade social que 

se forma ao mesmo tempo em que essas esposam os movimentos de gênese e 

desenvolvimento.  Já, o nosso autor (p. 103) partiu dessas mediações para apanhar as 

contradições entre o capital e o trabalho: “Mas, o trabalho, a essência subjetiva da 

propriedade privada enquanto exclusão da propriedade, e o capital, o trabalho objetivo 

enquanto exclusão do trabalho são a propriedade privada enquanto sua relação 

desenvolvida da contradição, e por isso uma relação enérgica que tende à solução”.  

 

É dentro dessa contradição fundamental que é concebido o comunismo como 

“supressão do Estado”, como “naturalismo consumado” ou “humanismo consumado”, 

ou seja, “a verdadeira dissolução (Auflösung) do antagonismo do homem com a 

                                                 
243 MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. São Paulo, Editora Boitempo, 2004. É 
interessante frisar que nessa obra, MARX designa a economia política burguesa de economia nacional 
para destacar a ilusão dos clássicos, tais como Adam SMITH e David RICARDO, que se empenharam em 
demonstrar o caráter nacional da economia para além das contradições sociais ali presentes. 
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natureza e com o homem; a verdadeira resolução (Aufhebung) do conflito entre 

existência e essência, entre objetivação e autoconfirmação (Selbstbestätigung), entre 

liberdade e necessidade (Notwendigkeit), entre indivíduo e gênero” (p. 105). Mesmo 

definindo em termos bastante filosóficos, o comunismo tende a realizar a dialética entre 

a individualidade e a coletividade. É dentro dessa preocupação que tomou a relação do 

homem com a mulher como protoforma de uma relação naturalmente humana para 

fustigar o comportamento dos comunistas grosseiros a respeito: 

 

Nessa relação se mostra também até que ponto o comportamento natural do ser 
humano se tornou humano, ou até que ponto a sua natureza humana tornou-se para 
ele natureza. Nesta relação também se mostra até que ponto a carência do ser humano 
se tornou carência humana para ele, portanto, até que ponto o outro ser humano como 
ser humano se tornou uma carência para ele, até que ponto ele, em sua existência mais 
individual é, ao mesmo tempo, coletividade (Gemeinwesen).  

 

Portanto, o comunismo não é outra coisa senão a socialização da vida humana, 

posto que o indivíduo é um ser social.  Nesse sentido, a emancipação é uma forma de 

“supra-sunção (Aufhebung) positiva da propriedade privada”, “enquanto apropriação 

da vida humana é, por conseguinte, a suprasunção positiva de todo estranhamento 

(Entfremdung), portanto o retorno do homem da religião, família, Estado, etc., à sua 

existência (Dasein) humana, isto é, social” (p.106). É quase a tese da dialeticidade entre 

a individualidade e a coletividade expressa na fórmula da 6ª Tese sobre FEUERBACH 

(2004a, p. 119): “(...), a essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo 

isolado. Em sua realidade, é o conjunto das relações sociais”. 244  

 

Não é preciso anotar que já foi superada a tese da natureza humana fixando 

atributo ao homem na escolha de profissão245. Com muita força, podemos salientar que 

esse princípio materialista constituirá a base da concepção da história em MARX 

(2004a, p. 53): 

 

(...) o primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a história, é 
que todos os homens devem estar em condições de viver para poder ‘fazer história’ (...) 
O primeiro fato histórico é, portanto, a produção dos meios que permitam que haja a 
satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material, (...).  

 

                                                 
244 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo, Editora Martin Claret, 2004. 
245 Aí, referimos à crise intelectual vivida pelo então adolescente em 1837, quando devia trocar o curso de 
Direito para a Filosofia.  
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Neste sentido, o primeiro passo para a democracia não é outra coisa senão a 

satisfação das necessidades, ou seja, esta constitui um componente insubstituível de 

toda democracia. A participação efetiva nas decisões políticas tais como superar a 

contradição entre produção e distribuição na sociedade capitalista, também é outro 

elemento fundamental. A sociedade em que se satisfazem carências e em que se efetiva 

a participação política resultará de que “a produção geral é regulada pela que me dá a 

possibilidade de hoje fazer determinada coisa, amanhã outra” (pp. 59-60).  Essa 

sociedade de tempo livre deriva da superação da divisão do trabalho cristalizada no 

Estado, enquanto “forma independente, distinta dos reais interesses particulares e gerais, 

mas sempre sobre a base real das conexões existentes em cada conglomerado familiar e 

tribal” (p. 60). Isto é, a livre individualidade tem se relacionado com a coletividade 

solidária através das igualdades sociais, portanto, dentro da superação da divisão social 

do trabalho aí vigente: “A apropriação dessas forças não é nada mais que o 

desenvolvimento das capacidades individuais que correspondem aos instrumentos 

materiais de produção. A apropriação de uma totalidade de instrumentos materiais é, 

justamente por essa razão, o desenvolvimento de uma totalidade de capacidades nos 

próprios indivíduos” (p. 104). 

 

Em outras palavras, a individualidade não se realiza fora de uma coletividade 

que é a sociedade como totalidade: “As situações sob as quais os indivíduos mantêm o 

intercâmbio, enquanto não aparece a contradição, são condições inerentes à sua 

individualidade e não algo externo a eles; (...)” (p. 108).  

 

A abolição da divisão do trabalho alienado é condição central no livre 

desenvolvimento dos indivíduos: “Só na comunidade com outros é que cada indivíduo 

encontra os mecanismos para desenvolver suas faculdades em todos os aspectos; é 

apenas na coletividade, portanto, que a liberdade pessoal se torna possível” (p. 112). 

Essa conexão insuperável entre indivíduo e comunidade dentro do processo da 

emancipação humana se expressou numa fórmula luminosa e feliz no Manifesto do 

Partido Comunista (1998a, p. 31): “Em lugar da velha sociedade burguesa, com as suas 

classes e antagonismos de classes, surge uma associação em que o livre 

desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos”. 246  

                                                 
246 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo, Editora Cortez, 
1998. 
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Contudo, a livre individualidade não tem outro significado na tradição 

revolucionária senão o de pleno desenvolvimento de todas as faculdades individuais 

dentro de uma sociedade em que prevalece a cooperação entre os produtores, isto é, a 

livre associação entre estes na reprodução da sua vida.  Para falar a linguagem de 

Dessalines, a solidariedade entre os filhos da Nação para juntos conseguirem a 

“felicidade” na “luta pela liberdade”. É neste sentido que a livre individualidade, 

projetada a partir da Revolução haitiana que está do lado da história naquele momento, 

e teorizada por MARX (p.78), está ligada com práticas sociais alternativas, ou seja, 

lutas sociais destinadas a instaurar o tempo livre no processo de recuperação da 

humanidade dos trabalhadores, porque “o tempo é o espaço (room) do desenvolvimento 

humano”. 247  Esse humanismo tem a ver com a luta pela desalienação dos indivíduos 

coisificados pelo sistema do capital, ou seja, pela libertação do sistema de trabalho 

assalariado. Na Crítica ao Programa de Gotha, Karl MARX (1981, p. 32) deixou bem 

claro que a livre individualidade se apóia no desenvolvimento múltiplo dos indivíduos: 

 

Em uma fase superior da sociedade comunista, quando tiver desaparecido a 
subordinação avassaladora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição 
entre o trabalho intelectual e o trabalho manual; quando o trabalho não somente será um 
meio de vida, mas também se tornará a si mesmo a primeira necessidade vital; quando, 
com o desenvolvimento múltiplo dos indivíduos, as forças produtivas ter-se-ão 
aumentado também e que todas as fontes de riqueza coletiva brotarão em abundância, 
só então o horizonte limitado do direito burguês definitivamente poderá ser superado e a 
sociedade poderá inscrever sobre suas bandeiras: ‘De cada um segundo as suas 
capacidades, a cada um conforme as suas necessidades. 248  

 

Nesse trecho, o nosso autor relacionou, de modo explícito, a miséria dos 

indivíduos com a existência da divisão do trabalho que sancionou o direito positivo. 

Também relacionou o “desenvolvimento múltiplo dos indivíduos” com o aumento 

concomitante das forças produtivas, ou seja, o desenvolvimento dos indivíduos e da 

sociedade seguirá o mesmo processo caso tiver superado a divisão social do trabalho. 

Daí esta constituir a maior contradição a ser superada na perspectiva da livre 

individualidade. Assim sendo, a teoria da livre individualidade é uma abordagem crítica 

ao “contrato social” que juridicamente simboliza a divisão social do trabalho alienado 

no sistema do capital. Não se trata mais de encarar a venda e compra da força do 

trabalho enquanto resultados da livre vontade entre proprietários distintos, mas sim da 

                                                 
247 MARX, Karl. Salário, Preço e Lucro. 5ª ed. São Paulo, Editora Centauro, 2005. 
248 Karl Marx e Friedrich Engels. Critique aux Programmes de Gotha et d´Erfurt. Paris, Éditions 
Sociales, 1981. 
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imposição do capital cuja lei fundamental consiste na reprodução alargada, produzindo-

se, assim, de um lado, pobreza e de outro, riqueza, portanto carência e privilégio ao 

mesmo tempo. A livre individualidade é, portanto, uma posição contra as 

contraditoriedades do sistema do capital, olhando-se para a eliminação de todas as 

diferenças essenciais que tornam permanente a relação social autoritária entre carentes e 

privilegiados. Assim sendo, constitui um convite à luta pela emancipação humana, isto 

é, uma ferramenta teórica alternativa à dominação social pelo capital, isto é, 

contrapondo-se ao desenvolvimento das coisas. 

 

Evidente é que Karl MARX (1993, p. 705) considerou o indivíduo trabalhador o 

agente produtor dessa possibilidade, porque é “o desenvolvimento do ser social que 

aparece enquanto maior pedra angular da produção e riqueza”. 249 Nesse sentido, a livre 

individualidade passa pela redução do tempo de trabalho, como já vimos (1993, p. 706):  

 

O livre desenvolvimento das individualidades e, portanto, não a redução do tempo de 
trabalho necessário de modo a pôr trabalho excedente, mas ao contrário, a redução geral 
do tempo de trabalho social necessário a um mínimo, o que então corresponde ao 
desenvolvimento artístico, científico, etc. dos indivíduos no tempo livre, e com os meios 
assim criados, ao desenvolvimento de todos. 250 

 

Aí, a livre individualidade abre possibilidades de um campo alternativo de 

desenvolvimento humano em que a recuperação do tempo livre permita a expressão das 

faculdades e potencialidades de todos, sendo que a satisfação real das necessidades 

sociais e a participação efetiva dos livres associados conseguem superar as diferenças 

essenciais que configuram a sociedade capitalista. Portanto, a reprodução material e 

cultural dos indivíduos se torna autônoma sem a mediação de uma forma política que se 

situa em cima do conteúdo social da livre associação. Porém, será que um projeto de 

desenvolvimento enquanto forma de processamento e operação de carências é capaz de 

se organizar social e politicamente de modo a superar, enquanto alternativa, a divisão 

social do trabalho? Será que uma ONG sendo chamada alternativa é capaz de superar a 

divisão de tarefas e organização do trabalho de campo que nela se emolduram conforme 

a necessidade de reprodução do capital?  

 

                                                 
249 MARX, Karl. Grundrisse, op. cit. 
250 MARX, Karl.  Ibidem. 
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A livre individualidade transfere a representação política para os livres 

associados em vez de políticos que costumam comprar votos e mudar de representação 

como mudam de camisa. Ao mesmo tempo, tende a satisfazer as carências sociais. No 

entanto, esta pressupõe não o continuar de relações sócio-políticas paternalistas, mas 

sim uma ruptura que projete o estabelecimento de relações solidárias e cooperativas. 

Será que as intervenções nas carências pela ajuda mútua sejam atuações de 

solidariedade e cooperação? Em que medida a ajuda ao desenvolvimento respeita a 

auto-estima, reconhecimento da igualdade cultural e política dos assistidos?   

 

É bom lembrar que “a riqueza espiritual verdadeira do indivíduo, conforme 

MARX (2004, p. 64), depende da riqueza das relações efetivas” e que “apenas desse 

modo os indivíduos serão libertados das várias limitações nacionais e locais que 

encontram, sendo postos em contato prático com a produção (...) do mundo inteiro, e em 

condições de adquirir a capacidade de usufruir das muitas formas de produção do 

mundo inteiro”. 251 Esse cosmopolitismo na organização da livre individualidade nada 

tem a ver com a cooperação internacional para o desenvolvimento, ainda menos com a 

“globalização” neoliberal. Isto é, o projeto de livre individualidade não prescinde de 

solidariedade nem de satisfação de necessidades. Pelo contrário, tanto na estratégia 

quanto na finalidade, a busca de cooperação na realização das potencialidades 

individuais se revela como elemento central. Porém, isso não pode surgir de nada. É 

uma produção de sujeitos conscientes que consideram o seu movimento social para a 

satisfação dessas necessidades enquanto um movimento político, isto é, parte de um 

movimento mais amplo.  Assim sendo, MARX (2004b, p. 215) aconselhou aos 

operários para não deixarem se enganar pela dissociação imposta pela ordem do capital: 

 

Não digais que o movimento social exclui o movimento político. Não há 
movimento político que não seja ao mesmo tempo social. 
Apenas em uma ordem de coisas na qual não houver mais classes e 
antagonismos de classes, as evoluções sociais deixarão de ser revoluções 
políticas. 252  

      

Enfim, podemos salientar que a livre individualidade  pressupõe a superação da 

contradição liberdade-necessidade, em MARX. Essa conformação se encontra na 

procura da realização da liberdade plena, superando-se as limitações sociais da 
                                                 
251 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich.  A Ideologia Alemã, op. cit. 
252 MARX, Karl. Miséria da Filosofia: Com notas críticas de P.J. Proudhon. São Paulo, Editora Ícone, 
2004. 
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sociedade civil, do governo civil ou da sociedade política teorizada pelos contratualistas 

e levada na sua última conseqüência por Hegel. 

 

Em outras palavras, a livre individualidade se construirá a partir de uma 

revolução social que opera reformas profundas nas estruturas e relações sociais de um 

determinado país. Essas alterações concernem, antes de tudo, ao aparelho do Estado 

burguês. Já, MARX (1998b, p. 206) advertiu numa carta dirigida a KUGELMANN, de 

12 de abril de 1871, referindo-se à Comuna de Paris: 

 

(...) a próxima tentativa da revolução francesa não será, como foi até agora, a 
transferência da máquina burocrática militar de uma mão para outra, mas sim a de 
destruí-la, e isto é o essencial para a verdadeira revolução popular no continente. E isto 
é o que estão tentando os nossos heróicos camaradas do Partido, em Paris. 253  

 

Esse caminho para a construção da democracia social será indicado de novo em 

“La Guerre civile en France” (MARX, 1975, p.7), comparando o bonapartismo com a 

“última forma possível de domínio de classe”, e “último triunfo de um estado separado 

e independente da sociedade” . 254 O projeto de devolução do poder de decisão ao povo 

é parte da livre individualidade. Foi concebido desde que MARX conseguiu “resolver as 

dúvidas que [lhe] assaltavam” 255, deixando bem claro: “A classe trabalhadora 

substituirá, no curso do seu desenvolvimento, a antiga sociedade civil por uma 

associação que excluirá as classes e seu antagonismo, e não haverá mais poder político 

propriamente dito, já que o poder político é o resumo oficial do antagonismo da 

sociedade civil”. 256  

 

Projeto este que continuava sendo o fio condutor da vida e luta de MARX 

(1975b, p. 7), até a sua morte, em 1883. Pois, conforme ele, “a anatomia da sociedade 

civil tem que ser buscada na economia política” 257, se se quiser embasar as reformas 

sociais profundas num solo sólido para desembocarem na transformação social 

necessária para superar a contradição necessidade/liberdade posta pelo sistema do 

capital.   

                                                 
253 MARX, Karl. O 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. São Paulo, Editora Vozes, 1998. 
254 MARX, Karl. La Guerre Civile en France. Moscou, Editions Sociales, 1975. 
255 MARX, Karl. Contribution à la critique de l´économie politique ( Préface). Moscou, Editions 
Sociales, 1975. 
256 MARX, Karl. Miséria da filosofia, op. cit. 
257 MARX, Karl. Contribution à la critique de l´economie politique, op. cit.  
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A democracia radical é, portanto, o outro nome do comunismo enquanto 

movimento real da luta de classes, que desemboca na satisfação imediata das 

necessidades humanas e participação mediatamente efetiva dos indivíduos livremente 

associados na tomada das decisões políticas. Essa representação marxiana da 

democracia tem origem na crítica à representação limitada do direito, contida na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para se desenvolver totalmente na 

prática das lutas operárias européias. 

 

Apesar de tudo o que pensam os adversários políticos ou literários sobre a 

filosofia da práxis, Karl MARX foi o pensador mais radical do indivíduo.  Esse 

radicalismo teórico funda-se no solo concreto da vida cotidiana dos indivíduos, isto é, 

na sua organização concreta de vida e trabalho.  Não é por acaso que MARX emitiu a 

tese do indivíduo como “conjunto das relações sociais”.  Esse prisma da totalidade 

embasa-se nas diferentes dimensões da vida humana que se articulam em torno da 

realidade produtiva de cada sociedade. Conforme MARX, o homem não pode ser livre 

quando o processo de produção econômica já contém o modo de reprodução da vida 

política e ideológica emoldurada no padrão da dominação e discriminação sociais. 

Contudo, em MARX, o desenvolvimento das forças produtivas não tem sentido humano 

fora da realização das potencialidades individuais. Assim sendo, o progresso iluminista 

é elevado ao seu ponto de desdobramento mais rico e mais humanista. 

 

É essa tradição de livre individualidade que herdam Antonio GRAMSCI e 

György LUKÁCS, por exemplo. Esses dois filósofos, no seu tempo, empenham-se em 

polemizar para demonstrar o sentido ontológico-histórico do indivíduo. O segundo 

(2003, pp. 38-39) põe ênfase sobre a formação da consciência enquanto traço essencial 

da individualidade; porém, o faz a partir da relação do homem com a natureza: 

 

A essência do trabalho consiste, justamente, na capacidade de fundar a fixação do ser 
vivo na relação biológica com seu meio ambiente. O momento essencialmente distinto 
não é dado pelo aperfeiçoamento dos produtos, mas sim pelo papel da consciência que, 
precisamente assim, cessa de ser um epifenômeno da reprodução biológica; o produto é, 
diz MARX, um resultado que, no início do processo, era presente ‘já na mente do 
operário’, isto é, de modo ideal. 258  

 

                                                 
258 LUKACS, György. Ontología del Ser social : El trabajo, op. cit. 
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Quer dizer, a atividade é um elemento essencial na definição da consciência do 

indivíduo; essa atividade existe além do produto: é, no sentido mais profundo, um 

processo.  A nosso ver, toda essa atividade da consciência se desenvolve em torno da 

unidade dialética que constituem a liberdade e a necessidade, pois, conforme LUKÁCS 

(p.39), “(...) os problemas complexos que se apresentam ali (o seu tipo mais elevado é 

aquilo da liberdade e necessidade) apenas podem receber um sentido autêntico – 

precisamente de forma ontológica – graças a uma participação ativa da consciência”. 

 

Assim sendo, ele define o homem, como já assinalamos, enquanto “animal que, 

através do seu trabalho, tem chegado a transformar-se em homem, um ser capaz de dar 

resposta” (p. 39). Esse princípio ontológico muito difere da concepção do homem 

contratualista que perde a sua animalidade, apenas, pela colocação em movimento de 

um contrato social. No liberalismo, o homem é aquele indivíduo que, para se civilizar, 

renuncia às suas liberdades naturais; no comunismo, é aquele que se liberta do escopo 

natural mediante a satisfação das suas necessidades pelo trabalho desalienado. A 

necessidade material se torna o motor da reprodução individual e social. Nesse prisma, a 

individualidade é ao mesmo tempo biológica e social: “A individualidade já é uma 

categoria natural do ser, e também é genérica. Esses dois pólos do ser orgânico não 

podem atingir simultaneamente a sua auto-elevação na personalidade no ser social, 

senão no processo em que a sociedade adquire um caráter cada vez mais social” (p. 48). 

 

O filósofo húngaro, na trilha de Karl MARX, coloca o reino da liberdade com 

sua base sócio-material e o da necessidade econômica como produto da atividade do 

homem, isto é, da produção da sua própria liberdade. É dentro dessa materialidade que 

se acham as possibilidades e potencialidades enquanto alternativas de respostas. Em 

suma, a liberdade do indivíduo é um ato da consciência, ato este que se materializa na 

vontade de transformar a realidade, dentro de alternativas postas pela ordem social. 

Tudo isso visa satisfazer necessidades que impedem a realização da livre 

individualidade. É o que Antonio GRAMSCI (1975a, p. 32) chama de homem-processo: 

“O homem é um processo e precisamente, ele é o processo dos seus atos”. 259
 

 

                                                 
259 GRAMSCI, Antonio. Il Materialismo Storico. Torino, Ed. Riuniti, 1975. 
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A humanidade que é o um reflexo da individualidade é, pois, composta do 

indivíduo, dos outros homens e da natureza (p. 33). Estamos longe do pensamento que 

deposita a humanidade na civilização das liberdades naturais, mediante o contrato social 

expresso no domínio da propriedade privada capitalista.  

A individualidade é, portanto, “o ‘conjunto das relações sociais’ como já vimos 

antes com Karl MARX260, ativas e conscientes, e a personalidade, a tomada de 

consciência de tais relações” (p. 34). Já assinalamos, num artigo, que GRAMSCI 

distinguiu dois tipos de relações: as necessárias e as voluntárias. Poderíamos definir as 

primeiras como sendo objetivas, enquanto as segundas são partes da subjetividade. 261 A 

individualidade que se desenvolve numa relação histórica entre o homem e a realidade 

demonstra a essência contraditória da última como motor do desenvolvimento da 

personalidade. No Caderno 16, reproduzido no « Passato e Presente », GRAMSCI 

(1975b, p. 264), ironizando sobre os conceitos: natural, contra-natureza e artificial tem-

se apropriado da sexta Tese para assim polemizar: “A ‘natureza’ do homem é o 

conjunto das relações sociais que determina uma consciência historicamente definida; 

só esta consciência pode indicar aquilo que é ‘natural’ ou ‘contra-natureza”. 262 

 

Portanto, visto o caráter contraditório da realidade, « a consciência não pode ser 

senão contraditória » (Ibidem, p. 265). A luta social se torna a mediação necessária para 

a unificação do corpo social. Em cada crise, as normas, valores e princípios são 

derrubados e a nova reforma é encarregada de conformar os novos indivíduos. Assim 

sendo, a natureza humana é a expressão da sociedade. Expressão esta que se embute na 

base ontológico-histórica do homem. Para além desta realidade, a formação do 

indivíduo e a transformação da sua personalidade, conforme o nosso autor (1975a, p. 

34), não tem sentido: “Não basta conhecer o conjunto das relações que existem num 

dado momento, como um sistema determinado, mas importa conhecê-los 

geneticamente, no seu movimento de formação, porque todo indivíduo não é tão-

somente a síntese das relações existentes, mas também o resumo do passado”. 263 

 

                                                 
260 Não é demais reiterar que Gramsci estava se referindo à 6a Tese sobre FEUERBACH. 
261 LOUIS-JUSTE, Jn Anil: “Lukács, Gramsci et la Psychologie: la place de l´individu dans la pensée 
de Karl Marx”, artigo publicado em Revue Murale: Tableau de l´Amérique latine, Port-auPrince, Faculté 
des Sciences Humaines, déc. 2005. 
262 Antonio Gramsci.  Passato e Presente. Torino, Ed. Riuniti,  1975. 
263 GRAMSCI, Antonio. Il Materialismo Storico, op.cit.   
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Como toda síntese, esse pensamento articula o presente com o passado para 

projetar o futuro. As interações entre os homens de uma parte, entre si próprios e a 

realidade, de outra, são processos conscientes que se operam mediante as possibilidades 

concretas: 

 

(...) o lugar dessa atividade é a consciência do homem singular que conhece, quer, 
admira, cria como ser que já tem sabido, tem querido, tem admirado, tem criado etc. e 
se concebe não isolado, mais rico de possibilidades oferecidas por outros homens e o 
estado das coisas que de modo algum não pode prescindir de conhecer (p. 35). 

 

A livre individualidade é, pois, concebida na historicidade da consciência do 

homem: “(...), a consciência da necessidade de estabelecer relações com os indivíduos 

que o circundam é o início, para o homem, da tomada de consciência de que vive em 

sociedade”. 264 (2004, p. 57). Assim sendo, o projeto de livre individualidade busca 

construir homens de feição comunitária, isto é, pela realização da liberdade e da 

igualdade dos indivíduos no processo da sua integração social. Tal possibilidade aberta 

pela Revolução francesa é congelada pelo sistema do capital mediante a sua lei de valor 

de lucro. Sob a pressão das carências sociais criadas pela reprodução ampliada do 

capital, os trabalhadores tornam-se incapazes de tomar a distância necessária para 

escolherem o seu modo de integração comunitária, isto é, em plena autonomia. Todo 

projeto que se quer alternativo não pode prescindir de contribuir para a conscientização 

dos seus integrantes, tanto ideológica quanto politicamente, isto é, através de ações 

políticas que avaliam o seu nível de consciência teoricamente adquirida. Somente assim, 

os “beneficiários” terão a possibilidade de romper os laços autoritários que os 

subalternizam em relação aos doadores. Senão um projeto de educação popular será, 

para eles, desprovido de sentido.  

 

Assim sendo, se, para os contratualistas, o progresso significa o 

desenvolvimento da propriedade privada através da modernidade colonial; se para 

Hegel, o progresso da liberdade não é senão a realização do espírito absoluto, em Karl 

Marx, o progresso representa a necessidade de transformar as relações sociais no 

sentido de que estas correspondem às mudanças ocorridas no desenvolvimento das 

forças produtivas no mundo chamado moderno. Isto é, trata-se, para ele, de resgatar o 

sentido humano ao trabalhador subsumido pelo capital. Tal progresso tem que enfrentar 

                                                 
264 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã, op. cit. 
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a ordem do capital para liberar o trabalho. Desse modo, reformas sociais reconhecidas 

como simples meios dentro dessa lógica social, são consideradas enquanto desordem 

social pelos ideólogos da Terceira Via. 

 

 

4.4 A desordem e a ordem: entre Reformas Revolucionárias e Terceira Via 

  

 No item precedente, apresentamos a “desordem” enquanto processo de 

emancipação humana. Ali, entendemos que o uso da palavra tende a produzir pavor para 

o capital continuar se expandindo em todos os outros modos de vida e trabalho. Assim 

sendo, o legado marxiano de livre individualidade oferece ferramentas teórico-políticas 

para assumir a posição da contra-ordem distorcida pelos ideólogos do capital em 

sinônimo de caos ou desordem. 

 

 Agora, trata-se de ver como a ideologia conservadora da ordem impregna até 

indivíduos que, dentro das ONGs, ainda reivindicam uma postura alternativa, enquanto 

praticam e difundem a falsa idéia de progresso, democracia e desenvolvimento. Tal 

contradição é, aqui, vista no contraponto das reformas revolucionárias ao “bem-estar 

comunitário”, valendo-se, particularmente, das valorosas contribuições de Rosa 

LUXEMBURGO na sua polêmica contra Eduard BENSTEIN, no que diz respeito à 

natureza e funções do reformismo. Portanto, alinhamos a posição desenvolvimentista de 

Héctor BÉJAR sobre a corrente da Terceira Via defendida por Anthony GIDDENS. Aí, 

uma pubicação do Centre TriContinental nos subsidia enquanto material de suporte em 

nosso contraponto.   

 

O Centre Tricontinental, Revista que coloca o ponto de vista do Sul como 

patamar da sua visão, estuda a questão da ONG dedicando um número especial ao 

tema265. Héctor BÉJAR é um dos colaboradores desse número. Seu texto é parte de uma 

palestra proferida no Segundo Encontro das Organizações Não-Governamentais pelo 

Desenvolvimento (ONGD) da América Latina, encontro este que se organizou em Villa 

de Leira (Colômbia) em novembro de 1994. 

                                                 
265 HOUTART, François.  Les ONG: instruments du néo-libéralisme ou Alternatives populaires. Paris, 
Editions L’Harmattan, 1998. O documento por Béjar relatado foi publicado pela primeira vez nos 
“Cuadernos de Nuestra América», com o título de “América latina y la cooperación: una opinión de las 
ONGD”. 
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BÉJAR (1998, p. 176), um dos colaboradores desse número, coloca a luta das 

ONGs no patamar de batalha contra a pobreza, quando atuam no domínio do 

desenvolvimento. 266  Assim sendo, chama atenção para “uma aliança entre as 

Organizações Não-Governamentais do Norte e do Sul para pressionarem sobre as novas 

políticas e promoverem iniciativas que unem nossas sociedades civis respectivas”. 

 

O que é a sociedade civil para as ONGs pretenderem uni-la?  Parece que o autor 

considera esta enquanto um bloco.  Pelo menos, é a impressão que dá a sua colocação.  

Claro é que o autor menospreza o fato de a sociedade civil constituir o lugar da luta de 

classes.  Ora, com esse ponto de vista teórico-prático, poderia evitar a outra ilusão 

quando explicita que as ONGs podem ter o ”objetivo de pensar e realizar programas 

econômicos alternativos em cada País para demonstrarem à sua sociedade e cooperação 

internacional, a possibilidade de novos rumos pela aplicação local de alternativas de 

desenvolvimento” (p. 176). 

 

Por outro lado, BÉJAR (p. 176) estabelece uma diferença entre assistência e 

desenvolvimento, apesar de ele não defini-los: “Já há muitos anos, trabalhamos para 

tentar melhorar a situação da população mais pobre, não só por medidas assistenciais, 

mas, sobretudo, através do desenvolvimento e da luta contra as causas estruturais da 

pobreza”. 

 

Nesse trecho, o autor vê o desenvolvimento num ângulo inverso da 

emancipação; isto poderia ser interpretado enquanto uma crítica à cooperação pelo 

desenvolvimento.  Por enquanto, nada disso parece com a intenção do autor (p. 177), 

pois ele encara a pobreza enquanto subconsumo: “(...). A pobreza explica e mantém o 

sistema econômico continental, porque este se organiza para produzir o sobreconsumo 

de uma parte da população em detrimento do subconsumo das demais”. 

 

Trata-se de uma verdadeira tautologia: a pobreza explica a pobreza e a riqueza! 

Ora, a pobreza não é senão uma conseqüência da exploração, dominação e 

discriminação; expressa desigualdades sociais que são sinais mais visíveis da luta de 

classes. 

                                                 
266 É interessante ressaltar que o autor não acha importante definir teoricamente o que é o 
desenvolvimento, nem o relaciona com a política internacional. 
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Conforme BÉJAR (pp. 177-178),  

 

o desenvolvimento não pode ser senão a conclusão de uma obra comum em que os 
governos, as empresas e as sociedades civis do Norte e do Sul ativamente unem os seus 
esforços, em nível internacional e nacional, para mudarem o sistema de discriminação 
econômica e cultural que produz a pobreza a cada dia, no Norte e no Sul, e em que os 
projetos de desenvolvimento mais eficazes não podem ser, na realidade, senão pobres 
paliativos. 

 

Vale a pena ressaltar uma imensa contradição no pensamento do autor: de uma 

parte, propõe uma aliança entre governo, empresa e sociedade civil, e de outra, 

considera o sistema como produtor de pobreza.  Então, governo, empresa e sociedade 

civil não fazem parte dos instrumentos organizacionais do sistema de desigualdades 

sociais? Daí a sua proposta estratégica de “solidariedade mútua” (p. 178): 

 

Devemos tomar consciência da necessidade de pôr em prática nossa solidariedade 
mútua, porque somos uma comunidade de profissionais comprometidos com nossos 
povos respectivos. Moralmente somos obrigados a manter nossa vocação de serviços 
em favor dos oprimidos. 
É por isso que apoiamos a tese da co-responsabilidade. Com efeito, tanto os governos e 
as sociedades do Norte e do Sul, quanto as ONGD, são co-responsáveis pela nova 
situação. 

 

Quando aborda a questão da dependência estrutural, ele superestima a força 

social da ONG para “mobilizar as sociedades civis dos nossos países, com vista a uma 

vida melhor para nossos povos”.  Mas, destaca a dependência, nos termos seguintes: 

“(...): as ONGD atingem seus próprios limites, e sua dependência econômica e, às 

vezes, ideológica, em relação ao Primeiro Mundo, pode ser qualificada como estrutural” 

(p. 180). 

 

É bastante incrível: um organismo dependente pode aliar-se a um ente autônomo 

para se solidarizarem na luta contra a pobreza, enquanto a autonomia da segunda resulta 

da pobreza gerida nos países do primeiro.  Só pelo espetáculo pode realizar-se tal 

solidariedade, isto é, sem a determinação ativa dos dependentes e pobres.  A 

dependência e autonomia são diretamente ligadas à produção e reprodução das 

desigualdades sociais. Prova disso é que o autor reconhece que a mudança de forma das 

ONGD do Sul vem de uma demanda do Norte:  

 

Hoje, aqueles dizem que: ‘se as ONGs quiserem desenvolver, com sucesso, uma relação 
flexível com suas parceiras norte-americanas, seus critérios de relacionamento com suas 
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sociedades respectivas deverão também mudar e se abrir a um conjunto das 
organizações de cidadãos, sem distinção de setor social nem excluir as empresas 
privadas’ (p. 182). 

 

 Daí a ênfase sobre projetos rentáveis, que fazem recuar a questão da educação 

popular nas ONGs chamadas alternativas, especialmente.  Aliás, o autor (p. 183) 

fornece outra prova muito cabal quando escreve: “Fazem-nos passar do popular ao 

cidadão, da tarefa de conscientização à produção, do mundo das idéias ao mundo do 

mercado”. 

 

É, portanto, claro, as ONGs são projetos de desenvolvimento que levam formas 

diferentes conforme as demandas originadas do mundo do capital.  No momento de luta 

contra as ditaduras que representam qualquer projeto de “desenvolvimento nacional”, 

ligado às violações de direitos humanos, - enquanto o capital internacional precisa de 

mercados nacionais para aumentar lucros -, pretende-se defender os direitos humanos 

através das ONGs. Porém, uma vez que o espectro de levante popular não ameaça mais 

os interesses do grande capital, as ONGs do Norte impõem uma mudança de atividades 

às “parceiras” do Sul. Na realidade, trata-se de uma mudança de forma, e não de 

conteúdo.  Isto é, a democracia pelos direitos humanos não passa de uma vertente 

formal que subsume a satisfação imediata das necessidades sociais e a auto-gestão 

política.  Razões pelas quais as sociedades do Sul se instalam, desde o início dos anos 

1980, numa fase de “transição democrática” sem poderem resolver o problema das 

desigualdades sociais. 

 

É nesse contexto que a sociedade civil vem a constituir a pedra angular desta 

farsa.  Em vez de ser enfocada enquanto lugar de lutas de classe, a sociedade civil torna-

se ator que pretende homogeneizar a sociedade de classes.  Dentro desse enfoque, 

destacam-se as ONGs enquanto instituições “mais eficazes” e “mais flexíveis” nesse 

rumo à “democracia”. Para entender melhor essa estratégia de luta ídeo-política, vale 

ressaltar que a sociedade civil muda de conteúdo conforme as visões de autores e as 

necessidades políticas históricas.  Na luta contra o feudalismo, equivale à sociedade 

política ou governo civil. 267  Enquanto que na defesa da monarquia, HEGELl destaca a 

sociedade civil como momento da universalidade, Karl MARX se contrapõe a esta 

                                                 
267 As obras de LOCKE, ROUSSEAU e HOBBES são sintomáticas, a respeito. 
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concepção, colocando em evidência a natureza contraditória da mesma. E Gramsci 

considerará a sociedade civil como uma arena de construção de hegemonia. 

 

Hoje em dia, a sociedade civil reaparece na luta política através de fundações de 

empresas privadas e ONGs como portadoras de “democracia”. Assim sendo, para 

defender a tese da ONG como portadora de uma Terceira Via268, há autores que não 

cansam de distorcer o legado marxiano.  Assim, a questão da ONG, enquanto 

alternativa, já é levantada no Programa Político que Anthony GIDDENS (2005, p. 59) 

denomina desse modo. Refletindo sobre “o impasse político atual e futuro da social-

democracia”, ele reconheceu o lugar do Estado, porém, em parceria com a sociedade 

civil chamada renovada: “Os novos movimentos, grupos e ONGs são (...) capazes de 

flectir seus músculos na cena mundial (...)”. 269 

 

Assim sendo: “O governo pode agir em parceria com instituições da sociedade 

civil para fomentar a renovação e o desenvolvimento da comunidade. A base econômica 

de tal parceria é o que chamei de a nova economia mista (sic)”. 270
 

 

Para sustentar essa posição de modernização do Welfare State, ele nega a 

dialética em MARX, opondo o individual ao coletivo, sob a forma de invidualismo-

coletivismo. Conforme ele, 

 

O legado original de Marx foi ambíguo no tema do individualismo versus coletivismo. 
Marx falou do desaparecimento do Estado com o advento de uma sociedade socialista 
plenamente amadurecida, em que ‘o livre desenvolvimento de cada um determinará o 
livre de desenvolvimento de todos’ (p. 44). 
 

Essa distorção teórica lhe permite colocar a solidariedade dentro da sua “política 

de vida” que substitui o projeto marxiano: “(...), enquanto a política emancipatória diz 

respeito às oportunidades de vida, a política da vida diz respeito a decisões de vida. Ela 

é uma política de escolha, identidade e mutualidade” (p. 54). 

                                                 
268 Também, Jean Pierre LEFEBVRE em Quel altermonde, Paris Editions L´Harmattan, 2004, abordou 
nesse sentido: “Uma terceira via está por descobrir entre a gestão local do capitalismo e o ‘Grande soir’, 
uma luta encarniçada, paciente para a reforma profunda que, segundo o ponto de vista das lições da 
história, também será incerta como o foi aquela dos burgueses contra o feudalismo” (p. 134). Nessa 
descoberta, as ONGs representariam “anticorpos secretados pela sociedade civil” na luta contra o vírus da 
“tecnicização da astúcia e impacto do bombardeio televisivo” (p. 181).  
269 GIDDENS, Anthony. A Terceira Via: Reflexão sobre o impasse do socialismo. São Paulo, Editora 
Record, 1999. 
270 Ibidem, p. 78. 
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Óbvio é que Anthony GIDDENS aproxima a “questão social” em termos de 

direito de cidadania. Razão pela qual enfatizou o papel da sociedade civil como espaço 

público para reconstruir. A desqualificação da emancipação, a partir da conceituação 

desta em termos de “oportunidades de vida”, frisa a fonte durkheimiana do seu 

pensamento, esvaziando o conteúdo social dos meios de vida e trabalho para esconder a 

exploração, dominação e discriminação e propor a harmonia social ou colaboração de 

classes, através de um novo contrato. 

 

Já, MARX, nos seus escritos políticos (Manifesto do Partido Comunista, Guerra 

civil na França, 18 Brumário, Comuna de Paris, etc.), distinguiu entre a destruição da 

máquina estatal e o perecimento do Estado. Esta última meta não pode, conforme o 

nosso autor, ser alcançada fora do controle consciente da produção pelos produtores 

livremente associados. Assim sendo, a livre individualidade não é antinômica ao 

desenvolvimento da totalidade social. Na sua crítica à sociedade civil-burguesa, ele 

apontou nos Grundrisse (1993, pp. 264-265): 

 

Uma sociedade não consiste nos indivíduos, mas sim, expressa a soma de inter-relações, 
relações em que se põem os indivíduos (...). Ser um escravo, ser um cidadão, são 
características sociais, relações entre seres humanos A e B. O ser A, tal qual, não é um  
escravo. É um escravo numa e através de uma sociedade (...). 271  

 

É nessa dialética indivíduo/sociedade que se resume a 6ª Tese sobre 

FEUERBACH: “(...) a essência do homem não é uma abstração inerente ao indivíduo 

isolado. Na sua realidade, é o conjunto das relações”. 272 Portanto, ele lamentara que 

“nesta sociedade de livre competição, o indivíduo aparecesse descolado dos laços 

naturais (...)”.  273 

 

Desse modo, é fundamental, para ele, o metabolismo do homem com a natureza 

na construção da própria humanidade. Assim, a apropriação privada dos meios de vida e 

trabalho transforma o homem em “simples meios para atingir seus objetivos privados, 

com necessidade externa” (1993, p.84). A desalienação é, pois, a principal tarefa de 

todo projeto realmente alternativo no mundo dominado pela lei do capital. A solução 

das necessidades sociais não deve prescindir da liberdade dos homens no processo de 

                                                 
271 MARX, Karl. Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy, op. cit. 
272 MARX, Karl; ENGELS Friederich. L´Idéologie allemande, op. cit. 
273 MARX, Karl. Grundrisse, op. cit. p. 83. 



 154 

realização da sua humanidade. Entre as contradições antagônicas a serem superadas pela 

Revolução ou Transformação social radical, afiguram as relações campo-cidade, 

trabalho-capital, concepção-execução, etc. 

 

A esse respeito, vale a pena ressaltar a teorização de Rosa LUXEMBURGO 

sobre reformas e revolução, para melhor entender a diferença essencial entre reformas 

revolucionárias que são colocadas dentro do caminho da livre individualidade e o 

programa da Terceira Via que resulta ser uma vitória do capital na fase da 

reestruturação do mesmo. 

 

 Com efeito, no terceiro capítulo do seu livro “Reforma o Revolução”, 

LUXEMBURGO (2001, p.47) trata a questão de “la progresión al socialismo a través de 

las reformas sociales” 274, polemizando com BERNSTEIN.  Conforme ela (pp. 48-49), 

BERNSTEIN rechaça a teoria do colapso, promovendo o que ele chama de “teoria de 

adaptação ao capitalismo”.  Para LUXEMBURGO, essa adaptação não pode anular a lei 

do capital porque “os sindicatos, no melhor dos casos, podem colocar limites à 

exploração capitalista, mas, não podem anular a lei de salários”. 

 Assim sendo: 

O principal é que já não aparece uma luta entre o capital e o trabalho e em sua 
substituição se apresenta a união de ambos contra os consumidores, do qual se infere 
que socialmente é um movimento reacionário. Portanto, ser oposto à luta de classes não 
pode ser uma etapa na libertação do proletário da exploração. (p. 51) 

 

 Isto é, Rosa LUXEMBURGO (p. 52) põe ênfase sobre a diferença significativa 

entre luta econômica e luta política, destacando o papel da primeira: “(...), os sindicatos 

só podem dedicar-se em regularizar a exploração capitalista enquanto resulte do 

movimento do mercado mundial, lutando por aumento de salários e redução da jornada 

de trabalho”. 

 

 Rosa LUXEMBURGO se contrapõe à proposta de BERNSTEIN sobre a reforma 

da legislação do trabalho enquanto “controle social” considerado um elemento socialista 

(p. 54).  A seu ver, “a sociedade não se move com liberdade no seu próprio processo de 

trabalho” (p.55). 

 

                                                 
274 LUXEMBURGO, Rosa. Reforma o Revolución.  Buenos Aires, Edición Siglo XXI, 2001. 



 155 

 Porém, é no sétimo capítulo do livro que Rosa LUXEMBURGO polemiza 

realmente sobre a relação entre “cooperativas, sindicatos e democracia”. Inicia a 

polêmica com uma idéia de BERNSTEIN:  

 

Bernstein oferece um socialismo onde os proletários participarão das riquezas da 
sociedade. Só responde de maneira evasiva sobre como se executará esse socialismo. 
Nos seus escritos, coloca o auxílio de dois elementos: os sindicatos (a democracia 
econômica) que eliminarão o lucro industrial, e as cooperativas, que ponham fim ao 
benefício comercial. (p.103)  

 

Conforme LUXEMBURGO, “as cooperativas, especialmente as de produção, 

são uma forma híbrida no capitalismo. Poder-se-iam definir como pequenas unidades de 

produção socializada no intercâmbio capitalista” (p.103).  A esse respeito, ela assinala 

que “(...), os trabalhadores organizados em cooperativas dentro do processo de 

produção, estão na necessidade contraditória de se governarem a si próprios com total 

autoritarismo. Desempenham frente a eles, o mesmo papel de empresários capitalistas, o 

qual engendra, por contradição, o fracasso das cooperativas de produção. Estas 

terminam por ser puras empresas capitalistas ou se dissolvem, caso prevaleça o interesse 

dos trabalhadores.” (p. 104). 

 

 Por esta razão, “as cooperativas de produção não podem ser consideradas como 

instrumentos para a transformação social, em geral” (p.106). Também “(...) na atual 

sociedade, estão restritas no rol de meros anexos das cooperativas de consumidores (...)” 

(p.107). Portanto,  

 

(...), a reforma da sociedade pela via das cooperativas deixa de ser uma ofensiva contra 
a produção capitalista, contra seus principais fundamentos.  No que se transforma 
realmente, é uma ofensiva contra o capital comercial, em especial, contra o pequeno e 
médio capital.  É um ataque contra os ramos pequenos da árvore capitalista. (p. 107). 

 

 Quanto aos sindicatos, Rosa LUXEMBURGO (p.109) retoma os limites já 

assinalados, ressaltando-se o movimento geral da proletarização das camadas médias 

enquanto freio na luta eficaz dos sindicatos.  Conforme ela, “o resultado das lutas 

sindicais é que o trabalhador pode obter a taxa salarial que lhe corresponde segundo a 

situação do mercado da força de trabalho”. Dito de outra maneira, tanto as cooperativas 

quanto os sindicatos funcionam conforma a lei do capital. Nesse sentido, afiguram 

enquanto instrumentos da “democracia liberal”. Assim sendo, LUXEMBURGO (p. 

120-121) interpreta como um erro da parte de BERNSTEIN quando este considera a 
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democracia burguesa “uma condição para a vitória do movimento socialista”. A nossa 

autora partilha uma concepção tática da democracia: 

 

Tendo em conta que o liberalismo burguês de uma parte realizou-se entre o temor ao 
aumento do movimento operário e seu objetivo final, chegados a concluir que o 
movimento operário socialista é hoje, o suporte do que não deveria sê-lo: a democracia. 
Devemos concluir que o movimento socialista não está atado à democracia burguesa; 
pelo contrário, a democracia tem seu destino atado ao movimento socialista. A 
democracia encontra maiores possibilidades de sobreviver quando o movimento 
socialista torna-se o necessariamente forte para lutar contra as conseqüências 
reacionárias da política mundial e a deserção burguesa da democracia (...). Aquele que 
renuncia à batalha pelo socialismo, renuncia tanto ao movimento socialista quanto à 
democracia.   

 

 Esse valor estratégico da democracia no pensamento político de Rosa 

LUXEMBURGO (p.123) a impede de considerar a democracia conforme a tese 

marxiana de desaparição do Estado.  Ela privilegia, portanto, o ângulo da luta pelo 

poder através da revolução, e se preocupa com a relação democracia-revolução dentro 

do processo revolucionário. Assim sendo, coloca-se a pergunta seguinte: “o 

desenvolvimento da democracia torna impossível a conquista do poder político dos 

trabalhadores por uma revolução proletária?” Essa sua concepção restrita da democracia 

faz com que menospreze o significado da democracia enquanto satisfação imediata das 

necessidades sociais e auto-gestão política das grandes decisões.  Para ela, “no tocante 

às relações políticas, o desenvolvimento da democracia empurra (...) até a participação 

das distintas camadas populares na atividade política, e, portanto, certo tipo de ‘governo 

popular’” (p. 133). Portanto, LUXEMBURGO (pp.134-135) atribui um significado 

simplesmente político à democracia, subestimando o valor social desta: 

 

Se a democracia tornou-se molesta para os burgueses, é necessária para o proletariado, 
porque nela se originam as formas políticas (administração autônoma, direitos 
eleitorais, etc.) que lhe permitirão modificar a sociedade burguesa. O proletariado 
consegue ter consciência dos seus interesses de classe e da sua tarefa histórica, porque a 
democracia lhe permite lutar para exercer seus direitos. A democracia não é 
indispensável, porque se torna supérflua a tomada de poder político pelo proletariado, 
porém faz com que esta conquista seja possível e necessária.  

 

Em nome da democracia, uma chamada Terceira Via se delineia no mundo da 

reestruturação produtiva do capital, isto é, da produção em massa de desempregados. A 

solidariedade entre o capital, o Estado e a “sociedade civil” é recomendada para 

enfrentar os novos problemas sociais postos na agenda do mundo chamado civilizado. 

Nesse cenário, as ONGs são apontadas como instituições portadoras desta 
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democratização, esquecendo que esses tipos de instituições contemporâneas simbolizam 

a persistência de outras instituições: a reprodução das relações autoritárias, sejam em 

nível local ou nacional, seja em nível internacional. A solidariedade nelas expressa não 

é, portanto, de impulso democrático. Sabe-se que as reformas institucionais realizadas a 

partir dos anos 90 nada têm a ver com conquistas democráticas. Pelo contrário, 

aprofundaram as distâncias entre os ricos e os pobres, isto é, em proveito do sistema do 

capital. Desse modo, tanto a tese de BÉJAR quanto a de GIDDENS, são desprovidas de 

provas empíricas. Em outras palavras: a democracia deve funcionar como meio de 

superação das desigualdades sociais. É nessa altura que se situa a tese de Rosa 

Luxemburgo sobre a relação estreita entre democracia e socialismo. 
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5. Ajuda pública ao desenvolvimento e a questão do Bem-Estar social 

 

No capítulo precedente, tentamos enfocar a ONG na sua forma e função 

ideopolíticas contemporâneas, ou seja, como um ser social peculiar que emerge em 

determinado momento: a partir da necessidade de “transição democrática” exigida pelo 

capital, na sua tentativa de superação da sua própria crise de reprodução. Tal imperativo 

faz com que os Estados capitalistas periféricos passem de Estados desenvolvimentistas a 

Estados neoliberais. Nessa passagem, o papel de atendimento a carências sociais se 

desloca para a esfera chamada “privada porém pública”. E a Internacional Comunitária, 

em particular, o Banco Mundial, que define o padrão de enfrentamento de problemas 

sociais sob formas de políticas sociais residuais, tende a justificar a importância das 

ONGs pela pretenciosa proximidade e eficiência das mesmas a serviço das massas 

populares. E autores como Anthony GIDDENS interpreta essa estratégia como forma de 

reforma do Estado do Bem-Estar, rumo à democratização da sociedade. 

 

Agora, trata-se de ampliar as discussões sobre a relação específica entre as 

ONGs a Internacional Comunitária. Neste âmbito, destacamos o papel da Ajuda Pública 

ao Desenvolvimento dentro do padrão da Divisão Internacional do Trabalho,  a função 

da Cooperação Internacional na ofensiva da Internacional Comunitária contra o 

comunismo. Daí o papel da intervenção social por projeto de desenvolvimento 

comunidade.  

 

É pela identificação da funcionalidade da ONG dentro da política de reprodução 

do capital que tentamos refutar as principais teses concernentes à autonomia de ONG e 

à parceria entre privilegiados e carenciados rumo ao desenvolvimento. A configuração 

dessas discussões toma a forma seguinte: dado que o projeto de desenvolvimento de 

comunidade é parte de uma forma de penetração do capital nos cantos mais periféricos 

da periferia que contitui o Terceiro Mundo, situamos a ONG, no seio da Internacional 

comunitária, como forma capilar de personificação do capital.  
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5.1. Cooperação pelo Projeto do Desenvolvimento ou a fundação da 

Internacional Comunitária 

 

O desenvolvimento traduz, como já vimos, a idéia de evolução ou progresso. 

Quando se trata de evolução já realizada, o desenvolvimento se confunde com a reação 

ou a conservação, ou seja, com a estabilização.  Enquanto a real evolução tem a ver com 

o movimento contraditório da natureza e da sociedade. Na história dos povos em luta 

pela liberdade plena, o desenvolvimento é o objetivo final. Nesse sentido, é difícil negar 

as características transformadoras do desenvolvimento humano. Porém, tal meta de 

desenvolvimento, para ser realmente humano, deve participar de uma complexa 

conexão dinâmica entre indivíduos que escolhem o seu projeto e um coletivo que visa a 

efetivar as possibilidades reais no processo de realização deste projeto, de tal forma que 

iniciativas individuais não se descolam das estratégias coletivas.  

 

Como ressalta GyörgY LUKÁCS,  a vida humana é um projeto: o projeto da 

liberdade. Toda ação humana é uma atividade política para facilitar ou impedir a 

materialização desse projeto. Nessa alternativa se desenvolve o decorrer do tempo. 

 

Concretamente, um projeto se destaca enquanto um objetivo final pensado, mas 

cuja realização exige que as metas sejam pautadas dentro de atividades materiais e 

espirituais. Ou seja, são necessários meios concretos para atingir determinada 

finalidade.  Ora, um projeto é, pois, uma resposta antecipada que um ser humano dá, em 

situação problematizante, na tentativa de resolver aquilo que é problemático.  Fazendo 

isso, defronta-se concretamente com um problema na vida e com vista a realizar-se 

plenamente. Já, György LUKÁCS (2004, p. 121) define o homem enquanto ser humano 

que se sabe dar resposta a novos problemas, a partir de interconexões temporais: 

 

(...): em uma determinação normal de índole biológica ou causal – isto é, tanto no 
homem quanto no animal -, surge um desenvolvimento causal em que inevitavelmente o 
presente se acha determinado sempre pelo passado. Da adaptação dos seres vivos a uma 
mudança no meio ambiente, desenvolve-se como necessidade causal, à medida que as 
propriedades produzidas no organismo por seu passado reagem de modo conservador e 
destrutivo frente a tal mudança. A posição do fim inverte, (...), esta relação: o fim está 
(na consciência) antes de sua realização e, no processo que conduz à dita realização, em 
cada passo, em cada movimento, é guiado pela posição do fim (pelo futuro). 275      

 

                                                 
275 LUKÁCS, György Ontologia del ser social: El trabajo, op. cit. 
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Esse pensamento que projeta a dialética do homem como produtor da sua 

história, já se encontra em MARX quando usara a metáfora do pior arquiteto e da abelha 

mais esperta. Portanto, na trilha de Karl MARX, sabe-se que todo projeto envolve uma 

parte fundamental do processo de hominização, em que o ser humano se distancia dos 

demais animais, isto é, realizando-se no seu cérebro, o material necessário para a 

satisfação das suas necessidades, e, concebendo a ferramenta adequada para tal 

finalidade, transforma-se a si próprio. Em conseqüência disso, tornar-se-á mais difícil 

falar em projeto sem comunicar a intencionalidade da liberdade que é consubstancial da 

consciência humana. 

 

É nesse sentido que qualquer projeto envolve a meta do desenvolvimento 

humano, entendido como recuo de limites quaisquer, em relação à realização da 

modernidade libertadora276.  Também falar em projeto de desenvolvimento é comunicar 

um plano de realização da liberdade humana; é conceber estratégias e intervenções 

suscetíveis de facilitar a superação dos limites impostos pelas necessidades sociais.  

Nesse sentido, a curiosidade intelectual não deve motivar indagações sobre 

fundamentos e objetivos do desenvolvimento no Pós-Guerra? Em que momento as 

instituições encarregadas de conduzir esse processo agem para articular, com aquela 

finalidade, as atuações de organizações denominadas não-governamentais?  

 

5.1.1. O conteúdo sociopolítico da Internacional Comunitária 

 

Em 1944, como já indicado, são fundados o FMI, o BIRD e o GATT. Essas 

peças-chave desempenham papel de destaque na institucionalização de programa de 

cooperação internacional, o que passa a se chamar de APD. O primeiro ato que sela essa 

perspectiva foi o Plano Marshall (1947) voltado para a reconstrução da Europa e do 

Japão.  

 

                                                 
276 Aqui se refere à modernidade libertadora, contrapondo-se à modernidade tecnológica, que é o 
revolucionamento das técnicas de produção sem libertação efetiva dos produtores reais. 
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É importante relembrar que na Conferência de São Francisco em que se criou a 

ONU (26 de junho de 1945) 277, Organizações chamadas Não-Lucrativas pressionavam 

os delegados para adotarem o artigo 71 que estipulou: 

 

O conselho econômico e social pode tomar providências úteis para consultar as 
organizações não-governamentais que atuam na área da sua competência. Essas 
providências podem estender-se a organizações internacionais e, caso for necessário, a 
organizações nacionais logo após a consulta do Membro concernente à Organização. 278 

 

Essa política de ajuda ao desenvolvimento acompanha a abertura da Guerra Fria 

(1947) e torna-se, até hoje, o mecanismo principal do princípio da relação internacional 

pela “paz”. Na América Latina, o acontecimento mais cabal dessa opção de guerra de 

baixa intensidade se produziu com o Projeto de Aliança para o Progresso (1961) 

concebido pelo então Presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald KENNEDY, com 

finalidade expressa de limitar as influências da Revolução Cubana no hemisfério. 279 

Naquele momento, países colonizados na Ásia e África lutaram para se tornar 

independentes. A emergência dos movimentos pela libertação das colônias levou a 

Inglaterra, o País que compartilhou com os Estados Unidos, o monopólio de 

preconceitos raciais a respeito dos escravos, a fomentar o Plano Colombo, em 1950, 

geralmente conhecido sob o nome de “Commonwealth”. Trata-se de preservar laços 

coloniais indispensáveis para a continuação do ritmo de desenvolvimento das 

metrópoles. 

 

A APD transforma, assim, laços coloniais em alicerces desenvolvimentistas 

simbolizados pela cooperação para o desenvolvimento. É uma nova forma de expansão 

do liberalismo, definindo-se enquanto luta ofensiva e sútil contra possíveis revoluções 

socialistas no mundo das velhas colônias. O escritor haitiano, Mario DUPUIS (1989, p. 

3) apontou que a APD é o “Método pelo qual os USA mantêm uma posição de 

influência e controle sobre o mundo inteiro e, se não fosse essa estratégia, inúmeros 

países definitivamente cairiam ou passariam ao bloco comunista”. 280  

                                                 
277 É nessa mesma conjuntura que se cria a Organização dos Estados Americanos (OEA), ainda que seja  
antecedida de alguns meses, ou seja, em 14 de abril de 1948. 
278 Citado em francês por Dorothée MEYER “ONG: une catégorie juridique introuvable, une définition 
utilitaire. Réflexions sur une définition en droit des ONGS” (139-160) em Johanna SIMEANT e Pascal 
DAUVIN. ONG et humanitaire. Paris, Editeur L´Harmattan, 2004, p. 142-143. 
279 Vide em Anexo D. 
280 DUPUIS, Mario. Crise mondiale et aide internationale. Montréal, Edition Nouvelle Optique, 1984, 
citado por Aliette MATHURIN, 1989. 
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É contra essa possibilidade que trabalham os colegas de John PERKINS. A 

tarefa dos Economist Hit Men (EHM: Economistas Mercenários), confessou PERKINS 

(2006), - desde já, convertido em proprietário de ONG -, consiste a “ encorajar a 

participação de líderes no mundo numa ampla rede que promove os interesses 

comerciais dos Estados Unidos”: 281 

 

 Eis o que melhor fazemos enquanto economistas mercenários: construímos um império  

  global. Representamos um grupo elitista ( homens e mulheres) que utilizamos as  

  organizações financeiras internacionais para criar condições que fazem com que outras  

  nações tornassem subservientes da corporatocracia que dirigem mega-empresas, nosso  

  governo e nossos bancos. Em contrapartida, na Máfia, os EHM oferecem favores. Estes  

  tomam a forma de empréstimos voltados para o desenvolvimento de infraestrutura  

  elétrica, rodovias, portos, aeroportos ou parques industriais. A condição desses   

  empréstimos é que as empresas de engenharia e construção do nosso país devem  

  executar todos esses projetos. Na realidade, a maior parte do dinheiro nunca sai dos  

  Estados Unidos; apenas é transferido de caixas de Banco de Washington para   

  construtoras de Nova York, Houston ou San Francisco.  

 

 A pesar do fato do dinheiro voltar quase imediatamente às empresas que são membros  

  da corporatocracia (o credor), o país devedor é obirgado a pagar a totalidade dessa  

  dívida:  principal mais interesse. Um EHM tornar-se-á  totalmente mais famoso quando 

  os empréstimos serem pesados o bastante de tal forma que o devedor é obrigado a  

  falhar no processo de pagamento,  logo após alguns anos. Nessas    

  circunstâncias, aí, como na Máfia,  exigimos a nossa libra de  carne. Isto, às vezes,  

  inclui uma ou algumas demandas, a seguir:  controle sobre os votos na ONU, instalação  

  de bases militares, acesso a recursos preciosos: petróleo e gases ou canal de   

  Panama. (2006, xx)  

 

Essa longa citação diz respeito, pelo menos, ao marco político-institucional de 

gestão da APD ou significação político-econômica do financiamento público do 

desenvolvimento. As mega-organizações implicadas nesse processo são instituições 

ligadas ao sistema da ONU, ou seja, o Banco Mundial, o FMI, a OMC, o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e a Alimentação (FAO). Ao lado dessas instituições se alinham as 

agências de cooperação “bilateral” que substituem velhos ministérios de colônia282: são 

                                                 
281 PERKINS, John. Confessions of na Economic Hit Men. London, Edition Penguin Books, 2006. 
282 Não é corriqueiro informar que a França possuía seu próprio ministério da Argélia! 
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Agências de Desenvolvimento Internacional: para os Estados Unidos (USAID), a 

França (FAC), o Canadá (ACDI), a Alemanha (GTZ), etc.  

 

Em 1975, a ordem internacional posta em movimento a partir da Segunda 

Guerra entrou em colapso. Os movimentos operários conseguem ganhos sociais 

importantes que tendem a erodir a taxa de lucro do capital. Esse período é conhecido 

como o momento da crise do capital e da reestruturação produtiva; corresponde também 

àquele de privatização da ajuda ao desenvolvimento. A falência da política de 

desenvolvimento por substituição de importações, consagrada pela moratória unilateral 

de Peru em 1980, - porque incapaz de continuar a pagar os serviços da dívida sem 

ruptura brutal da hegemonia dessas classes dominantes -, tem acentuado esse 

redirecionamento, uma vez que bancos dos Estados Unidos, acumulando petrodólares, 

pressionam o governo, porque precisam de mercados para investi-los.  Com a 

Revolução Sandinista, na Nicarágua (19 de julho de 1979), os Estados Unidos 

estabeleceram estratégias para frear a progressão política resultante das “décadas de 

desenvolvimento perdidas”. Assim sendo, são concebidos os documentos chamados 

Santa Fé. 283   

 

A cooperação pela ajuda ao desenvolvimento é, pois, por nós, considerada uma 

etapa “consensual” do imperialismo, porque, ao mesmo tempo em que conserva laços 

autoritários, pretende desenvolver alicerces de soberania nacional. O projeto do 

desenvolvimento de comunidade representa o seu elemento central na conquista dessa 

nova hegemonia. Assim sendo, tanto na política de desenvolvimento por substituição de 

importações quanto na política de privatização de empresas públicas, o capital sempre 

procura proporcionar o aumento das possibilidades de investimento em ramos de 

rentabilidade adequada. Trata-se, portanto, de estratégias de rearticulação do 

capitalismo em momentos de crise aguda. É dentro desse quadro que o Estado 

Desenvolvimentista representado pelo tripé dialético: Absorção de capital e 

tecnologia/Exploração do trabalho e recursos naturais/Administração de políticas sociais 

“universais”, tende a se transformar em Estado neoliberal que abandona a gestão dessas 

políticas sociais, privatiza as empresas estatais, liberaliza os movimentos do capital e 

passa a ser “parceiro” de ONGs nas suas políticas focalizadas de assistência social. 

                                                 
283 Vide no anexo E. 
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O elemento-chave da Internacional Comunitária chama-se ONG na era do 

desenvolvimento via aplicação indiscriminada de tecnologia ou tecnologismo, com fins 

abertamente privados. Essa instituição se constitui a partir do serviço 

desenvolvimentista representado pela funcionalidade da ajuda ao desenvolvimento.  

Entre a Internacional Comunitária e as ONGs estabelece-se uma relação de 

complementaridade traduzida em termos de divisão de trabalho: a primeira define as 

áreas de intervenção prioritárias em conformidade com os interesses do capital; as 

segundas processam carências a partir desse direcionamento. Para desacreditar o Estado, 

as ONGs eram encarregadas de promover políticas de direitos humanos (com destaque 

sobre os direitos civis e políticos), nos anos 1970, preparando desse modo, o terreno 

subjetivo para as reformas do mesmo. Nos anos 1980, a ênfase foi posta nos direitos que 

dizem respeito ao meio ambiente; e a década 90 é conhecida o bastante como a era da 

microempresa. Desde logo, a temática de gênero volta a ser promovida. Caso precisar 

acompanhar esse movimento, cabe fazê-lo a partir das conferências mundiais 

convocadas pela ONU ou seguir as políticas regionais do Banco Mundial e do FMI. 

Nessa divisão do trabalho, a ONG desempenha papel de destaque no processamento de 

carências para operar programas de assistência social compensatória, uma vez que o 

Estado foi desacreditado e desmontado.     

 

A Internacional Comunitária funda-se no projeto de desenvolvimento enquanto 

forma de substituição de desenvolvimento por escravização. Hoje em dia, a 

“globalização” utiliza esse arsenal institucional internacional no processo de 

desenvolvimento por flexibilização. Enquanto na modernização, o “industrialismo” 

acopla-se com a estatização ou nacionalização, a globalização promove a especulação 

financeira pela desregulamentação, a privatização e a des-territorialização. Assim sendo, 

a categoria ONG pertence a duas épocas históricas: a modernização e a globalização, 

por ser instituída no contexto da privatização do desenvolvimento e de sucateamento do 

serviço público. 

 

Nessa trajetória, o projeto de desenvolvimento dominante é enfocado conforme 

sua finalidade, isto é, pautado no sentido de conservação do sistema do capital.  Dentro 

desse percurso, destacar-se-ão duas formas peculiares: a APD, de natureza macro, e o 

Desenvolvimento Local promovido após a privatização da política pública de 

desenvolvimento. Porém, esses níveis macro e micro fazem parte de uma mesma 
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totalidade que precisa de formas diferenciadas de reprodução em decorrência dos 

determinantes conjunturais. Assim sendo, a conveniência analítica nos obriga a 

distinguir aqueles níveis, mas, na prática, são metamorfoses de uma mesma realidade 

social. 

 

 No Projeto do Desenvolvimento de Comunidade, a relação entre indivíduos 

transforma-se numa questão de aplicação de regras ditas naturais e normais entre 

técnicos e pessoas carentes.  Noutras palavras, a carência aparece enquanto um produto 

natural, uma imperfeição quase inata.  A história torna-se um processo inumano, 

decidido fora da capacidade do homem, a imanência dando lugar à transcendência.  

Então, a “astúcia da história284” está em jogo no processo de conseguir fins alienados. 

 

O Projeto de Desenvolvimento não se insere no social enquanto re-encontro 

entre o individual e o coletivo para a promoção de uma humanidade livre, solidária e 

justa.  A lógica institucional do Projeto de Desenvolvimento faz com que técnicos não 

sejam capazes de intervir eficazmente para colocar intervenções que correspondessem a 

atuações de livre desenvolvimento, porque não previstas no projeto financiado.  Nessa 

condição, têm que administrar os projetos conforme os parâmetros definidos e 

comprovados pelo organismo financiador ou operador de projeto. Outro limite do 

projeto encontra-se na escolha da população beneficiária: a massa sempre é excluída dos 

benefícios, alegando-se a falta de fundos suficientes. Exclusão esta que engendra 

descontentamentos na maioria da população, diante do caráter focalizado e superficial 

das ações. 

 

Essa lógica rígida, linear e exclusivista transforma o coordenador em máquina-

projeto ou processador de carências que produz mulheres e homens assistidos, isto é, 

seres incapazes de entender as causas sociais das carências. E isto se dá através de um 

discurso que afirma a livre individualidade! 

 

O processo de construção do Projeto de Desenvolvimento de Comunidade 

envolve uma categoria social dominante: as elites intelectuais aliadas às oligarquias 

locais e especuladores internacionais.  Esse processo, embora se leve em conta os 

                                                 
284HEGEL, G.W.F. La ruse dans l´histoire. Paris, Edition du Seuil, 2003. 
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problemas da desigualdade social, não significa o reconhecimento dos beneficiários 

enquanto sujeitos da sua própria história.  A dominância desse processo simboliza uma 

crise da educação popular institucionalizada e do “socialismo real”. Isto significa o 

abandono do verdadeiro projeto de superação do capital, tal como na visão marxiana do 

comunismo. Visão esta que enfatiza o movimento da realidade até a emancipação 

humana. 285 

 

O projeto do desenvolvimento enquanto produto, reifica as relações entre 

técnicos e beneficiários de uma parte, e entre beneficiários entre si, de outra parte.  

Tende a “substituir” o Estado, mantendo o domínio das classes dominantes sobre as 

subalternas.  O Projeto de Desenvolvimento realiza, em nível micro, a administração de 

problemas sociais e a dominação política bastante profunda de segmentos importantes 

da população.  Ele desconsidera a necessidade da administração pública sem domínio 

nenhum, isto é, pela associação voluntária dos produtores de bens e serviços; o projeto 

de desenvolvimento não promove a auto-gestão através da animação.  No Haiti, inexiste 

o caso de ONG que se extinga depois de resolução de “situação-problema”! 286 Assim, 

torna-se perene e continua desempenhando o papel maior do Estado, mesmo a competir 

contra este, no mercado do financiamento internacional. Em suma, o Projeto de 

Desenvolvimento de Comunidade envolve patrocinador e promotor, no processo de 

estigmatizar a maioria da população, num efeito perverso de reprodução da 

desigualdade social, sob o discurso da livre individualidade. 

 

O Projeto de Desenvolvimento de Comunidade privilegia o individual em 

detrimento do coletivo.  Embora reúna pessoas com problemas comuns, ele aborda 

esses problemas como sendo essencialmente singulares. Porque desconsidera o processo 

social gerador desses problemas. Em outras palavras, o Projeto de Desenvolvimento de 

Comunidade nega a particularidade histórica em que emergem esses problemas em 

benefício de uma universalidade abstrata: ajudar os pobres com dificuldade.  Não lhe 

interessa a questão da produção sócio-histórica dessas dificuldades humanas.  Nessa 

condição, o grupo-alvo de intervenção é utilizado como mecanismo de obtenção de 

                                                 
285 MARX ; ENGELS. L’Idéologie Allemande, op. cit. 
286 Na linguagem do Desenvolvimento de Comunidade, o diagnóstico de carência, metodologicamente, é 
assim apresentado para ressaltar ao mesmo tempo, a necessidade de estudo aprofundada e ação eficaz de 
intervenção, como na pesquisa-ação. Só que aí não são sujeitos os beneficiários desse projeto. 
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resultados eficazes. 287  Na realidade, é o triunfo do indivíduo isolado que representa o 

centro nevrálgico da preocupação desenvolvimentista. O individualismo metodológico 

alimenta a prática do projeto de desenvolvimento. O seu modelo estratégico funda-se no 

tratamento individual de problemas sociais num ambiente grupal.  É por isso que os 

projetos de desenvolvimento levam o nome de ações comunitárias. Em outro lugar, 

denominamos Internacional Comunitária, o complexo movimento internacional que 

promove esse tipo de ação individual-comunitária contra o movimento comunista, no 

mundo. 

 

É nessa ótica que o FMI e o Banco Mundial simbolizam as duas maiores 

agências desse movimento anti-socialista, isto é, contra o movimento de re-apropriação 

social dos processos humanos.  Ora, conforme as indicações de MARX, o comunismo é 

o movimento real que tende a superar as grandes alienações do mundo. 288  Na oitava 

tese sobre Feuerbach, assinalara: “Toda vida social é essencialmente prática”.  Porém, o 

Projeto de Desenvolvimento desconsidera as práticas da “comunidade” para introduzir 

outra organização de vida e trabalho dentro das comunidades. A racionalidade 

capitalista, concretamente anti-autonomista, anti-libertária e anti-solidária, envolve 

beneficiários numa aventura sem fim.  Sempre os condiciona para a dependência, a 

reificação, a submissão.  Fica claro que, assim aplicado na terra da Revolução 

antiescravista, o projeto de desenvolvimento de comunidade nega o projeto de 

emancipação humana ou o do desdobramento de todas as aptidões humanas.   

 

O Projeto do Desenvolvimento pretende atuar no quadro da cooperação 

internacional, mas nega a base humana do trabalho cooperativo que se encontra dentro 

do processo de produção de bens e serviços.  As regras internacionais de ajuda 

aparecem enquanto normas de solidariedade internacional.  Porém, na realidade, a 

cooperação insere-se no bojo da divisão internacional do trabalho que é a marca da 

injustiça e desigualdade entre as nações, da exploração e dominação das classes 

dominantes sobre as classes subalternas. Noutras palavras, o Projeto de 

Desenvolvimento desconhece a cooperação que já existe nos processos sociais, e milita 

                                                 
287 A metodologia de trabalho com grupos funda-se nessa orientação teórico-prática na formação dos 
trabalhadores sociais no mundo. 
288 SEVE, Lucien. Penser avec Marx, 1 T. Marx et Nous. Paris, Edition La Dispute, 2004.  
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contra a reapropriação social. O capital apropria privativamente as riquezas produzidas 

dentro da cooperação social. 

 

A Sexta Tese de MARX (1970, p.140) é muito presente nessa consideração 

teórica: o social não é o coletivo, um conjunto de indivíduos; é um conjunto de relações 

objetivas em que interpenetram pessoas em atividade e humanização: “(...) a essência do 

homem não é uma abstração inerente ao indivíduo isolado. Na sua realidade, é o 

conjunto das relações”. 289  

 

Em suma, o projeto de desenvolvimento comunitário é aqui concebido como 

anti-socialista porque desconhece a lógica das relações sociais nas quais se estruturam 

as “carências sociais”. O Projeto de Desenvolvimento elogia a competência em 

detrimento da cooperação social em que se reencontram o individual e o coletivo no 

caminho da emancipação humana. 

A nosso ver, um projeto de desenvolvimento deveria ser uma ferramenta 

conceptual e material fundamental no processo de realização da liberdade humana, isto 

é, um conjunto de concepções, intervenções e estratégias capazes de lidar com o 

enfrentamento das necessidades cotidianas e estruturais.  Para nós, num projeto de 

desenvolvimento, o mais importante é a mediação entre o passado em que foram criadas 

as desigualdades sociais a serem enfrentadas, e o futuro que será livre desses entraves 

históricos, seja no indivíduo, seja no caso de um conjunto de indivíduos envolvidos 

naquela experiência de desenvolvimento.  De tal forma que o presente seja enfocado 

como expressão de contradições na sociedade em que vivem esses indivíduos.  Agora, 

será interessante estudar a natureza do projeto de desenvolvimento na história 

contemporânea dos povos, para destacar os mecanismos pelos quais o projeto de 

desenvolvimento, enquanto ferramenta de liberdade, foi subvertido.  Sobretudo, saber 

por que a modernização tecnológica torna-se dominante nas relações ditas de 

cooperação internacional. 

 

Indagações que colocam na agenda das discussões sobre as ONGs, a necessidade 

de revisitar a história do desenvolvimentismo no mundo pós-guerra. É no bojo de tal 

                                                 
289 MARX ; ENGELS. L’Idéologie Allemande, op.cit. 
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questionamento que a falta de preocupação libertadora recebe a sua consistência dentro 

dos esquemas vigentes de projeto de desenvolvimento. 

 

O desenvolvimento é politicamente entendido como industrialização. Por 

exemplo, chamam-se países desenvolvidos, aqueles que conseguem revolucionar 

industrialmente os seus processos de produção de bens e serviços.  Daí a tecnologia ser 

destacada como o principal fator de desenvolvimento.  Essa modernização tecnológica 

torna-se o alvo das relações de cooperação internacional pós-guerra, enquanto vários 

segmentos da população mundial continuam passando de fome, vivendo no 

analfabetismo, morrendo de doenças curáveis, etc.  

 

É nesse sentido que Immanuel WALLERSTEIN (2002, p. 169) enfoca o 

desenvolvimento290.  Conforme o nosso autor: “(...), o conceito de desenvolvimento 

tornou-se um elemento básico do alicerce geocultural do sistema internacional. Um 

conceito consagrado pela decisão unânime da Organização das Nações Unidas de 

denominar os anos 70 de ‘A Década do Desenvolvimento’”. 

 

 A modernização cultural torna-se, portanto, o alvo de todo programa de 

desenvolvimento, e “ajuda”, uma forma de “transmissão de conhecimento científico” e 

tecnológico pela via de vendas de formação técnica, de ferramentas chamadas 

apropriadas, de insumos, etc. Desse modo, WALLERSTEIN (p. 174) concebe o 

desenvolvimento como integração ao mundo do capital: 

 

(...) A geocultura do desenvolvimento – a elaboração histórica de uma pressão cultural 
que leva todos os países a embarcarem num programa de ‘modernização’ ou 
‘desenvolvimento’, um programa que para a maioria dos países deve ser 
necessariamente ser fútil – nos conduziu ao cul-de-sac em que hoje nos encontramos. 
Estamos desiludidos com o ‘desenvolvimento’ que foi preconizado no período 1945-
1970. 291 

 
                                                 
290 WALLERSTEIN, Immanuel.  Após o liberalismo: Em busca da reconstrução do mundo.  São Paulo, 
Editora Vozes, 2002. 
291 Discordamos de Immanuel WALLERSTEIN quando diferencia essencialmente o “planejamento 
estatal com substituição de importações” do “ajuste estrutural e especialização de mercado voltado para a 
exportação” (p. 174), para conferir que “o desencanto com a geocultura do desenvolvimento provocou a 
perda da fé no Estado como instrumento de reforma e baluarte de segurança pessoal” (p. 175).  Apesar de 
não identificar explicitamente o setor social que desacreditou no Estado, ele não mencionou o aumento 
das desigualdades sociais resultante das políticas de desenvolvimento voltadas pelos interesses do capital, 
até porque a miséria assim criada não foi indicada enquanto fator de levante popular frente aos governos 
ditatoriais que conduziram tais programas.  O “descontentamento popular com o regime no poder” (p. 
127), simplesmente, é visto enquanto um fator externo. 



 170 

 Mesmo concebendo o desenvolvimento como “superação do atraso” (p. 122), o 

nosso autor é incapaz de apreender o movimento real dessa visão em conjunturas 

diferentes.  Assim sendo, o que chamamos de privatização do desenvolvimento, a partir 

de re-investimentos de petrodólares, é concebido pelo autor, como uma simples 

mudança de estratégia, por inferir que projetos de desenvolvimento são meros 

programas de modernização (p. 122). Portanto, é-lhe difícil entender a entrada das 

ONGs na cena política contemporânea. Apesar disso, é legítimo reconhecer que o autor 

desvenda a ligação estreita do desenvolvimentismo com a lei de reprodução do capital. 

 

Por sua vez, David HARVEY (2004, p. 55), considera o “desenvolvimentismo” 

uma “meta generalizada para o resto do mundo”, com vistas a garantir a “expansão 

geográfica da acumulação do capital”. 292  É nesse prisma que o nosso autor considera o 

“ímpeto de consumo de massa” inerente à teoria da “decolagem do desenvolvimento 

econômico”, uma estratégia para “afastar a ameaça comunista” (p. 53).  De toda 

maneira, é a ideologia capitalista que penetra os campos no Terceiro Mundo em nome 

do desenvolvimento de comunidade. 

 

5.1.2. O projeto de desenvolvimento de comunidade na cooperação internacional e 

o advento da ONG 

 

 Logo após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimentismo vai orientar as 

relações internacionais. Trata-se de conservar relações coloniais sob forma moderna, 

afinando-se os preconceitos sob o pretexto de modernização tecnológica. A ajuda 

pública ao desenvolvimento delineia essa política, tendo sido substituída pela 

privatização na conjuntura de reestruturação produtiva do capital. Será que o capital é 

naturalmente portador de democracia?   

 

 

 Nas teses sobre as ONGs, geralmente, destacam-se duas posições mais 

marcadas: o continuísmo, que considera as ONGs enquanto desenvolvimento de obras 

de caridade, e o racionalismo, que vê nessas organizações instituições que gerem 

recursos raros conforme seus objetivos. A negação da história representa a premissa 

                                                 
292 HARVEY, David. O novo imperialismo.  São Paulo. Edições Loyola, 2004. 
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dessas posições, ou pelo menos, uma leitura linear do mundo dos homens talvez 

condicione ambas as teorias. 

 

Na verdade, o surgimento das ONGs tem a ver com os esforços de guerra 

cumpridos por algumas organizações designadas nos Estados Unidos sob o nome de 

“Private and Voluntary Organizations”. 293 Já, em 1945, aquelas organizações 

conseguiam o reconhecimento pela ONU. Assim sendo, a Primeira Assembléia dessa 

Organização expediu: 

 

O Conselho Econômico e Social pode tomar todas as providências úteis para consultar 
as organizações não-governamentais que atuam na área da competência dele. Essas 
providências podem estender-se a organizações internacionais e, caso for necessário, a 
organizações nacionais após consulta do Membro concernente da Organização. 294 

 

A autora confunde a origem oficial de uma expressão com a gênese da prática 

social que dá luz a essa expressão, por ter considerado o artigo 71 da Carta Maior da 

ONU como “a origem histórica da expressão ONG295”. No sistema das Nações Unidas, 

a função das ONGs é comunicar informações ao Conselho econômico e social (art. 71, 

resolução 11296 (XLIV) de 1968, resolução de 1996): “Enquanto em 1948, 41 ONGs 

eram dotadas do estatuto consultivo (...), o seu número era passado a 377 em 1968 e 

hoje, são mais de 1350”. 296 Já em 1950, o Instituo de Direito Internacional (IDI) definiu 

as ONGs enquanto partes do setor associativo privado: “Agrupamentos de pessoas ou 

coletividades, livremente criadas pela iniciativa privada, que exercem sem espírito de 

lucro uma atividade internacional de interesse geral, fora de toda preocupação de ordem 

nacional”. 297
 

  

 A tendência nos juristas é considerar a existência de uma pessoa jurídica, o 

resultado de um decreto, lei ou tratado, escamoteando a prática social para cuja 

regulamentação vem a disposição legal. Ora, a ONG nasceu na Europa enquanto 

                                                 
293 São organizações privadas e voluntárias, isto é, sem fim lucrativo. Aqui é bom registrar a presença de 
duas organizações de Serviço Social dentro do conjunto das primeiras instituições que foram consultadas 
após a inclusão de ONGs nos estatutos das Nações Unidas. É a “Association of Schools of Social Works” 
e o “International Social Service”, consultas estas que ocorreram a partir de 1947. 
294 MEYER, Dorothée. “ONG: une catégorie juridique introuvable, une définition utilitaire. Réflexions 
sur une définition en droit des ONGs » (pp. 139-160) , op. cit., (p. 142-143). 
295 Idem. Nota de rodapé 17, p. 148. 
296 Relatório do Secretário Geral em julho de 1998, citado por Dorothée Meyer em nota de rodapé 21, p. 
150. 
297 Annuaire de IDI, session de Bath, 1950, vol. 43, tomo II, p. 384, citado na página 152 por D. MEYER. 
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expressão de posições “cidadãs” em período de guerra, seja na luta do povo grego 

contra a Turquia, seja depois da Segunda Guerra Mundial. Em vez de procurar o 

significado social do evento fundador, preferem buscar os ordenamentos jurídicos 

apropriados. É importante destacar uma vez por todas, que critérios sócio-históricos são 

fundamentais na determinação de uma forma de resposta humana em condições 

específicas. Assim sendo, o nosso estudo considerará os objetivos auto-proclamados, as 

formas de atuação e os conteúdos sociais em determinados momentos, como 

fundamentos de abordagem das ONGs.   

 

Alain PIVETEAU (2004, p. 24), como já vimos, avalia ONGs em Burkina 

Fasso, visando estudar “os problemas que suas [ONGs] ações e projetos ‘de 

desenvolvimento’ colocam para a avaliação, tanto na sua dimensão teórica quanto em 

seu aparato técnico”. É desse objetivo que parte para mergulhar no espaço de discussões 

teóricas sobre ONG.  Antes de tudo, o autor admitiu as obras de caridade dos séculos 

XVII como antepassadas das ONGs: “Enquanto organização social, as ONGs de algum 

modo, não são um produto dos anos 60 ou 70, períodos do seu reconhecimento a nível 

internacional. Tais organizações existem, há muito tempo, antes da maioria dos 

governos, embora sua denominação seja diferente” (p.136). 

 

Esse histórico leva o nosso autor a colocar a gênese das ONGs dentro de um 

contexto de assistência internacional privada: 

 

Com certeza, os primeiros fundamentos do movimento ONG a favor do 
desenvolvimento se encontram e se entendem na gênese de uma assistência 
internacional privada. Os primórdios dos anos 70, com a vaga crítica explícita à ajuda 
pública, contribuem mais tarde para sustentavelmente formar coesão entre organismos 
de origens e formas, portanto, diversas (p.137).    

 

Para corroborar seu ponto de vista, Alain PIVETEAU se mergulhou em 

exemplos ilustrativos, citando tanto John P. LEWIS quanto Alexis de TOCQUEVILLE 
298, passando por LECHEVRY e RYFMAN. Conforme LEWIS, “durante os séculos 

XVII e XVIII, já os britânicos trabalharam a favor de grupos sociais e minorias 

oprimidas, fornecendo aos missionários e escolas, uma ajuda filantrópica para os índios, 

                                                 
298 É importante frisar aqui, que aqueles que compartilham a tese do setor civil enquanto instituição 
naturalmente dotada de virtude democrática, sempre se refere à Tocqueville como visionário “democrata” 
“par excellence”. 
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escravos e ‘pobres brancos”. 299  Quanto aos segundos, na França, a alta burguesia e 

parte da nobreza implantaram um “vasto movimento de caridade privada que não cessa 

de desenvolver-se no decorrer dos séculos seguintes”. Alain PIVETEAU colocou o 

“movimento ONG” dentro do eixo da “ação coletiva com base na associação, tal como 

descreveu Alexis de TOCQUEVILLE (p. 137) que “no início de 1840, esclarecia a 

pedra angular da democracia na América: o fato associativo”. ‘Por todo lugar onde na 

direção de uma nova empresa vocês vêem, na França, o governo, na Inglaterra, um 

grande senhor, saibais que perceberão, nos Estados Unidos, uma associação’”. 

  

Alain PIVETEAU veio a falsificar um fato histórico bem conhecido, a respeito 

da hostilidade da burguesia com a democracia.  Ele sentenciou:  

 

 A dimensão internacional de uma solidariedade posta em movimento através de  

  organizações estruturadas originadas da sociedade civil se afirma no século XIX. O  

  ideal democrático e valores liberais promovidos pela burguesia ocidental reconhecem a  

  todos, inclusive aos habitantes das colônias, o direito de enriquecerem e   

  participarem da vida política. 

 

Apesar da falsificação histórica, achamos importante continuar a discutir a tese 

de continuidade entre organizações filantrópicas e ONGs, defendida pelo autor, até 

porque o nosso autor preferiu silenciar sobre a Revolução haitiana, para mencionar o 

“British and Foreign anti Slavery Society”, fundado em 1823, enquanto antepassado das 

ONGs modernas.  Assim sendo, concluiu sua aventura na história das ONGs: “Porém, é 

inútil multiplicar exemplos para se convencer sobre a antiguidade da ajuda internacional 

fora do Estado, fundadora dos sentimentos de independência e autonomia comuns ao 

conjunto das ONGs” (p. 138) 

 

 Para PIVETEAU (p. 138-139), não resta dúvida:  

 

                                                 
299 Numa nota de rodapé (página 137), o autor citou SOMMER que citava Merle CURTI a respeito do 
primeiro exemplo de ajuda internacional privada, terminando por desfigurar um fato histórico.  Com 
efeito, enquanto todo mundo sabe que os Estados Unidos foram fundados contra a civilização dos índios 
escravizados pelos brancos, Piveteau anotou: “Um dos primeiros exemplos levantados de ajuda 
estrangeira à América do Norte, for uma carga de produtos alimentícios expedida em Nova Inglaterra 
pelos evangélicos irlandeses em 1647, ‘à destinação dos pobres duramente famintos na guerra com os 
índios’” (p. 137).   
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O ‘modelo’ missionário no século XIX, projetando em ultramar a caridade 
cristã tradicionalmente centrada no território de origem (...) representa o 
segundo modo cultural da ajuda privada ao desenvolvimento” . É “esse 
encaixamento histórico em diversas correntes confessionais, (...), [que] também 
emoldura as representações das ONGs que reivindicam a originalidade de um 
campo de atuação singular fora das lógicas e constrangimentos de relações 
estatais. A análise cronológica dos fatos também mostra a independência e o 
primado de uma ajuda internacional privada frente ao compromisso dos 
governos. 

 

 O nosso autor defende a posição da evolução endógena das organizações de 

caridade, apesar de reconhecer o lugar intermediário das ONGs no processo de 

desenvolvimento.  Se, de um lado, ele sentenciou: 

 

As ONGs de desenvolvimento são organismos, (...), cujo objetivo original (...) 
define sua atuação enquanto redistribuição filantrópica de recursos, de origem 
e natureza principalmente privadas, a favor do desenvolvimento. As ONGs se 
aparentam com organizações mediadoras de ajuda.  Posicionam-se entre 
doadores e beneficiários cujos interesses e motivações interagem sobre aqueles 
das ONGs para definirem em atuação, seus objetivos. (p. 150) 

 

 De outro lado, não consegue entender a formação ideológica das ONGs dentro 

do contexto histórico de privatização da ajuda pública ao desenvolvimento. Ao 

contrário, perdeu toda possibilidade de entender o movimento global que dá nascimento 

a esse tipo de organização, uma vez que concluiu: 

 

Torna-se, pois, difícil perceber na emergência de tais atores, o argumento do 
tradicional ‘bate-papo’ dos Estados. A anterioridade de ações coletivas de 
assistência originadas na sociedade civil, tanto nos países de origem quanto no 
cenário internacional, conduz a rejeitar tais análises, confinando à reação um 
movimento social cuja história mais procede da atuação independente e 
autônoma. O fornecimento e idéia de bens coletivos – em particular nos setores 
da saúde e educação -, como aquela de direitos sociais competem desde logo, a 
movimentos da sociedade civil; (...). Considerar o mercado e a potência pública 
enquanto primeiras instituições produtoras dessas idéias, equivale a negar a 
anterioridade histórica das inovações feitas pelas organizações não lucrativas 
(p. 139). 

 

 Caso o nosso autor tiver razão, poderá responder à pergunta seguinte: por que as 

organizações originais têm necessidade de se metamorfosear em ONGs naquele 

momento que registrou sua emergência?  Caso “a sua emergência nada [tiver] a ver com 

qualquer fracasso dos mecanismos de mercado e Estado” (p. 139), quais motivos levam 

instituições de caridade a criticar a cooperação pública? Por que essas críticas 

acontecem quase três séculos após o surgimento do Estado moderno? Como as 

instituições de caridade conseguem criticar a cooperação pública até se transformarem, 
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de forma espontânea, em ONGs contemporâneas?  Por mais que o nosso autor 

reconheça que “a potenciação das “ONGs de desenvolvimento300” no decorrer dos anos 

70, baseia-se, por si própria, numa crítica muitas vezes virulenta ao papel da cooperação 

pública nas duas antecedentes décadas” (pp. 139-140), é incapaz de religar esse 

momento com o movimento global de que faz parte. Ao contrário, prefere subsumir as 

críticas feitas à ajuda pública no “altruísmo das lutas de ONG e seu comportamento 

desinteressado” (p. 141), e na vontade de conceberem “um processo suscetível de 

satisfazer as necessidades essenciais e permitirem ao homem empreender e progredir 

por si próprio” (p. 142). 

 

 Assim sendo, o nosso autor atribui às ONGs uma ontologia própria. Estas “são 

produtos de histórias próprias, de experiências localizadas e às vezes intimistas, as quais 

estruturam suas visões de desenvolvimento. Portanto, é difícil e ainda mais inútil 

atribuir às ONGs, a partir do seu discurso e práticas, um conceito de desenvolvimento 

quando este inevitavelmente apreende uma mudança macroscópica, enquanto as 

representações das ONGs, antes de tudo, resultam de experiências mais modestas” (p. 

150).  Ainda mais, a expressão ONG de desenvolvimento não cabe no esquema de 

demonstração do autor: a ONG não se inscreve dentro de cosmovisão, porém, não tem 

problema teórico em falar de ONG de desenvolvimento!  A contradição evolui até o 

absurdo. Ao descrever a especificidade da ONG, o nosso autor sublinhou: “(...), as 

ONGs, a partir dos anos 70, implantam-se num campo pragmático ‘alternativo’. Esse 

especialmente se concretiza em atuações de educação para o desenvolvimento” (p. 151).  

Mais adiante, maximiza-se o paradoxo: “Essa abordagem do desenvolvimento, em que a 

solidariedade substitui o crescimento econômico das definições acadêmicas, inspira-se 

na visão terceiro-mundista e na tomada de consciência ecológica dos anos 70. (...). Para 

as ONGs do Sul, a solidariedade também evidencia a noção do desenvolvimento” (p. 

151). 

 

Para Carla LYRA (2004, p. 141), são “atores inseridos no contexto da 

cooperação não-governamental para o desenvolvimento301”, as ONGs que constroem 

um discurso de autonomia.  Apesar de constatar a relação das “financiadoras sobre os 

                                                 
300 A nosso ver, a expressão é desprovida de sentido, uma vez que a ONG nada significa fora da 
problemática do desenvolvimento. 
301 LYRA, Carla. Ação política e autonomia: a cooperação não-governamental para o desenvolvimento. 
São Paulo, Editora Annablume, 2004. 
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projetos” (p. 146), a nossa autora é incapaz de questionar a sua posição de discurso 

autônomo das ONGs.  Estudando o processo de construção da autonomia das ONGs, 

mergulha-se na história dessas instituições.  Assim, destaca-se que “as ONGs do Norte 

colaboraram com as agências governamentais dos seus países na promoção da política 

externa de desenvolvimento de suas sociedades” (p. 67).  Outras informações deveriam 

levar a nossa autora a observar o fato de que a colaboração dos governos começou 

desde 1950, tornando-se a regra a partir de 1970 quando “as organizações inter-

governamentais, como o Banco mundial, iniciaram ligações mais estreitas com as 

ONGs” (p. 68). Evidencia, pois, que a ajuda pontual se transforma num projeto 

estruturado.  É por isso que David C. KORTEN, citado por C. LYRA, decompõe a 

história das ONGs em três fases: programa de ajuda e bem-estar, programa de 

desenvolvimento de pequena escala ou de “self-reliance” e programa de 

desenvolvimento em sistemas sustentáveis (p. 69). 

 

No mesmo teor, Ignacy SACHS, com sua teoria de eco-desenvolvimento, define 

o desenvolvimento da comunidade enquanto resultante da satisfação de necessidades 

básicas no marco do desenvolvimento participativo302.  Essa equação está em adequação 

com a gênese das ONGs que derivam do processamento das primeiras sob o pretexto de 

alcançar o segundo.  Nesse sentido, Carla LYRA (p. 75) traz depoimentos que 

confirmam essa conformação. Para descrever o relacionamento da OXFAM com ONGs 

do Sul, anotou: 

 

Nenhum projeto é aprovado sem que o coordenador local o tenha visitado e discutido 
com os responsáveis. Uma vez aprovado, o coordenador se encarrega de acompanhar o 
projeto para analisar a sua evolução e os seus problemas. Stamp (1982) coloca que os 
coordenadores de campo passaram a ter um papel ativo procurando possíveis projetos 
para financiamento, encorajando grupos locais a formular projetos e programas nos 
quais a OXFAM poderia ajudar. Ao mesmo tempo, informavam o escritório central 
sobre a situação do projeto e a conjuntura do país (prioridades e diretrizes da política de 
desenvolvimento). 
 
 

Mais adiante, a nossa autora invocará um texto da OXFAM que se inspira nas 

Encíclicas de JOÃO XXIII e PAULO VI, nas quais existe a ênfase sobre a metafísica do 

homem livre e autônomo no mundo desigual em que vive: 

 

                                                 
302 Esse ponto de vista será discutido ulteriormente.  Agora, precisamos ressaltar que o autor não 
aprofunda o conteúdo da comunidade que se articula ao desenvolvimento para controlar os povos recém-
libertados. 
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A OXFAM acredita na dignidade intrínseca das pessoas e na sua capacidade de superar 
os problemas e as pressões que podem subjugá-los. Tais pressões podem ter raízes no 
clima e na geografia, ou em áreas mais complexas da economia, política e condições 
sociais [...]. OXFAM é uma parceira de pessoas que compartilham esta crença, pessoas 
que independente de raça, sexo, religião ou política, trabalham juntas pelos direitos 
humanos básicos. 
 
[...] 
 
Nós estamos comprometidos, portanto, com um processo de desenvolvimento por meios 
pacíficos que objetiva ajudar as pessoas, especialmente os pobres e os menos 
privilegiados no exterior (...) (pp. 75-76).  

 

Uma vez que o quadro histórico foi implantado, resta a perguntar: como as 

ONGs assim nascidas conseguem superar, no seu desenvolvimento, a sua 

funcionalidade política de controle de massas populares recentemente libertadas? Será 

que a sua racionalização significa a sua emancipação do liberalismo que lhe dá 

consistência? Sem responder a tais perguntas, a nossa autora conclui sobre uma relativa 

autonomia das ONGs do Sul: 

 

Apesar de uma crença em comum e do objetivo de ‘democratizar’ as relações Norte/Sul, 
a relação entre a OXFAM e as ONGs apresenta algumas características  que evidenciam 
o controle das financiadoras sobre os projetos. O discurso possui um caráter 
democrático, mas é ‘formado’ no Norte, mesmo representando a ‘voz’ dos povos e 
contemplando reivindicações dos movimentos do Sul (p. 146). 

 

Em resumo, a geração natural, a justificativa desinteressada, a definição 

autonomista, são tais as premissas que distorcem a leitura histórica das ONGs pelos 

nossos autores. Se estas realmente atuam na esfera da filantropia, a atuação filantrópica 

não é a sua razão fundamental de existência. Até porque as congregações religiosas 

continuam fazendo obras de caridade, não obstante, gerindo projetos de 

desenvolvimento. Um acontecimento histórico de densidade maior deve explicar esse 

novo modo de as instituições estarem no mundo. Ao mesmo tempo, esse fato tem que 

atingir a sociedade na sua organização tão intrínseca a partir de outro modo de tratar, 

por exemplo, carências sociais. Em outras palavras, o surgimento das ONGs redesenha 

as formas de lidar com as relações sociais na sua globalidade. Até porque a cooperação 

internacional que lhes deu à luz, funciona, como diria Domenico LOSURDO, quase 

como substituta das cruzadas pela “civilização”: tão-somente suaviza o saque dos 

recursos naturais do Sul, bem como a exploração da sua força de trabalho. Da 

civilização de “bárbaros” para o desenvolvimento dos “tradicionais”, o Norte sempre 
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continua despojando o Sul, dificultando, portanto, qualquer política de emancipação 

humana.   

 

5.1.3. O Projeto de desenvolvimento de comunidade: uma invasão “soft” do capital 

no Terceiro Mundo  

 

A cooperação para o desenvolvimento sempre foi realizada de forma desigual. 

Cultural, política e economicamente, essa estratégia visa transferir modo de vida e 

trabalho a países considerados atrasados. Mesmo que ONGS queiram mudar o discurso 

da superioridade para o da igualdade, a desigualdade real, no entanto, não desaparece do 

horizonte: a relação social e\internacional em que se criam as ONGs contrasta com todo 

projeto alternativo ou progressista. Essa base fundante pressupõe a existência e 

aceitação de privilégios e, conseqüentemente, a legitimação de carências. Uma ONG é, 

portanto, uma mediação institucional autoritária entre pobres e ricos, entre massa e elite, 

entre periferia e centro, entre trabalhador e capitalista, entre dependente e imperialista. 

 

Em várias conceituações sobre a ONG sobredetermina o espaço.  Alguns autores 

a consideram no tempo, mas esse tempo é posto enquanto um conjunto de 

acontecimentos bem ou mal ocorridos numa década, num século, etc. Trata-se de um 

tempo linear já determinado, isto é, quase sem sujeitos.  Falta-lhes um elemento 

fundamental, o movimento da totalidade no espaço, as temporalidades ligadas ao 

movimento das partes constituintes. Quando levamos em conta a temporalidade, a ONG 

se destaca desta vez, como estratégia ideopolítica com significados diferentes em cada 

período. 

 

Nesse sentido, problematiza-se a questão da participação nas ONGs. O que estas 

fazem pouca importância tem em relação àquilo que os chamados beneficiários pensam, 

sentem ou vivem.  A cultura participativa dos povos não participa da definição dos 

projetos.  A orientação dos projetos varia conforme as prioridades da cooperação 

internacional. Quando a esfera política obstar a reprodução das relações de privilégio-

carência, riqueza-pobreza, gozo-fome, capital-trabalho, etc., projetos enfatizarão 

aspectos políticos no trato a carências. Em revanche, no caso em que a dimensão 

limitante for econômica, organismos de financiamento privilegiarão projetos com ênfase 

sobre aspectos econômicos.  Por exemplo, entre 1975 e 1985, os projetos de educação 
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popular ou animação social tiverem destaque no mundo das ONGs, mas, a partir de 

1990, os organismos de financiamento voltam a falar de economia solidária.  Os 

beneficiários não fazem senão assistir à mudança na forma de tratar as seqüelas dos seus 

problemas. 

 

A participação parece ser um discurso de atores, que não pode modificar o 

“público”. E vem a ser um espetáculo, por este não ter a menor influência sobre as 

ocorrências de moda! 

Por outro lado, um seminário reúne representantes de organizações populares.  

Durante 2, 3 ou 4 dias, debatem sobre um tema ligado a problemas vivenciados, 

propõem estratégias de enfrentamento, etc. Uma vez encerrado o espaço, perdem-se as 

interações que deram lugar a proposições estratégicas, porque cada participante volta à 

casa.  Caso não reunisse os demais para socializar os conhecimentos produzidos e 

compartilhados no seminário, cada qual se tornaria dono de um saber coletivo e poderia 

usá-lo em benefício próprio na sua interlocução, sem preocupação militante. 

 

A consciência adquirida no seminário, assim, permanece sem empenho 

realmente transformador; o ser ideologicamente consciente resta isolado na sua família.  

Quanto mais esta última não está envolvida nas lutas pela transformação, maior será o 

isolamento.  Outro fenômeno similar: muitas vezes, conhecimentos produzidos nos 

seminários são saberes não específicos à vida camponesa.  Representam exploração e 

dominação que são desígnios de relações sociais puramente capitalistas, enquanto 

camponeses defrontam com discriminação materializada, não de modo geral, mas sim, 

de forma indireta, até porque o “grandonismo” 303, no caso haitiano, desempenha o 

papel de intermediário na dominação do campo pelo mercado.  As ONGS desfraldam a 

bandeira dos direitos humanos, esquecendo a essência e existência dos “parceiros”. 

 

Por outro lado, em alguns casos, a animação consegue colocar em discussão o 

conservadorismo agrário, porém, não no sentido pleno, por não considerar os vínculos 

estratégicos entre o grandonismo e o capitalismo.  É nesse sentido que se criam outras 

                                                 
303 É um sistema local fundado sobre relações de favor, tutela e clientela.  Trata-se de usos e abusos de 
coisa pública enquanto patrimônio privado.  Assim sendo, as doações de domínio público, de certo, 
formam um conjunto de privilegiados chamados “grandons”, no idioma haitiano, por haver se 
beneficiado, por causa de relações pessoais ou de posições públicas, de res publica.  Essa prática política 
condiciona o autoritarismo social que reina nas relações sociais, tanto na escola quanto no trabalho. 
Assemelha-se ao clientelismo, como no Brasil.  
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camadas dominantes no campo.   A atuação leva em conta as contradições vigentes no 

campo, por organizar os camponeses em agrupamentos dotados de cooperativas e caixas 

(depósitos) de grãos.  Porém, assim sendo, recoloca, em outro patamar, os camponeses 

diante das forças do mercado, desconhecendo a natureza não-capitalista do modo de 

vida e trabalho no campo.  As novas camadas, portanto, também se beneficiam 

politicamente do trabalho de reflexão crítica, por se tornarem novos líderes populistas 

nas comunidades. Tudo isso é possibilitado pelo fato de que as ONGs relacionam o 

trabalho crítico à bondade de um padre, leigo ou outro profissional militante.  Preferem 

afastar os camponeses do processo de construção de organização política autônoma das 

classes populares.  Nesse sentido, podemos perguntar sobre os sentidos das bandeiras de 

direitos humanos desfraldas nas atuações no campo: será que os direitos humanos 

existem fora do âmbito político? 

 

A relação política em que se criam as ONGs interdita qualquer concepção de 

projeto político alternativo ou progressista, em particular no Haiti. São fundadas para 

atender a carências sociais que acabam de ser despolitizadas.  Essa base fundadora 

pressupõe a existência e aceitação de privilégios, de um lado, e de carências, do outro. 

Uma ONG é, portanto, uma mediação institucional autoritária entre pobres e ricos, entre 

massa e elite, entre periferia e centro, entre explorados e exploradores, entre dependente 

e imperialista, no âmbito do novo mecanismo desenvolvimentista de conservação de 

privilégios.  Nesse sentido, a ONG tende a iludir sobre as relações internacionais 

desiguais que caracterizam o legado do colonialismo, desfraldando-se a bandeira do 

desenvolvimento como salvadora dos povos chamados subdesenvolvidos. 

    

A estratégia é de que a ajuda pública ao desenvolvimento, antes de tudo, 

transforma a questão política da democracia entre os povos num problema puramente 

tecnológico, equiparando-se o subdesenvolvimento com a falta de técnicas modernas ou 

a persistência de modos de vida e trabalho arcaicos, o qual subdesenvolvimento 

dificulta o suprimento das carências ou satisfação das necessidades humanas desses 

contingentes majoritários da Humanidade, desconsiderando-se o processo histórico de 

empobrecimento desses países dentro da antiga relação metrópole-colônia. Ao privatizar 

a cooperação para o desenvolvimento, a solidariedade desenvolvimentista leva essa 

transformação a sua total despolitização, esvaziando o conteúdo político do 

subdesenvolvimento através da relação privada entre pessoas generosas e pessoas 
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carentes, mediatizada pela ONG.  Essa subsunção contribui para ocultar a consecução 

de metas políticas de antigas metrópoles na organização da vida e trabalho das 

populações do Terceiro Mundo.  Nesse sentido, o desenvolvimentismo surge enquanto 

nova forma de esvaziamento do conteúdo político das relações internacionais no pós-

guerra, descartando o necessário entrelaçamento estreito entre política e economia, entre 

liberdade e igualdade, entre democracia e desenvolvimento humano. É por isso que a 

ONG não pensa na organização política e programática das classes populares, 

preferindo promover fóruns, redes e plataformas não radicais, sob o pretexto de pós-

modernidade.      

            

A forma e conteúdo das associações modernas são projetos de desenvolvimento.  

Aparecem como controle racional de carências, enfocando o seu tratamento por 

processador que nega a historicidade e sociabilidade das lutas de classe em que se 

contornam os problemas sociais. 

 

 Um projeto de desenvolvimento apresenta diagnóstico, problema, objetivo, 

programa, consecução e avaliação. São formatos em que racionalmente se processam 

informações sociais decorrentes de populações chamadas carentes, porém, aqueles 

problemas cujas características sociais são subsumidas sob forma técnica. 

 

 Antes de tudo, deve-se distinguir entre doação afetiva que acarreta o desfrute ou 

fruição direta do bem ou serviço doado, e doação racional em que este deve ser 

processado através de um projeto. Aí, a fruição é indireta, uma vez que os potenciais 

beneficiários têm que se organizar para desfrutar desse bem ou serviço. Aos 

beneficiários indiferenciados se sucedem beneficiários reunidos em agrupamentos 

comunitários. Objetivamente pertencem a uma mesma classe social.  Porém, falta-lhes a 

subjetividade classista, castrada pelo trabalho comunitário que contribui para 

desenraizar os problemas processados, enfatizando a comunidade como único elemento 

de identidade social. 

 

 A passagem da doação afetiva à racional se medeia dentro de um processo 

intelectual que metamorfoseia a caridade em liberalidade, isto é, através do projeto 

racional de atendimento a carências sociais. Na prática de caridade, um doador não 

precisa saber sobre o que acontecerá com seu donativo, só que a sua fé já indicou um 
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donatário, mesmo antes da doação. Na liberalidade, a gratuidade dos bens, vantagens ou 

direitos conferidos correspondem a um trato racional que tende a configurar a forma de 

solidariedade ou projeto de desenvolvimento. Do mesmo modo, a liberalidade receia 

uma carga de politicidade mais ativa do que a caridade, uma vez que as liberalidades 

têm que se processar em projetos de desenvolvimento que emolduram a consciência dos 

donatários conforme o modelo do progresso liberal-teconológico. Portanto, aí, cada 

doador contribui para fundar um projeto racional, o qual corresponde ao ethos liberal do 

indivíduo e seu pathos de liberdade e igualdade, apesar da exploração continuada dos 

recursos e homens/mulheres do Terceiro Mundo pelas potências capitalistas.  Assim 

sendo, o projeto de desenvolvimento consolida a fé dos indivíduos liberais na 

solidariedade do espetáculo, de um lado, e religa os donatários ao sistema do capital que 

historicamente contribui para produzir segmentos esmagadores de “carentes” no mundo. 

 

    Nos agrupamentos comunitários, aqueles com problemas comuns, agregam-se 

para atuar no campo do desenvolvimento.  Porém, o modo de aproximação dos 

problemas permanece privatista, uma vez que o projeto lida com manifestações 

aparentes, escamoteando as causas.  Por outro lado, o laço entre os indivíduos membros, 

sendo comunitários, no sentido moderno do termo, isto é, na subsunção da coletividade 

à individualidade realizada na forma de propriedade privada capitalista, dilui a 

sociabilidade política como fonte de identidade social. Se, no feudalismo, a comunidade 

natural medeia o relacionamento dos indivíduos com os recursos necessários para sua 

sobrevivência, no comunitarismo moderno neocolonial304, a liberalidade racional joga 

esse papel, até porque o sistema do capital ganha em extensão por conseguir propagar 

seu modo de funcionamento, ao mesmo tempo em que realizam transferência de 

tecnologia e investimento de capitais. 

 

 A liberalidade305 racional admite a hegemonia da propriedade privada capitalista 

mediante doações que vão voltar para transgredir o sentido da comunidade originária no 

                                                 
304 Trata-se de uma combinação do tradicionalismo e modernismo em busca de recursos necessários à 
reprodução social de contingentes majoritários da população do mundo. 
305 Já definida por Thomas HOBBES enquanto “quantidade de uma dádiva” (p. 122), tendo de produzir a 
“gratidão” decorrente dessa “graça” (p. 116). Como dever moral, essa gratidão é um sentimento que se 
baseia na idéia do homem concebido como ser naturalmente egoísta. A prática de doação para o 
desenvolvimento se assemelha a uma forma de transcendência voltada para a superação abstrata desse 
egoísmo dessa natureza humana. No desenvolvimento de comunidade, tal prática traduz um assentimento 
em relação às relações autoritárias que desqualificam os carentes, negando estes enquanto seres 
potencialmente capazes de suprir as suas necessidades. Nesse sentido, quando privilegiados exigem uma 
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projeto de livre desenvolvimento.  O indivíduo comunitário é, pois, uma produção de 

liberalidades racionalizadas no sistema do capital. Combina, na sua personalidade, o 

ethos liberal e o pathos de igualdade com sobrevivências feudais expressadas na relação 

de dependência para a subsistência, isto é, aceita tanto a responsabilidade pessoal 

conferida à existência de seqüelas sociais como a generosidade de liberalidades para 

enfrentar estas, terminando por depender, afinal de contas, da sua própria exploração 

assim legitimada, para sobreviver. 

 

 O que se pensa então de uma “revolução associativa” desfraldada por uma 

sociedade civil escravista? A associação livre dos cidadãos nos Estados Unidos, 

também é o autogoverno da sociedade civil que contribui para impedir a participação da 

Revolução haitiana, em 1826, na Conferência Pan-Americana convocada por Simon 

Bolívar; aquela que justifica o instituto da escravidão, de mãos dadas com o seu 

governo, portanto, bandeira de opressão liberal. Caso essas organizações sejam os 

antepassados das ONGs, evidente é que estas se originaram dentro do processo político 

de legitimação da propriedade privada branca. Por outro lado, alguns autores destacam a 

fundação da OXFAM, em 1942, enquanto o acontecimento fundador das ONGs atuais.  

Porém, não prestam bastante atenção ao fato de que a doação desta organização antes de 

tudo, era destinada a povos brancos atingidos pela guerra. Expressa um sentimento de 

solidariedade racial que pretende arrancar brancos pobres do espetáculo trágico 

naturalmente feito para negros e peles-vermelhas.  Não exige contas essa doação 

afetiva. Tampouco pretende introduzir esses povos brancos na civilização, porque 

naturalmente também fazem parte dela. A sua situação é senão uma deriva de algumas 

incompreensões por obra de alguns loucos iluminados. Então, seria interessante 

observar o movimento que dá luz à transformação das atuações da OXFAM. 

  

Quando se trata de outros povos, perde lugar a doação afetiva. É substituída pela 

doação racional encarregada de comunicar luzes às trevas que obstam o 

desenvolvimento de ex-colônias.  O mecanismo mais convincente permanece sendo a 

agitação da bandeira do progresso ou desenvolvimento.  Aí, o controle técnico 

representado pela avaliação externa dos projetos, destaca-se como melhor estratagema 

para monitorar à distância (controlar e remover) o movimento das mentes e corações 

                                                                                                                                               
avaliação de projetos de desenvolvimento como condição de refinanciamento, nada mais é do que um 
mecanismo de controle social, portanto, anti-emancipatório. 
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dos povos ainda “subdesenvolvidos”.  Na doação afetiva, inexiste o contrato. Na doação 

racional está obrigado o processador a executar o projeto tal qual concebido, sob pena 

de corte drástico ou de não renovação de fundos. As liberalidades em doação racional 

não são tão liberais! Acarretam relação de sujeição que nada tem a invejar com a 

servidão. Enquanto a caridade para “ociosos vagabundos brancos” se faz em razão 

direta do perigo que representam para a ordem do capital. Considerando-se as 

potencialidades de revolta que se receia, a caridade torna-se uma forma de contenção 

preventiva.  

 

 Enfim, devemos reconhecer que a doação afetiva na era da monarquia liberal 

difere da doação racional hegemônica em tempo de preparação do golpe ao Estado de 

Bem-Estar Social. A primeira era voltada para atender necessidades de brancos pobres, 

para previr contra qualquer levante, ou para converter povos não ocidentais para melhor 

dominá-los. Já nas colônias, ambos foram considerados respectivamente servos e 

escravos, assimilados às “bestas selvagens” ou “instrumentos de trabalho”. Na era da 

bipolarização político-ideológica, diminui a afetividade das doações para aumentar sua 

dose de racionalidade. O projeto de desenvolvimento, de novo, insere os “bárbaros” no 

sistema do capital, não enquanto escravos assimilados a instrumentos de trabalho, mas 

sim como carentes que precisam ser ajudados para não afundarem no abismo do 

subdesenvolvimento, portanto, da barbaridade, por causa do seu apego ao 

tradicionalismo. Pois, o projeto de desenvolvimento torna-se o novo contrato social de 

controle de segmentos sociais reputados por serem perigosos.  

 

5.2. Organização não-governamental e desenvolvimento de comunidade 

 

 É costume relacionar a organização não-governamental com o desenvolvimento 

de comunidade, realçando a eficiência desta no atendimento eficaz às carências das 

comunidades. Esse relacionamento descreve a ONG enquanto órgão de 

desenvolvimento de comunidade. A esse respeito, é bom lembrar que na história dos 

Estados Unidos, - onde, segundo vários autores, originam-se as ONGs enquanto 

“organizações da sociedade civil” -, comunidade é tudo que não é nem Estado nem 

mercado. Historicamente, nela é incluída apenas a população branca, uma vez que é 

sabido que os escravos eram considerados bens móveis. Assim sendo, tudo indica que o 

desenvolvimento de comunidade que promovem as ONGs é portador da negação do 
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trabalho enquanto mediação fundante da socialidade. Ao mesmo tempo, conserva a 

separação moderna entre indivíduo e sociedade, sendo que exclui, dentro das suas 

atuações, a contradição capital-trabalho. Nesse sentido, o projeto de desenvolvimento de 

comunidade configurar-se-ia como forma complementar de reprodução ampliada do 

capital, apesar de aquele pôr ênfase na comunidade. 

 

5.2.1 A substância sociopolítica da ONG na cooperação internacional: porta-

bandeira de uma sociedade civil “despolitizada” 

 

Inúmeras entidades e movimentos sociais emergem, no mundo, no quadro geral 

de desenvolvimento de estratégias de reestruturação produtiva pelo capital, para 

precarizar, terceirizar e fragilizar o trabalho, e com a utilização da ofensiva neoliberal 

para legitimar essa nova forma de subsunção do trabalho ao capital. Com efeito, há 

quase três décadas, vêm se ampliando na periferia do capitalismo, as chamadas 

“organizações privadas para fins públicos”. Hoje em dia, gerem 4 bilhões de dólares, 

conforme James PETRAS (2001). Lester M. SALAMON e alii (2004) estudaram a 

“Sociedade Civil Global” a partir das suas “dimensões de setor não lucrativo”.  

 

Os autores classificaram-na em 12 tipos e destacaram o fato de o “setor da 

sociedade civil” manipular, já em 1990, 1,3 trilhões de dólares na indústria (equivalente 

a 5,4% do PIB do conjunto dos 36 países pesquisados) e empregar o equivalente a 45,5 

milhões de trabalhadores, em tempo permanente (assalariados e voluntariado). Esse 

crescimento exponencial não põe em risco, contudo, o florescimento da mundialização 

neoliberal do capital. Será que a “economia social” não atinge ainda a força necessária 

para tornar a economia burguesa mais social? Se a economia assim chamada solidária 

tivesse essa potencialidade reformista, o Banco Mundial incentivaria a recriação de 

formas econômicas tradicionais de solidariedade? Qual a base da ilusão transformadora 

nutrida nos “novos socialistas”, no que diz respeito à economia solidária? 

Na América Latina, particularmente, desde 1975, fundaram-se organizações não-

governamentais (ONG) encarregadas de suprir necessidades sociais das populações 

ditas “carentes”. Ao mesmo tempo, atuaram na defesa de direitos individuais e políticos, 

enfrentando as ditaduras da época. Com a queda desses regimes autoritários, 

comportam-se como agentes ativos da “transição democrática”. Assim, se destaca a 

Sociedade Civil enquanto arma ideopolítica dessa democratização. Aparentemente, 
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tanto o estatismo como o capitalismo neoliberal são atacados por esses socialistas 

utópicos contemporâneos. O Fórum Social Mundial é o espaço máximo da articulação 

dessas forças sociais. 

 

  Ao processar carências sociais, a ONG separa a ideologia da política. Nas suas 

atuações, mesmo quando promovem a educação popular para preencher as privações de 

direito à educação da maioria da população, essa promoção se produz deslocando a 

natureza política das causas que engendram esse tipo de carência. Assim sendo, essa 

ideologia de educação popular não leva a agir para a superação dessas causas. Pelo 

contrário, desloca a contradição fundamental capital/trabalho para uma oposição 

Sociedade civil/Estado.  Essa discriminação é ainda mais empobrecida quando se sabe 

que nesse deslocamento, o Estado é simplesmente reduzido à sua componente histórica 

de governo ditatorial. Pois, uma vez derrotadas as ditaduras, enquanto tipos de governo 

autoritário, as protagonistas reivindicam parceria com o Estado na chamada era de 

transição democrática.  O fundamento desses comportamentos se acha na bandeira de 

sociedade civil altermundialista tremulada pelo que passa a se chamar de novos 

movimentos sociais. Desse modo, os beneficiários de assistência social promovida 

através de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de comunidade consomem o 

serviço de caridade em troca do consenso necessário  à reprodução ampliada do capital. 

Portanto, não vivienciam a experiência como sujeitos participantes ou seres capazes de 

se realizar.    

 

Se a generalização da miséria é o principal motivo que anima o movimento 

denominado altermundialista, essa motivação mobilizante pretende erguer um 

“movimento dos movimentos”, expressando, assim, “uma nova forma de fazer política, 

um espaço que tem como referência a idéia de rede, (...) 306” (p. 12), em que se 

destacam atores tais como ONGs, movimentos sociais, sindicatos, associações e 

entidades religiosas que identificariam “caminhos e propostas mobilizadoras para 

manifestações e ações concretas da sociedade civil” (p. 64). A “Carta de Princípios do 

Fórum Social Mundial” deixa clara a luta contra “qualquer forma de imperialismo”. 307  

                                                 
306 LEITE, José Corrêa. Fórum Social Mundial: A história de uma invenção política. São Paulo, 
Fundação Perseu Abramo, 2003. 
307 Citado por Jean Anil LOUIS-JUSTE: “Marx, Hegel e a Sociedade Civil: Contribuição para uma crítica 
ao altermundialismo solidário”, Estudos Avançados em Serviço Social, Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco, 17 de setembro de 2005, 25 folhas. 
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Esse repúdio apenas velado do marxismo leva os altermundialistas do terceiro setor a 

autoproclamar “uma nova etapa da história do mundo, uma globalização solidária que 

respeita os direitos humanos universais” e a escolher como parceiros nesse rumo 

“sistemas e instituições internacionais democráticas a serviço da justiça social, da 

igualdade e da soberania dos povos” (p. 86-87).  Será que os altermundialistas ignoram 

a vigência da democracia censitária que prevalece no FMI e no Banco Mundial? Em que 

medida o movimento altermundialista consegue romper com o discurso e prática da 

solidariedade como nova forma de enfrentamento da “questão social” impulsionada por 

essas instituições guardiães do capital? 

 

A inserção na ordem parece ser mais central no “Movimento dos movimentos” 

que opta entre outros princípios, pelo “desenvolvimento de um setor de economia 

solidária” (pp. 98-102). Trata-se de um projeto de restauração qualitativa do capital 

concorrencial com sua estratégia de bem-estar para enfrentar as desigualdades sociais 

cuja existência legitima a criação de ONGs.  O movimento altermundialista do qual são 

partes ONGs chamadas alternativas, expressa, decerto, a intenção de melhorar as 

condições de vida e trabalho das mulheres e homens, mas trava a luta a partir de uma 

sociedade civil considerada virtuosa em termos democráticos. Nessa altura, esvazia as 

contradições antagônicas, estabelecendo-se a estratégia de parceria com o Estado e as 

empresas para atender carências sociais e construir uma economia chamada solidária, ao 

lado da economia capitalista. Paradoxalmente, esquece a capacidade historicamente 

demonstrada de o sistema do capital subsumir qualquer forma e modo de vida e trabalho 

que lhe sejam antagônicos.   

 

Essa sociedade civil solidarizante, que promovem as ONGs na cooperação 

internacional, perde até o fio do projeto universalista de Hegel por legitimar a 

coexistência de contradições na sociedade em seu processo de humanização universal. 

Com efeito, a sociedade civil solidarizante das ONGs pretende combater o monopólio, 

porém, aceita a competição, porque também funda a sua economia na ordem do capital. 

Assim entendemos as propostas de Paul SINGER, um dos maiores expoentes dessa 

corrente no Brasil: 

 

A solidariedade na economia só pode se realizar se ela for organizada igualitariamente 
pelos que se associam para produzir, comercializar, consumir e poupar. A chave dessa 
proposta é associação entre iguais em vez do contrato entre desiguais. Na cooperativa 
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de produção, protótipo de empresa solidária, todos os sócios têm a mesma parcela do 
capital (...).  308   

 

Para dissimular a colaboração classista que subjaz a essa proposta, o nosso autor 

pretende aliar a “propriedade coletiva ou associação do capital” com o “direito à 

liberdade individual”, desfigurando-se o projeto de livre individualidade para cuja 

realização é pressuposta a superação de qualquer lei do capital. Já, Paul SINGER 

confunde uma forma de produzir, como destaca Karl MARX em O Capital, com um 

modo de produção, sendo que este é mais abrangente e pode, portanto, subsumir uma ou 

várias formas de produzir caso seja necessário para a sua própria reprodução ampliada. 

Por outro lado, a debilidade da proposta econômica solidária se patenteia na sua 

incapacidade em conceber outro modo de produção que não seja metabolizado pelo 

capital. Da mesma forma, incorpora a sociedade civil solidarizante o ponto de vista do 

“capital humano ou social” que promove o desenvolvimentismo. E a tendência para 

enfatizar a necessidade de curso profissionalizante, ao lado da promoção de 

cooperativas de produção e consumo dentro do sistema do capital, são a prova mais 

contundente para uma demonstração empírica. 

 

Óbvio é que as ONGs despolitizam a sociedade civil antagonista para a re-

politizarem sob a hegemonia do capital. A racionalidade capitalista habita o espírito do 

altermundialismo. Mentes e corações são capturados pela ilusão de transformação de 

práticas tradicionais em instrumentos de emancipação, sem alteração profunda da ordem 

do capital. Por ora, o capital sempre tende a se valorizar, valendo-se do processo de 

produção em que se insere o seu próprio processo de valorização, por causa da 

acumulação primitiva e a apropriação privada das riquezas socialmente produzidas. Isto 

é, o capital está por se monopolizar, porém, dentro de um processo de competição que 

se constrói conforme a sua lei de valoração. Portanto, é desprovida de sentido 

emancipatório a luta das ONGs, via bandeira de sociedade civil-terceiro setor, contra o 

monopólio e pela competição entre capitais, esquecendo-se a tendência do 

desenvolvimento desigual ressaltada tanto por Karl MARX quanto por Vladimir Illich 

LÊNIN, no tocante à natureza histórica do capital. 

 

                                                 
308 SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 9. 
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  Não é à toa que as ONGs se apresentam como atores de democracia e 

reivindicam a função de porta-bandeiras nessa cruzada contra o socialismo. O 

altermundialismo inventa uma sociedade civil cuja fonte pretende encontrar em 

GRAMSCI (1975, p. 106). Mas, a nosso ver, essa pretensão não passa de uma leitura 

equivocada. Já o filósofo da práxis divide analiticamente o Estado em sociedade civil e 

sociedade política, colocando essa divisão dentro do processo da luta das classes: 

 

A divisão dos poderes e toda a discussão decorrente da sua realização, e a dogmática 
jurídica oriunda dessa decorrência, é o resultado da luta de um determinado período 
político, com certo equilíbrio instável das classes, determinado pelo fato de que algumas 
categorias de intelectuais (a serviço direto do Estado, especialmente a burocracia civil e 
militar) ainda estão demasiado ligadas às velhas classes dominantes. 309   
 

A conjuntura de crise permanece, portanto, o momento de emergência da luta 

travada entre o antigo sistema que está por vacilar e o novo que ainda não triunfa. É 

dentro desse contexto que a distinção entre a sociedade civil e a sociedade política 

adquiriu pleno sentido. Conforme GRAMSCI (1975, p. 201), 

 

(...): quando é posto um novo problema de hegemonia, (...), a base histórica do Estado 
tem se deslocado. Há uma forma extrema de sociedade política, ora para lutar contra o 
novo e conservar o vacilante, reforçar-se-á de forma coercitiva, ora, como expressão do 
novo, para romper as resistências que se encontram naquilo que se desenvolve, etc. 310  

 

A sociedade civil à la Grasmci311 sustenta-se, portanto, em Karl MARX (1993, 

p. 83) que fez corresponder a emergência da sociedade civil às relações de propriedade 

burguesa, criticando, desse modo, o naturalismo subjacente às teses contratualistas de 

sociedade civil 312 (p. 64). De modo histórico, o autor da livre individualidade 

problematizou a representação teórica do indivíduo nos contratualistas, que parte de 

certo naturalismo: 

 

(...) o contrato social de Rousseau que naturalmente põe em relação e conexão sujeitos 
independentes e autônomos, é fundado sobre tal naturalismo. (...). É antes de tudo, a 
antecipação da ‘sociedade civil’, em gestação desde o século XVI e marcando passos 

                                                 
309 GRAMSCI, Antonio. Note sul Machiavelli, op. cit. 
310 Idem. 
311 Conforme as indicações de Flávio Bezerra de FARIAS, polemizando com Norbetto BOBBIO, “(...) 
entre Gramsci e Marx existe uma divergência sobre o coneito de Estado (...). Estes autores não falam, 
então, da mesma coisa quando utilizam o conceito de sociedade civil. Porém, neles, (...), não existe 
divergência no que concerne à determinação em última instância pela base econômica e técnica (...)” in O 
Estado capitalista contemporânea: Para a crítica das visões regulacionistas, São Paulo, Editora Cortez, 
2002., pp. 19-20. 
312 MARX, Karl. Grundisse, op. cit. 
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gigantes para a sua maturidade no século XVIII. Nesta sociedade civil de livre 
competição, o indivíduo aparece descolado dos laços naturais, etc., que, nos períodos 
históricos anteriores, dele fazem o dependente num conglomerado humano determinado 
e limitado (...). Portanto, sendo que os Indivíduos Naturais se apropriam da sua noção 
de natureza humana, não surgem na história, mas se põem pela natureza. 313  

 

Em outras palavras: a sociedade civil que pretende ser democrática, sempre 

omite as relações sociais reais regidas, conforme HEGEL (2003, p. 205), pela lei de 

busca de lucros, mas administradas pelo Estado que organiza o trabalho: “Para com a 

liberdade da indústria e do comércio na sociedade civil, outro extremo existe: o da 

administração e regulamentação do trabalho de todos por instituições públicas, (...)”.  314 

 

Por enquanto, toda pessoa concreta enquanto manifestação de “conjunto de 

carências e conjunção de necessidade natural e vontade arbitrária” é constituinte da 

sociedade civil315, o que se traduz pelo “fim egoísta” enquanto “base de um sistema de 

dependências recíprocas no qual a subsistência, o bem-estar e a existência jurídica do 

indivíduo estão ligados à subsistência, ao bem-estar e à existência de todos”. 316. Porém, 

se a conciliação se produz no sistema hegeliano dentro do Estado de direito ou mundo 

ético, Karl MARX desvela o sentido mistificador desta forma de resolução de 

contradições explicitando a natureza exploradora, dominadora e discriminadora do 

capital e, portanto, desvendando a característica fundamentalmente contraditória da 

sociedade civil em que se processam essas práticas sociais autoritárias. 

 

Afinal de contas, a distinção analítica de GRAMSCI não se contrapõe à natureza 

classista da sociedade civil, mas apenas ressalta a possibilidade de lutar nela pela 

construção da nova hegemonia, ampliando-se, desse modo, o significado ideopolítica da 

mesma. Portanto, a luta de classes permeia o movimento da sociedade civil. Em outras 

palavras: a sociedade civil não pode prescindir da sua gênese contraditória para se 

constituir em arena ideológica neutra, até pretender ser um espaço social homogêneo. 

Assim, daí o papel esclarecedor da resposta de Flávio Bezerra de FARIAS (2002, p. 20) 

ao filósofo italiano BOBBIO: 

 

                                                 
313 Idem. 
314 HEGEL, G.W.F. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo, Editora Martins Fontes, 2003. 
315 HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito. São Paulo, Editora Vozes, 2002, pp. 167-168. 
316 Ibidem, p. 168. 
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 (...) no seio do bloco histórico gramsciano não há nenhuma relação sem o   

  momento predominante da base econômica e técnica. O fato de que a  superestrutura  

  seja um aspecto importante da teoria da práxis, distinta sob  este aspecto da ontologia  

  do ser social, não significa de maneira alguma que a visão gramsciana esteja baseada no 

  idealismo.  

 

Assim, o autor FARIAS fustiga aquelas correntes que se auto-proclamam 

alternativas, mas, buscando um retrocesso à regulação da sociedade e pretendendo-se 

ser seguires do projeto gramsciano de sociedade regulada. Com a mesma franqueza, ele 

argumenta: 

 (...) o ideal-tipo fordista da escola de regulação, elaborada na década de   

  setenta, já perdeu todo o seu aspecto dinâmico na década de oitenta. Nos   

  anos 90, em vez de apreender a luta de classes no contexto das novas    

  formas de opressão e exploração, oscila entre o historicismo e a visão    

  estática dos compromissos e contratos. (2002, p. 22) 

 

O desenvolvimento da sociedade civil enquanto sujeito ou ator autônomo é 

desprovido de base empírica e histórica. Se o Estado ético de HEGEL convém a esse 

movimento que ecoa a solidariedade mascarada da Internacional Comunitária, liderada 

pelo FMI e pelo Banco Mundial, a sociedade civil que busca a parceria com o Estado e 

o capital, origina-se no contratualismo liberal que distingue um estado de natureza de 

um Estado civil.  É essa confusão ideológica que justifica o modo de as ONGs se 

inserirem na cooperação internacional com a bandeira de sociedade civil 

despolitizada/repolitizada.    

 

Assim sendo, sem base material e concreta de movimento, o projeto de 

emancipação reivindicado por esses novos representantes de sociedade civil, 

profundamente difere da emancipação no sentido marxiano do termo, ou seja,  

  

 (...), essa emancipação, no sentido de liberação dos trabalhadores    

  assalariados e da humanidade por inteiro de todas as condições que são   

  indignas e degradantes, decorre de um movimenteo histórico qe se    

  realiza no espaço mundial. Aliás, a perspectiva utópica do     

  internacionalismo dos trabalhadores envolve a solidariedade     

  universal dos oprimidos, o que exclui qualquer tipo de adesão aos    

  imperativos de competitividade neoliberal. (FARIAS, 2002, p. 61) 
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Em síntese, a sociedade regulada de Antonio GRAMSCI se encaixa na 

emancipação humana de MARX, em que a livre associação dos trabalhadores determina 

o conteúdo de realização da liberdade e a satisfação das necessidades humanas. A busca 

de “preços justos” do Fórum Social Mundial, expressão máxima da organização de 

sociedade civil que privilegia ações comunitárias de ONG em vez da organização 

política conseqüente dos oprimidos, está nos antípodas da sociedade regulada, mesmo 

lidando com a educação popular. 

 

5.2.2. A educação popular: uma diferença essencial no mundo do desenvolvimento 

de comunidade? 

 

O desenvolvimento de atividades de processamento e operação de carências 

sociais nos leva a observar algumas diferenças na prática de desenvolvimento de 

comunidade. Essa diferenciação parece ser o fundamento da denominação de ONGs 

alternativas, denominação esta que faz se pensar em outra categoria que poderia se 

chamar de ONGs conformistas.  

 

 Antes de apresentar as diferenças, é importante relembrar que os projetos 

voltados para o atendimento à falta de técnicas modernas em agricultura, saúde, etc. 

contam com a presença permanente de técnicos nos locais de implantação, ao passo que 

os que dizem respeito à falta de educação “requerem” uma presença esporádica. Isso 

nada tem de espontâneo; decorre da política de controle do cotidiano dos carentes. O 

afastamento moderado do assistente social ou animador popular da área da sua 

intervenção, faz parte de uma medida preventiva contra a politização conseqüente da 

educação popular. 

 

 Nesse sentido, o projeto de educação popular pode se definir como a difusão de 

conhecimentos sobre direitos humanos, tais como direito à comunicação, igualdade 

entre homens e mulheres, direitos civis e políticos; também é parte da educação popular 

o direito à associação destacada pelo incentivo à fundação de agrupamentos de 

camponeses, bem como da capacitação em processo de formação sócio-econômica. 

Porém é significativa a ausência da alfabetização de camponeses nos projetos de 

educação popular geridos pelas ONGs chamadas alternativas. A conscientização opera-
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se, portanto, a partir de padrão geral que não se particulariza na vida cotidiana dos 

“beneficiários”. 

 

 Na realidade, pertencem todas as ONGs à família de mediadoras no trato às 

carências produzidas pela divisão do trabalho tanto nas relações sociais quanto 

internacionais. No entanto, uma observação aguda permite distinguir traços não-

essenciais, portanto, complementares, no processo de controle de classes populares no 

Terceiro Mundo. As ONGs chamadas conformistas se caracterizam singularmente pelo 

destaque da tecnologia nas suas atuações.  Isto é, a sua existência se explica pelo fato da 

falta de técnicas modernas nos campos. Daí a tecnologização das relações sociais e 

internacionais ter respaldo nessas ONGs. Contrapondo o papel da tecnologia nessas 

relações, as ONGs chamadas alternativas, paradoxalmente, enfatizam a sua 

ideologização, ainda que saibam que a vida não tem apenas uma dimensão ideológica e 

que esta está ligada aos demais aspectos humanos, sobretudo, o político e o econômico. 

 

Aí, convém relembrar que as ONGs chamadas alternativas promovem a 

educação popular que historicamente antecede o desenvolvimento de comunidade. Já, 

estando implícita nos escritos de Karl MARX e de Friedrich ENGELS e 

experimentados na alfabetização dos camponeses soldados do Exército de Libertação 

liderados por Augusto César SANDINO na Nicarágua, nos anos 1910, a educação 

popular será teorizada pelo pensador brasileiro Paulo FREIRE que desenvolveu a 

Terceira Tese de Karl MARX sobre FEUERBACH, nesses termos: “Ninguém educa 

ninguém. Ninguém se educa sozinho. Junto, a gente se educa pela mediação do mundo”. 
317

 

 

Desde logo, toda luta pela emancipação social se preocupa com tarefas de 

educação popular. Em outras palavras, trata-se de associar os povos na luta pela sua 

desalienação e desestranahamento. Essas tarefas envolvem campanhas de alfabetização, 

centros populares de capacitação, experiências de gestão participativa, etc. Assim sendo, 

da educação popular deriva a “essência” das ONGs chamadas alternativas. 

 

                                                 
317 FREIRE, Paulo. Pédagogie des opprimés. Paris, Editions Sociales, 1974. Trata-se, a nosso ver, de 
uma leitura inteligente da 3a Tese de Marx: “A doutrina materialista da transformação das circunstâncias 
e da educação esquece que precisa de homens para transformar as circunstâncias e que o mesmo educador 
precisa ser educado”.  
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 A origem de cada tipo repercute sobre as suas características peculiares enquanto 

modos de processamento e operação de carências. Por exemplo, nas ONGs chamadas 

conformistas explicitam-se a hierarquização caracterizada pelos comportamentos 

autoritários manifestos dos técnicos nas suas relações para com os “beneficiários”, 

tratados como clientes. Essas ONGs são, muitas vezes, antenas de operadoras de 

carentes que militam dentro da família liberal conservadora mundial. Uma vez que as 

suas fontes de recursos derivam de militância conservadora, torna-se natural que teçam 

alianças de fato com as classes dominantes locais ou nacionais.  Isto aconteceu no 

massacre de camponeses de Jean Rabel (23 de julho de 1987). Naquele assassinato 

coletivo, a “Cooperative Aid Relief for Elsewhere” (CARE), financiada pela USAID, 

apoiou os notáveis e grupos de camponeses paralelos, frente à Equipe Missionária 

liderada pelo padre Jean Marie VINCENT. 

 

Nas ONGs chamadas alternativas, a hierarquização é mais implícita e sutil, 

caracterizando-se pelas atitudes liberais dos técnicos que acreditam na ilusão de uma 

relação de igualdade e solidariedade dentro do processamento e operação de carências. 

Assim sendo, consciente e sinceramente, os “beneficiários” são qualificados de 

parceiros. Elas processam na esfera liberal social, tendo emergido no mundo chamado 

desenvolvido, após o famoso relatório de KRUSHEV, em 1953318.  Em nível local, o 

desenvolvimento de comunidade se mistura com a Teologia da Libertação para confinar 

os pobres na impotência política. Se as ONGs chamadas alternativas se diferenciam das 

conformistas319 pela discriminação positiva a favor dos pobres, encontram-se em um 

ponto comum por não questionarem a dominação do ponto de vista comunitário-

desenvolvimentista nas suas atividades.  

 

As ONGs chamadas alternativas funcionam com assembléia geral, isto é, uma 

instância decisória com membros “distintos” da estrutura executiva.  Na realidade, essa 

aparência de democracia se dissipa na observação da essência da assembléia que não 

                                                 
318 Com efeito, a satanização de José STALIN, decorrente desse Congresso, alimentara a transformação 
de várias correntes comunistas em social-democratas. Isto é, caindo na armadilha do sistema do capital 
que confunde a liberdade de empresa com a liberdade individual. Desde logo, a meta foi gerir a crise do 
capital, incorporando as organizações populares de modo subalterno nessa gestão capitalista.  
319 As conformistas não distinguem os camponeses dos “grandons-bourgeois” nas comunidades rurais, 
por exemplo. Todo mundo tem acesso aos serviços ofertados.  
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passa de um clube de amigos e parentes320. Porém, esse funcionamento aparentemente 

democrático desempenha um papel importante na circulação da ideologia de parceria e 

solidariedade, uma vez que tanto quanto os técnicos e beneficiários sabem da origem 

das atividades conduzidas no campo. Em resumo, nas ONGs chamadas alternativas 

coexistem Projeto de Desenvolvimento de Comunidade e Educação popular, de uma 

parte, processamento de carências e processo de educação de carentes, de outra. Tal 

tentativa de incorporação do projeto de desenvolvimento de comunidade na educação 

popular não supera as relações autoritárias entre os privilegiados e os carentes, uma vez 

que a tensão é resolvida pela gestão burocrática das ONGs, cuja organização obstaculiza 

a participação ativa desses carentes. Nessa altura, toda ONG resulta de certa 

transformação de quantidade de carências em projetos de desenvolvimento de 

comunidade e envolve uma engenharia social como mediação entre privilégios e 

carências, portanto, entre capital e trabalho.   

 

Não basta apresentar essas diferenças para questionar a privatização do 

subdesenvolvimento. Este último continua tendo somente um significado nacional, 

porque estreitamente ligado à pobreza do espaço local ou nacional; nenhum significado 

internacional intervém no processamento e operação de carências. A generosidade 

internacional pode interferir quando quiser, visto que se trata de ajuda ao 

desenvolvimento. Isto é, a Internacional Comunitária, na sua cúpula superior, goza do 

direito de passar da ajuda pública à ajuda privada. Essa fruição resulta do fato de que é 

nessa esfera que se determina a temporalidade no trato às “diferenças espaciais”. 321 

Portanto, o dono invade também o espaço próprio do carente, confinando-o na espera de 

caridade por obra do primeiro. Sem história própria, o segundo ficará preso ao estado de 

“cidadão-criança”. Embora adquirida, a consciência não encontra nos projetos de 

desenvolvimento de comunidade, as condições objetivas para criar a sua própria 

autonomia. Assim sendo, a Internacional Comunitária evolui como uma Grande Família 

de Donos. Os avaliadores de projeto desempenham na reprodução dessa instituição, o 

papel de vigilância que poderia ser comparado com o dos supervisores na plantação 

escravista: verificam os degraus de respeito à lealdade e fidelidade dos processadores 

em relação aos objetivos declarados nos projetos. 

                                                 
320 Geralmente, membros desse tipo de assembléia que não aceitam assim funcionar chegam a deixá-la, 
perdendo assim o seu “membership” ou vínculo de associado.   
321  Pode-se lembrar do mote de Montesquieu que ligou a prática de escravidão com uma questão 
geográfica (Vide MONTESQUIEU. L´esprit des lois, Paris, Editions Sociales, 1987).  
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Apesar da importância dessa supervisão moderna no funcionamento da cadeia de 

desenvolvimento de comunidade, a Internacional Comunitária, na sua cúpula superior, 

não confia totalmente nessa “Security Link”; toma-se a providência de garantir o 

controle dos processadores e operadores através da prática do voto plural no 

funcionamento, isto é, a discriminação censitária determina o modo de tomada de 

decisão nesses organismos: cada Estado tem um percentual de votos correspondentes à 

porcentagem da sua cotização no orçamento de funcionamento e investimento destes. 

Então, não basta apenas infundir “uma natureza madrasta e imprevidência individual” 

(Domenico LOSURDO, 2006) no modo de entender as privações sociais das classes 

populares; é preciso decidir, pelo alto, a orientação dos projetos. Portanto, se as 

premissas do fetiche de solidariedade podem se resumir na naturalização das carências, 

sendo estas definidas como elementos centrais na constituição dos pobres, é preciso 

tomar providências para elas não se tornarem objetos sociais na esfera da execução, mas 

sim, permanecerem enquanto objetos individualizados.  Sempre a pobreza intervém 

como critério para tratar os povos de modo discriminatório: os Estados chamados 

submodernos322 são repelidos a renunciar ao princípio democrático já definido no 

Congresso de Viena (1815): um Estado, um voto, se precisarem dos benefícios 

outorgados pelos Estados chamados modernos para acalmarem os descontentamentos 

dos seus cidadãos de extração popular. 

 

Essa mesma premissa natural das carências perpassa o modo de processamento e 

operação nas cúpulas inferiores. Sendo que é considerado natural o estado de carências, 

também o é a afetividade expressa no trato privado desse fenômeno. A afetividade é 

parte da personalidade de cada um; se uma intervenção proceder para constrangê-la, 

correrá o risco de ser taxada de desrespeito à expressão da liberdade individual. Essa 

espada de Dâmocles que funciona como ameaça a qualquer pretendido ferimento à 

liberdade do indivíduo faz com que, caso precisasse estar em atualidade com o o 

neoliberalismo, diminua muito a possibilidade de dilatar o político na esfera de 

processamento e operação de carências: as relações sociais e internacionais ficaram 

“privatizadas”. Dentro de um mesmo grupo de processadores de carências sociais, 

                                                 
322 Hoje em dia, o imperialismo inventa o conceito de Estado em falência para intervir militarmente em 
qualquer país em que são ameaçados os seus interesses. Por exemplo, Haiti, Iraque, etc., são, assim, 
catalogados pelos Estados Unidos. 
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existem conflitos de que beneficiam as instituições internacionais de desenvolvimento 

na conservação da sua hegemonia. 

 

           Ali, os carentes podem ser chamados de escravos “pós-modernos” de carências. 

Com a negação da sua liberdade para suprirem por si próprios as suas necessidades, 

caminha pari passu a obirgação consensual, isto é, o dever de eles seguirem o padrão de 

comportamentos traçados pelo projeto de desenvolvimento sob a pena de perderem o 

benefício da doação assim racionalizada. Esse padrão de comportamento é centralizado 

em torno do eixo hierárquico de processamento de carências. Por exemplo, um 

animador não tem a liberdade de procurar financiadores para ele mesmo operar uma 

carência processada, uma vez que pertence a uma estrutura de projeto de 

desenvolvimeneto; deve endereçar-se ao engenheiro principal de processamento ou a 

processadores seguidores para não ser tachado de traidor ou herético. Assim, torna-se 

muito difícil pensar que um simples carenciado gozasse desse direito.  

            

        No processo de controle de sociedade de processamento de carências, existe, 

portanto, uma hierarquia. Cria-se uma aristocracia desenvolvimentista que luta para o 

controle exclusivo dos contatos privilegiados com os arrecadadores de fundos para o 

tratamento de carência. O Segundo Congresso Nacional do Movimento Camponês Tèt 

Kole é ciente dessa monopolização. No seu relatório que sintetiza os resultados desse 

plenário, ele destaca: “Os camponeses devem controlar o TK desde a base até as 

instâncias nacionais. O TK não deve ser amarrado às dependências nem das instituições, 

nem do Estado e ainda nem dos pequenos burgueses”. 323 (f. 3) Para entender essa 

reafirmação, cabe relembrar que a organização foi fundada por padres, animadores e 

camponeses em 1986. Além da educação popular que articula esses agentes sociais, o 

projeto de desenvolvimento é o ponto mais nevrálgico dessa aliança. Uma vez que a 

organização se defrontou com o cooptação de militantes pelo governo Jean Bertrand 

ARISTIDE, ela precisava superar essa crise política.  

 

          O diagnóstico do movimento tornou-se a ferramenta mais adequada nesse 

impasse. É nesse sentido que o relatório aponta a prática de projeto de desenvolvimento 

de comunidade enquanto responsável pelo desvio: “O racha ganha o coração do 

                                                 
323 MOUVMAN PEYIZAN TÈT KOLE. Dezyèm Kongrè Nasyonal Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen: Bite 
pa tonbe. Sentèz Nasyonal, Pòtoprens, 14-18 dawout 2001. 



 198 

movimento. O TK perde muitos membros, perde sua combatividade. Faltavam 

transparência e circulação de informação da base até o cume. Os amigos se apropriam 

de tudo o que possuiu o movimento em termos de bens, sobretudo em nível da 

Federação” 324 (f. 5).  Assim sendo, no relatório, o Congresso tomou posição contra os 

assessores que usam ou abusam do seu lugar para politicamente mandarem e 

socialmente conquistarem mobilidade: “TK não deve depender nem de qualquer ONG 

nem de qualquer instituição. Não têm o direito de gerir projetos em nome do TK” (f. 8). 

A organização sugere relacionamentos autônomos com “instituições que estão militando 

em direção ao avanço do movimento popular” (f. 8), porque o TK perde a sua linha pelo 

fato de que muitos amigos deixam o movimento para trabalharem no governo Lavalas, 

aliado dos países imperialistas (f. 2).  Porém, essas críticas não passam de uma revolta 

afetiva, uma vez que a organização aponta para a capacitação de camponeses em 

concepção e gestão de projetos de desenvolvimento, e, sobretudo, em termo de 

contabilidade (f. 7). Ora, os projetos devem ser concebidos a partir de “necessidades 

econômicas da base”: “Os projetos e atividades devem emanar da base. Requerem sã 

gestão, controle e transparência”. Desse modo, “o TK deve criar espaços para controlar 

e avaliar os projetos e atividades econômicas de forma periódica” (f. 13). Enfim, é nesse 

congresso que os delegados pedem contas aos GATAP, FONADES, FIDES (f. 13-14). 

A pesar dos limites ídeopolíticos dessa síntese, ela revela o ponto mais fraco do 

movimento camponês contemporâneo no Haiti: a ligação com projetos de 

desenvolvimento de comunidade. 325  A produção de carências sociais, a partir da 

exploração dos recursos do País em determinados momentos da sua história, é o que 

legitima a intervenção por projetos de desenvolvimento de comunidade, sendo que 

faltam recursos próprios para programas de educação popular rumar em conformidade 

de um projeto de livre individualidade. Só que a educação popular presente nas ONGs 

chamadas alternativas se parece com o Iluminismo, que insiste sobre a força da razão 

para libertar o homem. Será que basta o conhecimento dos seus direitos para os 

“beneficiários” gozarem destes? Será que a práxis política não é mais imprescindível 

para potencializar a obra de conscientização informal? 

 

                                                 
324 Os amigos constituem os agentes não camponeses que participaram da fundação da organização. Eles 
pretendem assessorá-la na luta pela libertação dos camponeses. 
325 Já ressaltamos esse caráter na nossa dissertação de mestrado, op. cit. 
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            De toda maneira, as distinções e diferenças no mundo das ONGs são, a nosso 

ver, suficientes para postularmos a hipótese de o processamento de carências ser uma 

intervenção pelo médio, isto é, feita por classes médias, em termos de concorrência ao 

Estado de Bem-Estar social. A contraditoriedade que sinaliza a política de ajuda ao 

desenvolvimento revela na análise, pontos de fratura que deixam pensar nessa hipótese. 

Sabe-se que o Welfare State foi estabelecido, em grande parte, por obra da pressão do 

movimento social das classes populares. Já, nos anos 1880, as primeiras leis sociais 

eram expedidas na Alemanha, país que, naquela época, abrigara o maior partido social-

democrata no mundo. Na deflagração dos conflitos entre países imperialistas em duas 

guerras mundiais, aumentou-se o prestígio dos movimentos operários, graças à vitória 

da Revolução de Outubro e à derrota que esta infligiu às tropas nazistas. A nova 

geopolítica que emergiu desses acontecimentos, consagrou nas relações internacionais, 

o que é bastante conhecido como a Política de Ajuda ao Desenvolvimento. 

 

           Essa política interfere na questão social internacional para, de um lado, sustentar 

a base material do Bem-Estar nos países chamados desenvolvidos, e de outro, lutar 

contra a expansão do comunismo no Terceiro Mundo, contrapondo-se, desse modo, à 

aspiração ao Estado de Bem-Estar destas populações. A privatização da política de 

desenvolvimento cancelaria o objetivo de luta contra a instauração do Bem-Estar no 

Terceiro Mundo, uma vez que as políticas neoliberais contribuem para despertar a 

consciência dos povos. 326  Porém, a conservação da luta continua se operando através 

da racionalização das doações privadas. 

 

           Resumindo: a Segunda Guerra Mundial consagra o prestígio da Revolução 

Bolchevique que muito contribui para derrotar o nazismo, aumentando o risco de 

ampliação territorial do Estado de Bem-Estar social no mundo. Os levantes das colônias 

contra o pacto exclusivista e pela soberania nacional colocam em questão a reprodução 

da base material que sustenta as políticas, de cunho universal, de direitos sociais e 

econômicos, uma vez que geralmente, essas políticas se tornam possíveis graças à 

exploração ininterrupta de recursos naturais e forças de trabalho no Terceiro Mundo. 

Em outras palavras: a ajuda pública ao desenvolvimento acompanha a formação desses 

novos estados, possibilitando a limitação da existência de Estado de Bem-Estar no 

                                                 
326 Por exemplo, na América latina, movimentos políticos conseguem desafiar o imperialista 
estadunidense, elegendo presidentes francamente hostis ao sistema do capital liderado por esse país.  



 200 

confinamento da Europa, Estados Unidos e Canadá. Quanto mais se tornar propício o 

momento de desmantelar as políticas sociais de corte universalista, tanto mais se usará 

ainda a política de ajuda ao desenvolvimento, mas, desta vez, na sua forma privatizada. 

E a ONG decorre lógica e praticamente da funcionalidade dessa política de ajuda ao 

desenvolvimento, seja na sua vertente pública ou privada. Tal relação faz pensar que a 

ajuda externa corresponde ao desamparo interno.   

 

5.2.3. A nova penetração do campo pelo capital sob a forma de desenvolvimento de 

comunidade 

 

Com a crise do capital, que se inicia em 1975, o Estado de Bem-Estar (presente 

apenas em alguns países centrais do capitalismo, na Europa) passa a ser o alvo de 

críticas severas. Em nome da liberdade, os críticos destacam o papel fundamental do 

mercado enquanto espaço de atuação livre. A tese do “fim da história” de 

FUKUYAMA, ressaltando o reino final da liberdade representado no triunfo 

“definitivo” do capitalismo, é sintomática dessa corrente de pensamento. É que na 

démarche para restaurar o capital, várias estratégias foram inventadas, na perspectiva de 

lutar contra a visibilidade pertinente da totalidade social. 

 

Os discursos “pós-modernos” que tentaram legitimar essa  “nova” ordem do 

capital, divulgaram o desenvolvimento exagerado do cotidiano enquanto “nova” esfera 

da política. Daí as teses da “politização do social”, de “novos sujeitos políticos”, de 

“novas práticas sociais”, de “novas representações sociais”, etc. esquecendo 

deliberadamente da advertência de Karl MARX, ao concluir o livro Miséria da 

Filosofia: não há movimento social que não seja também um movimento político, sendo 

“o concreto, uma síntese de múltiplas determinações”. 

 

Tudo aparece novo nos olhos daqueles que querem a restauração do “antigo”. 

Nessa perspectiva, a ONG “amplia” a esfera do cotidiano para melhor contribuir para a 

reprodução da direção e dominação, através dos projetos de desenvolvimento que 

constituem a essência da sua constituição. 

O fenômeno surge, pelo menos na América Latina, nos anos 70. Esse surgimento 

coincide com o tempo da crise estrutural do capital. Ainda seria mecanicista deduzir o 

primeiro da segunda. Por enquanto, o desenvolvimento do fenômeno não orienta as 
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pesquisas na perspectiva de aprofundar a sua essência. A literatura brasileira disponível 

admiravelmente destaca o tempo das ONGs como espaço de desconstrução da política, 

aqui entendida no sentido gramsciano de problematização do cotidiano com vistas a 

atingir um alto nível de consciência ativa, mesmo que não seja a consciência filosófica. 

 

Por exemplo, Simone de Castro Tavares COELHO (2000, p.58), na sua tese de 

doutorado: “Terceiro Setor. Um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos”327, 

definiu o terceiro setor da seguinte forma: “expressa uma alternativa para as 

desvantagens tanto do mercado, associadas à maximização do lucro, quanto do governo, 

com sua burocracia inoperante. Combina a flexibilidade e a eficiência do mercado com 

a eqüidade e a previsibilidade da burocracia pública”. Para aqueles que fazem objeção 

ao argumento da generalidade da definição, a nossa autora explicitará, adiante, na 

descrição do seu objeto de estudo, o trabalho voluntário. Descrevendo este, a nossa 

autora (pp. 68-69) enfocará a ONG: “(...), na falta de uma denominação melhor e 

visando assumir uma linguagem comum à literatura existente, optei pela denominação 

“terceiro setor”, por ser o termo menos conflitante com a realidade encontrada pela 

pesquisa empírica. Assim, o que se chama modernamente de ONG é apenas parte das 

instituições analisadas”. 

 

É interessante que a nossa autora vincula a “ação voluntária” das ONGs com os 

movimentos sociais: “se antes a ação voluntária era patrocinada e agenciada 

basicamente pelas atividades religiosas, a partir da década de 70, – com o incentivo dos 

movimentos de direitos humanos, civis e sociais –, ela passou a ser encarada como uma 

possibilidade de ação social voltada para o bem público” (2000, p.74). Daí a sua tese de 

organização cívica despolitizada: “(...), grande parte das associações e organizações do 

terceiro setor não atua politicamente. Particularmente no caso do Brasil, as organizações 

que oferecem serviços atuam fora da política e, freqüentemente, em completo 

anonimato” (2000, p.78).  

 

É evidente o empobrecimento do conceito político que se entende como o 

simples poder governamental, tal como aparece nessa tese. Escamoteia-se o sentido da 

política que permeia todas as relações sociais. Isto é, de uma parte, a relação entre os 

                                                 
327 COELHO de Castro Tavares, Simone. Terceiro Setor: um Estudo comaparado entre Brasil e Estados 
Unidos, São Paulo, Editora SENAC, 2000. 
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cidadãos e o Estado, e de outra, a esfera de regulação das relações entre indivíduos, 

grupos e classes sociais dentro de uma determinada sociedade. Ora, sempre, o termo 

política refere-se à dupla espaço X tempo na organização da vida e do trabalho dos 

indivíduos, tomados enquanto seres sociais. Já, Antonio GRAMSCI, em “Nota sul 

Machiavelli, sulla politica e sullo stato moderno (1975)”, nos oferece uma teoria do 

Estado ampliado, para melhor entendermos a política contemporânea: pode-se dizer, de 

passagem, que, na contemporaneidade, a bandeira do terceiro setor tem se levantado 

para sucatear as políticas públicas que atendem às necessidades sociais de amplas 

camadas populacionais. Parece ser uma política contra o Estado de Bem-Estar, onde ele 

ocorre, até porque essa política está inserida na “flexibilização” do trabalho. Já, Nanci 

Valadares de CARVALHO é mais enfática no livro: “Auto-gestão: O nascimento das 

ONGs” (1995, p.13). Despolitiza a vida comunitária, destacando que grupos 

organizados de pessoas “passaram a desideologizar o comportamento político, 

orientando-o para a consecução de objetivos ao atendimento de suas necessidades 

básicas de saúde, educação, moradia e trabalho, ali onde se verificasse a ausência do 

governo. Em conseqüência, tornou-se evidente um descrédito nas burocracias 

especializadas em seus representantes políticos”. 328 

 

Apesar do constante descrédito político, decorrente do papel político das ONGs, 

que representa a atuação social destas, a nossa autora dissocia o social do político. 

Depois de considerar o estabelecimento das ONGs e sua expansão enquanto “expressão 

avant la lettre da crise de governabilidade em seguida instalada no sistema mundial” 

(idem), ela eleva essa atuação ao nível de alternativa política: “o poder social era 

tomado como alternativa ao poder político, considerado incapaz e fragilizado, segundo 

as demandas da cidadania” (CARVALHO, 1995, p.14). 

 

Essa elevação é cunhada no bojo da “destemporalização” do espaço local em 

que atuam as ONGs. Decorre dessa visão, uma classificação de três ordens: “se 

considerarmos, também, o reflexo de sua ação no âmbito político a que se referem, 

pode-se visualizá-las em três tipos: a) as de âmbito local; b) as de âmbito regional-

nacional e nacional-regional; c) as de âmbito transnacional”. 

 

                                                 
328 CARVALHO, Nanci de Valadares. Auto-gestão: O Nascimento das ONGs. São Paulo, 2ª Ed. 
Brasiliense, 1995.  
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Essa classificação “espacialista” conduz à confusão na representação política das 

ONGs por segmentá-las territorialmente, como se não existissem relações de 

funcionalidade e complementaridade entre elas. A base dessa confusão parece residir na 

ausência do tempo na compreensão do fenômeno. Quais são os condicionantes 

econômicos, políticos e culturais dominantes na conjuntura da emergência e 

desenvolvimento das ONGs? Esse tipo de questionamento parece desprovido de sentido 

gnosiológico para a pesquisadora, que continua representando o território enquanto 

simples espaço físico, mesmo implicitamente reconhecendo a reciprocidade no 

cruzamento do local com o global. 

 

Assim, existem pequenos grupos locais, cujo reflexo alcança âmbito internacional; ou 
organizações que foquem assuntos de uma única localidade ou onde estas se 
sobressaiam; bem como organizações locais que tenham reflexo no próprio âmbito em 
que se formaram, desde que sua ação demonstre um interesse humanitário. 
Exatamente nisso consiste o nexo principal entre o nível local e o nível internacional 
das modernas organizações de massa: a capacidade de incluir as demandas de novas 
maiorias, que de outra forma estariam excluídas dos canais abertos convencionados 
pelos sistemas de articulação entre Estados nacionais ou no interior dos aparatos 
governamentais domésticos (CARVALHO, 1995, pp. 15-16). 

 

O deslocamento da questão política das demandas sociais faz com que se 

confunda o local com o interesse humanitário: “a capacidade de incluir as demandas de 

novas maiorias” foi construída na luta para o desmonte do Estado de Bem-Estar. Assim 

sendo, a descentralização participou de uma tática, e as ONGs aparecem, nessa 

estratégia, como instrumento do Estado no trato às seqüelas da “questão social”. 

 

As “novas maiorias” surgem, contudo, no bojo da crise do capital, interessado 

em enfrentar o trabalho e suas organizações sociais. A “propensão à trans-

nacionalidade” resulta mais da influência do capital transnacional que orienta as normas 

de comportamento das ONGs, que de um suposto interesse comum que seria imanente a 

estas ONGs. Mais adiante, veremos como o projeto de desenvolvimento se destaca, 

enquanto peça-chave, nos mecanismos mediadores dessa orientação. 

 

A nossa autora construiu seu raciocínio dissociando o indivíduo do coletivo, na 

sua representação social da comunidade e negando a historicidade desta. Para ela, a 

sociedade, enquanto totalidade sócio-histórica, não teria nenhuma influência na 

formação do que ela passou a chamar de “comunidade de interesse”, na luta pela 

“integração da liderança individual em suas respectivas comunidades” (1995, p.26). Só 
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assim, pode-se entender a sua apropriação teórica da “Revolução associacional 

moderna”, cunhada por SALAMON (1994). Ora, falar nesta, a qual seria criada pela 

capacidade das ONGs, é conferir um estatuto ontológico próprio a essas entidades. 

 

Enquanto o ser das ONGs não tem o caráter de complexo autônomo do capital 

nem do Estado, essa ênfase ideologizada é posta pelo fato de que autores parcelam e 

segmentam a realidade social, desistoricizam os fenômenos complexos dessa totalidade: 

“As ONGs não somente se generalizam como modo de organização, mas transformam-

se em nova forma de governo das massas contemporâneas” (1995, p.16). 

 

Essa pretensiosa hegemonia, mesmo que fosse local, não tem sustentação 

empírica, como veremos em seguida. As ONGs dependem estreitamente da ajuda de 

governos e da Internacional Comunitária para socialmente se reproduzir. Passando por 

alto dessa dependência essencial, a nossa autora abstratamente formalizou o terceiro 

setor, comparando-o com o mercado: “O mercado, em especial, não tem demonstrado 

ser capaz de absorver grande parte da mão-de-obra disponível, dando margem à 

substantiva ênfase em mecanismos informais de produção e acumulação”. 329  

 

Será que essa suposta incapacidade do mercado participa de uma estratégia de 

luta do capital contra as conquistas sociais dos trabalhadores? 

 

Com a informalização, nem a despolitização da questão cívica parece ser o 

problema com que lida a ONG:  

 

(...), nunca é demais lembrar que as ONGs provêm da iniciativa da cidadania, dos 
trabalhadores e de grupos culturais, organizam-se de uma forma distinta da 
arregimentação consentida de interesses e necessidades dentro do marco liberal 
representativo e do seu desvio populista.  
 
As ONGs se caracterizam pela negação, por serem anti-governo, anti-burocracia, anti-
lucro. Ao se colocarem como entidades reativas, distinguem-se das políticas 
governamentais e da função de atendimento ao público, incorporada pelas grandes 
empresas multinacionais modernas. Fica claro que a iniciativa pública da cidadania se 
constitui numa governabilidade própria. (1995, p.23)  

 

                                                 
329 Essa tese se assemelha de modo quase idêntico à de Lester M. SALAMON que aposta no fracasso do 
mercado enquanto fato originário das Organizações Não-Lucrativas nos Estados Unidos (NPOs), 
menosprezando destarte, o papel do governo na implementação de NPOs no mesmo país (Vide L. M. 
SALAMON. Partners in Public Service, op. cit.). 
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Mas, como as ONGs operam sua própria e suposta governabilidade? A partir do 

projeto de desenvolvimento? O que é um projeto de desenvolvimento senão uma forma 

competente-racional de pedida de ajuda financeira ao governo ou a entidades do capital 

transnacional? A gestão de um projeto de desenvolvimento exige a prática gerencial de 

eficiência, aquela aplicação de regras racionais impessoais, isto é, burocráticas. Fora da 

dominação competente-racional, a ONG perde sua capacidade de competir no mercado 

da ajuda financeira local ou global. Daí, portanto, a fascinação pelo planejamento 

estratégico. 

 

Além disso, historicamente, a cidadania define a relação do indivíduo com a 

sociedade pela mediação do Estado. Da mesma forma que o trabalhador representa o 

indivíduo na sociedade através do mercado. Essa cisão ocorre sob o metabolismo social 

do capital (MÉSZÁROS, 1995). Já, Marx denunciou essa abordagem do homem na 

“Questão Judaica” e nas Teses sobre FEUERBACH. Será que o capitalismo 

contemporâneo ampliaria o exercício da cidadania, criando o terceiro setor para efetivar 

a participação dos cidadãos? A organização não empresarial sem meios coercitivos seria 

o lócus dessa efetivação, avaliou Miguel Darcy de OLIVEIRA (1999, p.11). 330 

 

Ao Norte e ao Sul do Planeta, homens e mulheres, nos últimos anos, têm criado e 
ampliado seus espaços de liberdade e de participação. Em contraponto à lógica do poder 
que prevalece nas relações entre Estados no mercado, iniciativas compreendidas por 
cidadãos afirmam o valor da solidariedade. Um terceiro setor – não lucrativo e não 
governamental coexiste hoje, no interior de cada sociedade, com o setor público estatal 
e com o setor privado empresarial. 

 

Essa autonomia solidarista, fundada na distorsão da solidariedade forjada na luta 

dos trabalhadores, traz consigo certa confusão entre governo e Estado, enquanto 

promove a idéia de transformação das ONGs em sujeitos de direito internacional. As 

ONGs seriam um fator de democratização da ordem internacional. Naturalmente, a 

promoção da cidadania ativa e da sociedade civil em escala mundial participa de uma 

dupla despolitização/repolitização dos cidadãos. Mas, a cidadania solidarista sob o 

comando da Internacional Comunitária, corresponde à forma passiva de cidadãos que se 

preocupam com o cotidiano, perdendo a visão global da sua existência. Portanto, a 

sociedade civil que simboliza o agrupamento desses cidadãos com visão fragmentada, 

                                                 
330 OLIVEIRA, Miguel Darcy de. Cidadania e Globalização: A política externa brasileira e as ONGs. 
Brasília, Fundação Alexandre Gusmão, 1999. 
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segmentada e setorializada, tornar-se-ia ultra-solidarizada, porém de maneira não 

espontânea para enfrentar as refrações da questão social. 

 

Até a cidadania é elevada ao patamar de estratégia política para mudanças 

transformadoras, por OLIVEIRA: “A participação dos cidadãos é essencial para 

consolidar a democracia, e uma sociedade civil dinâmica é o melhor instrumento de que 

dispomos para reverter o quadro de pobreza, violência e exclusão social que ameaça os 

fundamentos de nossa vida em comum” (idem, p.12). 

 

Pois, “(...), parcerias e interações para além das fronteiras de classe e de cultura 

que nos dividem ainda são a exceção e não a regra”. 

 

O livro de Miguel Darcy de OLIVEIRA (1999, p. 42-43) tenta também 

desconstruir o espaço universal da política, preenchendo-o com o tempo das ONGs: 

 

A proliferação de iniciativas privadas com sentido público demonstra que é possível 
agir no espaço público sem ser Estado, do mesmo modo que é possível funcionar como 
entidade privada sem visar o lucro. Ou seja, o protagonismo dos cidadãos dá origem ao 
que poderia ser qualificado como uma ‘esfera pública não estatal’.  

 

Esse contato positivo, quase matemático, por ser resultante da integração de uma 

dupla negação: sem coerção X sem lucro, vem sustentar o ponto de partida do nosso 

autor, que é o “protagonismo dos cidadãos”. Relaciona este com a democracia e o 

desenvolvimento sem nenhuma definição destes fenômenos, contentando-se com “o 

reconhecimento das inter-relações entre meio ambiente e desenvolvimento bem como 

entre direitos humanos, democracia e desenvolvimento” (p. 37). Todo o raciocínio do 

nosso autor consiste em demonstrar a necessidade de associarem-se as ONGs às 

iniciativas diplomáticas do Estado. Por isso, parte de uma concepção jurídica da 

cidadania, sem contextualização nem definição, para chegar à noção de solidariedade e 

responsabilidade ao nível moral: 

 

As fontes de inspiração para este sentimento de solidariedade e responsabilidade para 
com “the generalized others” podem ser espirituais, religiosas, morais ou políticas. Há 
um fio condutor comum, no entanto, nestas motivações para a ação e este fio se 
encontram na referência a um determinado conjunto fundamental de valores: 
solidariedade e compaixão para com os mais frágeis e indefesos, (...), sentimento de que 
cada pessoa pode e deve assumir sua responsabilidade frente a situações-limite de 
injustiça, violência e opressão (1999, p.23). 
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Responsabilidade individual e dever moral de intervenção! Parece que a ONG 

encarna essas virtudes, aliando-as com a “espontaneidade e a diversidade”: “O traço 

comum entre iniciativas tão diversas decidem (sic) estender a pessoas desconhecidas e 

distantes – no espaço e no tempo – este sentimento de compromisso e obrigação moral 

que, normalmente, guia nossa ação solidária e responsável para com os que nos são 

caros e próximos” (idem). 

 

Já, o argumento tende a esconder o elo social do individual - coletivo 

característico de toda sociedade: 

 

Este protagonismo dos cidadãos e de suas organizações tem como características 
constitutivas básicas a espontaneidade e a diversidade (...). Não há hierarquia pré-
determinada de prioridades. Os 'objetos' da ação são tão variados quanto os olhares dos 
sujeitos que os constituem. 
 
Tudo isto, no entanto, não é comandado por nenhuma instância centralizadora. Neste 
aspecto, o fenômeno atual da participação dos cidadãos se distingue de outras 
experiências históricas, nas quais movimentos inspirados pela fé religiosa ou por 
ideologias políticas também tiveram alcance global. (...) Em ambos os casos, o impulso 
global dos empreendimentos missionários e libertários era promovido por uma 
instituição fortemente centralizada, fosse ela uma igreja ou uma organização política, 
que abria o compasso de sua ação a partir de um núcleo hierárquico de poder claramente 
visível e definido (1999, p.22). 

 

No entanto, essa vontade política diminui, apesar da intenção do nosso autor, 

frente à realidade que lhe impõe o reconhecimento da estreita ligação das ONGs 

estrangeiras com o aparelho estatal ou empresarial, em seus países de origem: “O setor 

privado norte-americano foi pioneiro na constituição de entidades autônomas, através 

das quais, empresas exprimem sua responsabilidade social, tanto a nível comunitário 

quanto em relação a causas nacionais, como a luta pelos direitos civis” (1999, p. 27). 

 

Nesse sentido, destacam-se atuações de fundações tais como FORD, 

ROCKFELLER, KELLOG e MAC ARTHUR [que] “desenvolvem ou ampliam seu 

apoio a projetos e programas fora dos Estados Unidos ligados às suas pautas de ação 

internas” conforme o nosso autor (1999, p. 28). Mais adiante, o nosso autor exemplifica 

essa ligação: 

 

Este processo de constituição de novas entidades combina-se, no caso europeu, com a 
revitalização do papel desempenhado por agências privadas atuantes no campo da ajuda 
ou cooperação ao desenvolvimento, como NOVIB na Holanda, Chistian Aid e Oxfam, 
na Inglaterra, Développement et Paix no Canadá, Brot fur die Welt, na Alemanha ou 
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Comitê Catholique contre la Faim pour le Développement, na França. A exemplo do 
papel desempenhado pelas fundações empresariais norte-americanas, estas agências de 
ajuda e cooperação, em sua maioria vinculadas a igrejas, canalizarão, em nome da 
solidariedade internacional, um volume expressivo de recursos para as ONGs que, a 
partir do início dos anos 70, começam a se estruturar como espaços de resistência e 
renúncia de regimes autoritários e lugar de experimentação de alternativas populares de 
desenvolvimento (pp.29-30). 

 

Sem realmente levar a sério o contexto da emergência das ONGs, nem a sua 

nova configuração com a queda das ditaduras e a crise do capital, o nosso autor 

proclama a autonomia da “participação dos cidadãos”, destacando o que ele passa a 

chamar de “resistência ao Estado autoritário e busca de formas alternativas de 

desenvolvimento com participação popular”: 

 

O bloqueio dos canais tradicionais de participação e representação popular, tais como 
partidos políticos e sindicatos de trabalhadores vai, paradoxalmente, favorecer o lento 
processo de reconstrução da sociedade a partir de micro-experiências de auto-
organização dos cidadãos para reivindicar direitos e exercer liberdades. Por oposição ao 
Estado autoritário, participação cidadã passa a ser sinônimo de construção de uma 
sociedade civil autônoma e independente, fenômeno em boa medida inédito na maior 
parte dos países em desenvolvimento (p. 30). 

 

E quando esses canais vêm a se desobstruir, estas organizações na sociedade 

civil mudam de identificação: 

 

(...), a tomada de consciência pelas próprias ONGs de sua originalidade e especificidade 
é um fenômeno dos anos 80. Ao longo de toda a década de 70, as proto-ONGs 
definiam-se radicalmente como estando 'a serviço' das necessidades e interesses dos 
setores dominados da população. Por não existirem para si, por não fazerem sentido, em 
si mesmas, não tinham compromissos com sua própria permanência. Viam-se como 
instrumentos transitórios, que respondiam a uma necessidade percebida como 
conjuntural. Desprovidos de legitimidade própria, perderiam provavelmente sua razão 
de ser quando os movimentos populares, estes sim os autênticos sujeitos coletivos do 
processo de transformação da sociedade, conquistassem sua plena liberdade e 
autonomia (p. 51). 

  

Assim sendo, 

 

(...). Ao mesmo tempo em que refluem os movimentos populares ou, pelo menos, que se 
fragmenta, de modo inapelável, seu discurso comum anti-estatal, produz-se o fenômeno 
do crescimento e proliferação das ONGs. (...). Paralelamente a este processo de 
consolidação institucional e expansão quantitativa, desencadeia-se um significativo 
processo de revisão da auto-imagem, identidade e razão de ser destas organizações.  

 

E, logo a seguir, acrescenta: 
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Pouco a pouco, vai-se generalizando a percepção de que as ONGs não só existem e têm 
um perfil institucional específico, como vieram para ficar e têm o direito de falar com 
voz própria, de agir na esfera pública em seu próprio nome e por sua própria iniciativa e 
não apenas em nome de/ou por delegação dos movimentos populares (p. 58). 

 

Evidentemente que esse processo de autonomização das ONGs se dá de maneira 

específica em cada sociedade. Porém, um elemento geral liga esses fenômenos 

específicos entre si: a orientação histórica da “ajuda ou solidariedade internacional”. Em 

primeiro lugar, cabe destacar que as ONGs internacionais interligadas com Igrejas, 

Estados, Empresas ou Partidos Políticos, não financiam ONGs locais enquanto tais, mas 

projetos e programas que se articulam com o metabolismo social do capital. Quando o 

capital transnacional precisou investir nas empresas do Terceiro Mundo, fugindo às leis 

sociais das metrópoles, ONGs internacionais financiaram projetos com vertente 

“democrática”. Daí o discurso antigoverno, e não anti-Estado, presente nas 

mobilizações presididas pelas ONGs. Uma vez caídas as ditaduras que simbolizam a 

construção de empresas públicas com mercado interno mais ou menos estruturado, as 

ONGs se reconfiguram para se especializar no atendimento a carências sociais 

específicas. Ainda, o patrimônio público de todos os países da América latina continuou 

sendo entregue ao capital transnacional excedente para a realização imediata de lucros 

fáceis. Portanto, a constituição e desenvolvimento das ONGs ocorrem dentro de uma 

visão global de sociabilidade do capital. 

 

Não é por acaso que instituições internacionais ligadas à defesa do capital, tais 

como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento encorajam a 

transformação de ONGs em sujeitos coletivos de direito internacional. 

 

A vida das ONGs locais depende do financiamento decidido no cenário 

internacional. Esses financiamentos possibilitam a proliferação dos microorganismos de 

desenvolvimento que representam essas organizações mediadoras. São produtos da 

orientação financeira internacional, cujo processo financeiro se desenvolve sobre a base 

dos interesses do grande capital. 

 

Apesar do papel das ONGs no processo de luta contra regimes ditatoriais, é 

interessante observar que sua autonomização ocorre sem a conquista da liberdade real 

pelas classes populares.  
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Num segundo momento, observa-se a colaboração com o Estado de corte 

neoliberal. Portanto, não é por acaso que o seu “processo de auto-reflexão se aprofunda, 

ao longo da segunda metade dos anos 80, em diversas reuniões convocadas por agências 

internacionais de cooperação para discutir, com suas 'contrapartes' brasileiras, temas de 

interesse comum. É interessante notar que a iniciativa deste diálogo ainda pertence a 

agências, como a Organização Holandesa para a Cooperação Internacional de 

Desenvolvimento (NOVIB) e a Agência Intereclesial para o Desenvolvimento 

Internacional (ICCO) da Holanda, a Agência Central Evangélica para o 

Desenvolvimento (EZE) da Alemanha ou o Comitê Católico Contra a Fome e para o 

Desenvolvimento (CCFD) da França. Pela primeira vez, representantes destas agências 

demonstram dúvidas sobre a prioridade histórica atribuída pelas ONGs brasileiras a 

projetos de corte mais político-educativo do que econômico baseados no tripé 

'educação', 'conscientização', 'organização popular'. Qualificados de 'imateriais' e de 

difícil mensuração quanto a seus impactos e resultados concretos, tais projetos foram 

criticados por não contribuírem de modo palpável e imediato para a melhoria das 

condições de vida dos setores populares. 

Também não é por acaso que todas essas agências sejam de desenvolvimento. 

Mais tarde, nos deteremos sobre essa “coincidência”. Por enquanto, é significativo 

ressaltar que essa conversão ideopolítica para a esfera econômica tem acompanhado o 

discurso de autofinanciamento. No final dos anos 80, todas as agências demandam que 

as ONGs comecem a estudar projetos suscetíveis de gerar rendas, de tal maneira que se 

tornassem financeiramente autônomas num período mais ou menos razoável. E que a 

prioridade de financiamento vá para os projetos em que existem aspectos empresariais. 
331 

 

Tudo isso é para dizer que a “ruptura conceitual” a que refere explicitamente o 

texto de OLIVEIRA (1999, p. 61), parece ser uma confirmação da essência histórica das 

ONGs. “O processo de auto-afirmação de uma identidade e perfil próprios das ONGs 

como entidades permanentes da sociedade civil” é, portanto, prova de reconfiguração 

das agências locais de desenvolvimento, conforme os novos eixos de atuação da 

                                                 
331 No Haiti, essa virada se manifesta, de forma inequívoca, no Programa da Plataforma das 

ONGs Haitianas, chamada Inter – OPD (Conjunto de Organismos pela Promoção do Desenvolvimento). 
O fato é tão importante que dedicamos uma análise específica do documento dessa mudança de 
perspectiva, que levou o nome de “Entè-OPD: Kalfou Pwojè, 1993”, concernente ao lugar das ONGs no 
metabolismo social relativo a essa crítica. 
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Internacional Comunitária. Essa nova conformação nada tem de superação, e sim, trata-

se de uma adaptação a novas funcionalidades: 

 

A superação do modelo inicial, segundo o qual a razão de ser das ONGs não estaria em 
si mesma, mas em função de seu 'serviço' aos setores carentes e dominados, representa 
uma ruptura conceitual. (...): as ONGs existem e têm direito a exercer um protagonismo 
autônomo porque são, acima de tudo, organizações de cidadãos. 

 

A parceria que o nosso autor apresenta como prova empírica da reconceituação 

da “organização de cidadãos” já existe antes da sua experimentação no relacionamento 

do Estado latino-americano com as ONGs. As maiores agências européias e 

estadunidenses de desenvolvimento, tais como a NOVIB e a Inter-American Fund 

(IAF), por exemplo, são constituídas sobre essa base. Nesse sentido, a reconceituação 

não é senão a expressão da dependência também intelectual das ONGs locais: “A 

palavra 'parceria' ganha espaço no vocabulário político para definir este novo tipo de 

interação e colaboração entre órgãos públicos e organizações da sociedade civil, cujo 

mecanismo é o estabelecimento de convênios para a execução de projetos sobre temas 

específicos (...)” (1999, p. 62). 

  

No quadro geral da crise social dos anos 1980, a história específica de cada 

sociedade é vivenciada diferentemente. Por sua vez, também a crise geral do capital é 

representada como um elemento externo em relação à emergência das ONGs. 

 

O autor (1999, p. 21) concebe, no entanto, a institucionalização dentro de um 

esquema totalmente autonomizador: 

 

 Tratou-se (...) do processo de construção de horizontes comuns entre um conjunto de 
organizações que se colocaram como atores em determinado pólo do campo discursivo 
e político existente em suas sociedades, a um dado momento e a cada momento. 
Processo que se deu ao mesmo tempo no plano dos ideários, da posição na sociedade e 
também da própria especificidade organizacional. 

 

A vontade de autonomização do processo de mudança na função das ONGs não 

passa de uma idéia. Na primeira onda, estas funcionavam enquanto organizações 

contestadoras de governo, para depois se tornarem parceiras de governos. Da mesma 

forma, serão forçadas a empreender atividades geradoras de renda, sob o pretexto de 

serem autônomas a nível financeiro. A realidade parece demonstrar que o espaço das 

ONGs participa de um tempo de desconstrução/reconstrução política. A ONG se revela 
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incapaz de ser a alternativa tanto ao Estado quanto ao mercado, uma vez que não 

consegue criar suas próprias atividades. O movimento molecular das ONGs, que 

consiste na concepção, execução e avaliação de projeto de desenvolvimento, operam-se 

a partir da juridicização das condições de vida e trabalho das mulheres e homens, 

valendo-se da estratégia burguesa de cindir a natureza humana em indivíduo egoísta e 

cidadão. E isto já era tratado por Karl MARX na discussão desenvolvida na “Questão 

Judaica”. Assim sendo, a cidadania solidária, “grito de guerra” das ONGs, não supera a 

tática burguesa de elevar a vida real em condição jurídica para melhor dominar na 

economia e na política. 

 

 Muitos autores tentam apresentar a ONG como uma estrutura autônoma nova 

que propulsa a reivindicação da “cidadania ampliada”.  Nesse olhar, a sociedade civil 

torna-se uma alternativa para o poder tirânico.  Tudo se discute como se, às vezes, a 

sociedade fosse dominada por uma instituição que existisse fora da totalidade das 

relações sociais e da sua sociabilidade hegemônica.   

 

Ao longo deste ensaio, vimos enfatizando que o surgimento das ONGs ocorre 

dentro do esquema de dominação do Sul pelo Norte. As agências não-governamentais 

do Norte orientam todas as suas atividades para o atendimento a demandas de 

financiamento das suas parceiras do Sul, o que alguns autores consideram como atos de 

solidariedade internacional. Mas, Anthony BEBBINGTON (2002, p. 103) 332 chama 

atenção para esse tipo de caracterização superficial e apressada. No artigo, 

BEBBINGTON resgata os vieses empíricos, metodológicos, analíticos e conceituais que 

acompanham o processo de produção de conhecimento sobre as ONGs. Conforme ele, 

esses vieses resultam de dois tipos de causas: a) enfocam as ONGs como atores sociais; 

b) são estudos avaliativos de certo período de tempo, que são projetados para o acesso à 

renovação de recursos. Daí a estreita relação entre a dependência financeira e a 

produção de conhecimentos sobre as ONGs: “(...) a maior parte dos estudos feitos sobre 

as ONG’s é financiada no norte e, em geral, por organismos que têm interesse direto ou 

indireto na cooperação para o desenvolvimento” (2002, p. 102) 

 

                                                 
332 BEBBINGTON, Anthony. “Reflexões sobre a relação norte-sul na construção de conhecimentos sobre 
as ONGs na América Latina, publicado na coletânea organizada por Sérgio HADDAD. ONGs e 
Universidades: Desafios para a cooperação na América Latina, 2002. 
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É por isso que: “(...), a agenda principal do órgão influi muito na seleção de 

hipóteses, temas, metodologias, etc. Antes de mandar propostas, o pesquisador já sabe o 

que deve dizer (e não dizer) e o que o organismo busca nos estudos que financia” (idem, 

p. 103).  

 

Portanto,  

Conseqüência simples dessa situação é que muito poucas pesquisas têm sido feitas 
sobre essas próprias financiadoras. Sobre sua forma de identificar prioridades, suas 
maneiras de selecionar e trabalhar com organizações sediadas no Sul, a estrutura de suas 
redes pessoais na América Latina, sua maneira de traçar seus modelos de 
desenvolvimento etc. 

 

O autor sugere o enfoque de fenômeno social em vez de encarar a ONG “como 

um instrumento para a implementação de projetos”, visão presente no discurso dos 

organismos do Norte nas suas relações com as ONGs da América Latina. Porém, 

achamos, pessoalmente, que esses dois esboços não são excludentes: a ONG é um 

fenômeno social que se situa dentro de uma perspectiva de trato pelo Estado às 

refrações da crise na América Latina. Por exemplo, pela intervenção 

desenvolvimentista, aliás, não tem ONG que, a meu ver, passe de um projeto de 

desenvolvimento. É por isso que “essas ONGs, e os indivíduos que nelas trabalham, têm 

necessidade de projetar-se de uma maneira que facilite manter seu acesso a recursos e 

sua legitimidade em esferas mais políticas – legitimidade de que precisam para 

conseguir acesso a espaços de tomada de decisões e de diálogo sobre políticas” (2002, 

p.105). Não é por acaso que as ONGs foram consideradas “alternativas para o 

desenvolvimento”. 

 

Depois de delimitar o contexto problemático de construir conhecimentos 

científicos dentro das ONGs, Anthony BEBBINGTON indicou “elementos de uma 

teoria das ONG’s”. O ponto de partida sugerido é que “as ONGs podem ser vistas como 

uma forma de ação coletiva formalizada, que resulta mais eficaz do que ações coletivas 

não-formais” (2002, p.108). Porém, ainda problemático é esse ponto porque “nada diz 

sobre seus [ONG] objetivos, nem sobre seu sentido político e simbólico, nem sobre o 

lugar que ocupa na sociedade local, nacional e global” (idem). A esse respeito, o autor 

sugere também a análise empírica da ONG, incluindo os contextos: “seu contexto 

histórico (como surgiu a ONG de outras relações sociais que antecediam a ONG e que, 

portanto, influem em sua evolução posterior?); seu contexto político-econômico (em 
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que existem outros atores com os quais as pessoas da ONG interagem de maneira tanto 

sinérgica quanto conflitante)” (ibidem).  

 

Toda contextualização sempre constitui um ponto de partida concreto de um 

determinado fenômeno social. É nessa temporalidade que se desvela a natureza histórica 

deste, isto é, o conjunto das relações sociais nele condensadas (ou adensadas). Aí, o 

nível enquanto base de análise sugerida pelo autor pode ser desvelado, até porque, em 

geral, a ONG é uma organização na qual trabalham indivíduos com projetos pessoais e 

coletivos, e, sobretudo, cuja formação está intrinsecamente ligada a um projeto 

financiado por uma ONG estrangeira. Assim, “a dimensão transnacional adquire muito 

mais importância”, não somente “quando se considera como essas ONGs têm acesso a 

recursos externos, ou com elas se auto-sustentam” (2002, p.109), mas também porque 

toda ONG perde a sua substância mediadora fora dessas relações transnacionais que 

lhes dão à luz. Nesse sentido, é fundamental considerar as “redes da Igreja Católica, das 

companhias dentro da Igreja, as redes de movimentos políticos internacionais (por 

exemplo, a social-democracia ou a democracia cristã, etc.” (idem), e a co-implantação 

de seitas evangélicas e projetos de desenvolvimento. “Assim, as ONG’s são vistas como 

fenômenos da globalização que são, ao mesmo tempo, instrumentos para a ação 

individual e coletiva em suas sociedades nacionais e locais. Com esse tipo de 

conceituação, torna-se mais fácil entender fenômenos como os fluxos de pessoas da 

ONG para as instituições do Estado, os encontros e desencontros entre ONG’s e 

movimentos sociais, etc.)” (2002, p.109). 

 

No caso haitiano, por exemplo, no regime Lavalas, antigos membros de ONGs 

tiveram garantida sua promoção política: 

 

Agora, trata-se de usufruir enquanto herdeiros de uma luta popular que se travava em 
Jean Rabel. Os assessores desse movimento camponês asseguram seu emprego; tornam-
se ministros, deputados, senadores, prefeitos,... É o maior desafio que o povo tem na 
frente. Ainda que, às classes dominantes, faltem meios para tomarem diretamente o 
poder, encontram nos pequenos burgueses agentes de Lavalas para protegerem seus 
interesses. As Organizações Populares devem lutar para fazer desmoronar essa aliança. 
Se não for assim, os setores populares começam a ser vítimas de mau tratamento. 
Devem lutar para de novo reconquistar a liberdade de pensar uma ideologia política 
capaz de superar o projeto Lavalas.  Este é o desafio que se coloca na agenda política 
popular. Sobretudo é uma luta que os setores populares devem ganhar.  Não é no projeto 
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de desenvolvimento, com ou sem ONG, que encontrarão respostas para esse problema. 
333        

 

Eis o segredo das ONGs: estas são, fundamentalmente, micro-organismos de 

desenvolvimento, cuja célula de base permanece sendo o projeto de desenvolvimento. 

Esse vírus desenvolvimentista impede o desenvolvimento de outro metabolismo social 

radicalmente alternativo em relação ao capital. Essa organização na sociedade civil 

desempenha um papel relevante na hegemonização da representação do mundo 

contemporâneo, baseada nos interesses do capital transnacional.  

 

Particularmente, na América Latina e, especialmente, no Haiti, esse tipo de 

organização emerge dentro da estratégia imperialista estadunidense de enfrentar a nova 

conjuntura aberta pela crise estrutural do capital nos anos 70. Diante da repercussão na 

América Latina, os Estados dessa Região se enfraquecem no trato dos problemas sociais 

cada vez mais crescentes. Por falta de “desenvolvimento”, vários movimentos sociais 

despertam na região, colocando em xeque o ordenamento político-ditatorial e 

autoritário, aspirado claramente por Washington. A crise dessas formas e relações 

sociopolíticas se evidencia uma vez que são incapazes de conter a força contestadora 

dos movimentos sociais, decorrentes do empobrecimento da esmagadora população 

dessas sociedades latino-americanas e caribenhas. Na verdade, sempre exploradas e 

dominadas pelas empresas estadunidenses, através da política imperialista de 

Washington, tanto nas relações bilaterais quanto nas multilaterais. Como sabemos, o 

Estado latino-americano tem sido incapaz de conduzir políticas de bem-estar, em razão 

da sistemática exploração das riquezas produzidas pelos trabalhadores latino-

americanos, e da sua histórica estrutura social discriminatória. Como não se 

enfrentavam as seqüelas da “questão social”, inventaram-se micro-organismos de 

desenvolvimento para “acompanharem” os vários movimentos sociais em que o Estado, 

em crise, perde a sua legitimidade popular. Daí que é recomendado o padrão de micro-

desenvolvimento. Assim, o Estado de crise vai sendo representado enquanto forma 

institucional de macro-desenvolvimento, que lidera políticas de substituição das 

importações e cujas empresas tornaram-se mais lucrativas para que os petrodólares sem 

emprego nas Bolsas do capital transnacional possam competir com empresas nos países 

centrais. Os organismos de micro-desenvolvimento ou micro-organismos de 

                                                 
333 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. Masak Jan Rabèl: Pari ak Defi, op. cit., p. 125. 
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desenvolvimento difundem uma visão localista, desenvolvimentista e setorialista das 

relações política, econômica e cultural da sociedade. Eles serão naturalmente dotados de 

todas as virtudes e qualidades humanas, tais como a proximidade social, 

horizontalidade, participação, solidariedade, democracia, etc., além de serem, sobretudo, 

eficazes e eficientes. A eles será atribuído todo o poder alternativo para resolver a crise 

do Estado, acusado de ser burocrático, ineficiente, ineficaz, antidemocrático, etc. O 

desenvolvimento e a democracia outra vez se aliam para a reforma do Estado, no 

sentido de privatização das empresas de propriedade pública e de liberalização total da 

economia. 

 

É difícil negar, pelo menos, a intervenção indireta de potências imperialistas ou 

da “Comunidade Internacional” na resolução do problema político representado pelo 

Estado de crise. Também é pertinente o fato da emergência das ONGs se darem no 

momento da crise do Estado, concebido aqui, como uma crise ideopolítica. 

 

Historicamente, na América Latina e no Caribe, o Estado de crise antecede a 

crise do Estado que terá se ampliado. Isto é, nas questões econômicas, tributárias, 

administrativas, sociais, etc. Com efeito, os regimes excepcionais estabelecidos com o 

apoio explícito do governo estadunidense, sejam na América do Sul, sejam na América 

Central ou no Caribe, eram voltados para golpear os movimentos sociais que hastearam 

bandeiras políticas de bem-estar social. Esses Estados de crise foram financiados através 

do mecanismo de cooperação para o desenvolvimento. Naquele momento, inexistia uma 

crise do Estado para ser superada: tudo caminhava pari passu com os interesses do 

capital. Assim sendo, uma vez que as lutas sociais populares foram destruídas pela 

máquina repressiva desses Estados apoiados pelos conselheiros militares dos Estados 

Unidos, produzir-se-ia, de súbito, uma crise do Estado. O Estado de Direito é 

inversamente recolocado na arena política para tratar a questão do Estado de crise e, 

portanto, fundar microorganismos de defesa dos direitos humanos (crianças, mulheres, 

idosos, gays, etc.), sendo o Estado neoliberal apresentado como a solução final à crise 

do Estado. 

Nesse sentido, é quase impossível refutar a tese de Anthony BEBBINGTON 

sobre a ONG enquanto fenômeno social que envolve relações locais, nacionais e 

transnacionais, com predominância das transnacionais. 
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Por sua vez, James PETRAS (1999, p.192) teorizou sobre as ONGs, destacando 

o fato do relacionamento instrumental das ONGs latino americanas com o capital 

transnacional. Ele já colocou a “ONG a serviço do imperialismo” como capítulo do 

livro coletivo “Hegemonia dos Estados Unidos no Novo Milênio”, escrito para 

demonstrar a teoria da globalização. Nesse texto, analisou a ONG enquanto instituição 

social de controle e de mistificação ideológica: 

 
(...) os membros das ONGs não estão tão prontos em descrever seu papel de mediadores 
e corretores angariando fundos no exterior (...)”. O papel das ONGs nos micro-projetos 
é neutralizar a oposição política na base, enquanto o neoliberalismo é promovido no 
topo. A ideologia da 'cooperação' liga o pobre, através das ONGs, ao neoliberalismo no 
topo. 334 

 

A questão fundamental que parece levar James PETRAS (pp. 193-194) a estudar 

esse fenômeno de mediação no controle social dos pobres, é a relação entre 

organizações camponesas e ONG: 

 

A maioria dos líderes camponeses da Ásia e América Latina, (…), queixa-se 
amargamente do papel divisor e elitista que até as ONGs “progressistas” desempenham.  
As ONGs querem subordinar os líderes camponeses às suas organizações, querem 
liderar e falar “pelos” pobres.  Elas não aceitam papéis subordinados.  As ONGs 
progressistas usam os camponeses e os pobres para seus projetos de pesquisa, 
beneficiam-se com sua publicação e nada volta ao movimento, nem sequer cópias dos 
estudos feitos em seu nome!  Além disso, os líderes camponeses perguntam por que as 
ONGs nunca arriscam o pescoço depois de seus seminários educativos?  Por que elas 
não estudam os ricos e poderosos? Por que nós? 
 
Mesmo concordando que dentro das “ONGs progressistas” há minorias que funcionam 
como pessoas de “recursos” para movimentos sociopolíticos radicais, o fato é que o 
povo recebe uma fração mínima dos fundos que vão para a ONG (…): o principal passo 
que as “ONGs progressistas” devem dar é criticar sistematicamente e avaliar os laços 
que suas colegas mantêm com o imperialismo e seus clientes locais, sua ideologia de 
adaptação ao neoliberalismo e suas estruturas autoritárias e elitistas.  Então, seria útil 
que elas dissessem às suas semelhantes que saíssem das redes ligadas ao governo e 
fundações e voltassem a organizar e educar seu próprio povo na Europa e América do 
Norte para formar movimentos sociopolíticos que possam desafiar os regimes 
dominantes e partidos que servem aos bancos e multinacionais. 
 
Em outras palavras, as ONGs devem deixar de serem ONGs e se tornarem movimentos 
sociopolíticos.  Este é o melhor caminho para evitar ser incluídas nas dezenas de 
milhares de ONGs que comem na gamela do patrocinador. 

Nesse ponto, é fundamental questionar se a ONG antecede ou segue a 

emergência de micro-projetos de desenvolvimento, enquanto forma de atender carências 

sociais populares. Não será mais pertinente enfocar as ONGs enquanto 

microorganismos que se estruturam a partir de práticas de projetos de desenvolvimento 

                                                 
334 PETRAS, James. “ONG a serviço do imperialismo” in PETRAS, James e WELTMEYER, Henri. 
Hegemonia dos Estados Unidos no Novo Milênio, Petrópolis, Editora Vozes, 2000. 
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a nível local? Sendo mediadoras entre pobres e ricos, precisam de técnicos capazes de 

traduzir a linguagem destes para aqueles, portanto, desempenhando papel de rede de 

segurança para intelectuais e sedando a criação de uma nova camada social. 

 

Com uma outra obra335, James PETRAS (2001, p.207)  recusa às ONGs, o papel 

democrático atribuído por muitos autores. Demonstrando o caráter instrumental da 

democracia, reserva, na quarta parte do seu livro, um capítulo para estudar a relação 

entre capitalismo e democracia. É nessa seção que coloca as críticas mais acirradas às 

ONGs. 

 

(...) a democracia não é um valor universal que opera conforme as leis econômicas 
históricas em longo prazo; nem é contingente com a adoção de valores e normas de 
procedimentos democráticos. (...), estes variam no tempo e no espaço, em muitos casos, 
se alternando com outros conjuntos de interesses, compromissos e realidades políticos. 
Tampouco a democracia é um produto da luta popular que modifica o funcionamento do 
sistema capitalista para torná-lo mais sensível aos interesses da maioria (...). 

 

Apontando para a existência de uma perspectiva instrumental, o nosso autor 

enfatiza sobre o caráter histórico da democracia: 

 

A chave para entender a democracia dentro do sistema capitalista é compreender sua 
natureza fundamentalmente contingente (...). A contingência significa que sua 
existência própria e inexistência dependem do grau em que as regras são compatíveis 
com a perpetuação do sistema de relações de propriedade capitalista, a estrutura de 
classes, as instituições estatais que apóiam estas últimas, assim como as relações 
hegemônicas entre os Estados. 
 
Em uma palavra, os capitalistas têm uma opinião instrumental da democracia, na qual 
suas virtudes ou defeitos são definidos em termos dos interesses de propriedade 
fundamentais (...). 
 
(...), a primazia da propriedade e dos interesses hegemônicos sobre a democracia 
constituem o verdadeiro significado do conceito 'democracia capitalista'. 336   

 

Para conferir essa sua posição, o nosso autor revisitou a evolução política de 

muitos países, entre os quais se destacou o caso do Haiti: “O apoio de Washington ao 

golpe no Haiti, pareceu contradizer seu apoio às transições democráticas em toda a 

América Latina”. (p.214) 

 

                                                 
335 In Imperialismo y Barbárie Global: El lenguaje imperial, los intelectuales y las estupideces globales, 
Bogotá, Edición Pensamiento Crítico, 2001.  
336 Num ensaio publicado no livro A Coruja de Minerva, Atílio BORÓN discutiu a problemática do 
mercado contra a democracia na contemporaneidade. Assim apontou para a caracterização do capitalismo 
democrático em lugar da democracia capitalista (Petrópolis, Editora Vozes, 2001, pp. 207-208). 
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Daí a prova histórica de que: “A questão teórica importante é que durante a 

década na qual Washington ostensivamente advogava pelas transições democráticas, 

não o fez no caso em que os regimes democráticos desafiavam o poder absoluto dos 

investidores locais e estrangeiros” (idem). 

 

Prova disso é a atitude dual do presidente Bill CLINTON “de pressionar os 

militares para permitirem uma revolta na política eleitoral de ARISTIDE, para fazê-lo 

renunciar ao seu programa reformista e favorecer um programa de livre mercado, 

desenhado pelos Estados Unidos. Através de uma invasão militar e de intensas pressões, 

Washington pôde impor sua própria versão de uma transição democrática. Uma 

transição que marginalizava as massas destituía o governo militar e privilegiava o papel 

da propriedade privada” (2001, p. 215). 

 

O nosso autor lamenta que “os teóricos das transições democráticas têm criado 

toda uma mitologia para denominar o híbrido como regime democrático, quando, de 

fato, este combina regras democráticas com um poder estatal burguês indiscutido” para 

concluir: “A natureza instrumental da democracia é a norma histórica em todo o mundo 

capitalista” (2001, p. 217). 

 

É essa instrumentalização política da democracia que permite ao nosso autor 

fazer a crítica aos intelectuais da esquerda que acreditam no “conteúdo subversivo” dos 

votos à moda da “terceira via”, em que se destacam as posições dos promotores de 

ONGs. 

 

Uma segunda variante, que vai além das diferenças Norte-Sul, consistia (e 

consiste) nas estratégias de “desenvolvimento alternativo”, promovidas por 

Organizações Não-Governamentais (ONGs). Esta variante da terceira via postula a 

preeminência daquilo que chamam de “sociedade civil” contra o capitalismo 

“neoliberal”, de um lado, e o “estatismo” (que presumivelmente cobre socialismo, 

comunismo, populismo nacionalista e estatismo de Bem-Estar). 
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O nosso autor (2001, p. 213) argumenta em favor de um “desenvolvimento 

baseado na comunidade e que se dá através da auto-ajuda, da gestão de microempresas e 

da reciprocidade entre pequenos grupos 337 (...)”.   

 

Conforme o nosso autor, a importância política das ONGs pode vislumbrar-se a 

partir do volume de recursos financeiros por estas gerenciados no mundo: 4 bilhões de 

dólares. Dado que esses fundos provêm do mundo neoliberal, PETRAS (2001, p. 239) 

interpreta o fato nesses termos: 

 

Os políticos neoliberais começaram a financiar e impulsionar, como estratégia paralela 
“desde abaixo”, a promoção de organizações “populares” de ideologia “anti-estatista” 
para intervirem entre as classes potencialmente conflitantes e criarem um “colchão 
social”. Estas organizações, dependentes financeiramente de recursos neoliberais, de 
forma direta, estavam interessadas em competir com movimentos sociais pela lealdade 
de líderes locais e de comunidades beligerantes. 

 

Algumas ONGs surgem, portanto, na conjuntura de luta imperialista contra 

regimes ditatoriais, com limites para entender o pano de fundo global em que emergem 

os movimentos sociais contestadores. Assim, as ONGs ganham na legitimidade por 

intervirem diretamente no atendimento de proximidade a necessidades imediatas de 

vítimas das estruturas autoritárias da sociedade. Se for necessário buscar o segredo da 

implantação exitosa dos microorganismos de desenvolvimento nas populações locais, o 

eixo de concentração virá a ser a forma como os primeiros lidam com o cotidiano das 

segundas. Será fundamental questionar a relação que eles mantêm com a cotidianidade, 

caracterizada, sobretudo, pela imediaticidade, a superficialidade e a heterogeneidade 338. 

Toda eficácia política das ONGs reside nessa tática cotidiana. Sendo assim, podem 

variar as suas intervenções sobre o mesmo termo do cotidiano, sem mudar 

profundamente de natureza. Essa sutileza prática, quando não entendida, muito dificulta 

a captação teórica do fenômeno: 

 

                                                 
337 Foi o principal eixo do nosso estudo sobre o movimento camponês haitiano na contemporaneidade, 
para a Dissertação do Mestrado em Serviço Social: “Crise Agrária e Desenvolvimento de Comunidade. 
As metamorfoses do movimento camponês no Haiti, UFPE, 3 de novembro de 1999”. Nesse trabalho, 
destacamos o fato de que o movimento camponês contemporâneo se organiza para a gestão de projeto de 
desenvolvimento em vez de colocar a questão agrária na agenda político-ideológica. Assim sendo, as 
organizações camponesas terminam por apoiar a política que empobrece o mundo rural. 
338 Para mais amplas informações sobre o cotidiano, consultar György LUKÁCS em Ontologia del Ser 
Social: El trabajo, op. cit.; Karel KOSIK em Dialética do Concreto, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976; 
José Paulo NETTO; Maria do C. FALCÃO, São Paulo, Editora Cortez, 1989. 
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A confusão em relação ao caráter político das Organizações Não-Governamentais 
(ONGs) provém da sua história prévia na década de 1970, durante os dias das ditaduras. 
Neste período, de maneira ativa, as ONGs proporcionavam apoio humanitário para 
vítimas das ditaduras militares e denunciavam as violações a direitos humanos. As 
ONGs apoiavam “cozinhas populares”, o que permitiu a famílias afetadas sobreviverem 
à primeira onda da terapia de choque aplicada pelas ditaduras neoliberais. Este período 
criou uma imagem favorável das ONGs, inclusive entre a esquerda, as quais eram 
consideradas partes do campo progressista (2001, p. 239). 

 

Essa legitimidade decorre, como já vimos antes, de uma visão localista e 

segmentada da realidade. As ditaduras e outros regimes autoritários eram considerados 

deslocados do sistema imperialista internacional que os fomenta e nutre contra os 

interesses fundamentais das classes populares. Assim, as ONGs de defesa pelos direitos 

humanos se tornam muito limitadas na sua “crítica e ação pela defesa dos direitos 

humanos” (2001, p. 240). Portanto, “existe uma relação direta entre o crescimento de 

movimentos sociais que desafiam o modelo neoliberal e os esforços para subvertê-los, 

mediante a criação de formas alternativas de ação social através de ONGs. A oposição 

ao 'estatismo' tem sido o ponto básico de convergência entre as ONGs e o Banco 

Mundial” (idem, p. 240). 

 

Em seguida, digamos de passagem, a luta liderada pelas ONGs em período 

ditatorial, especificamente, foi um embate conjuntural contra a forma do governo que 

controla o Estado e não com o conteúdo social da instituição. Neste ponto, discordamos 

da tese anti-estatista das ONGs, porque a sociedade civil tem sido reinterpretada e 

reinvestida para “sucatear o estado nacional de bem-estar, administrando serviços 

sociais em compensação às vítimas das corporações multinacionais” (2001, p. 240). No 

entanto, concordamos com o nosso autor quando o mesmo destaca: “De maneira 

superficial as ONGs criticavam o Estado desde uma perspectiva de 'esquerda' que 

defendia a sociedade civil, enquanto a direita fazia igual em nome do mercado” (idem). 

 

Para nós, não é suficiente pôr aspas, referindo-nos à superficialidade do anti-

estatismo das ONGs. É fundamental deixar claro que essa postura foi um 

comportamento político oportunista, comandado pelos interesses do capital. O retorno 

funcional de ONGs dentro de estruturas estatais (o que passa a se chamar de parceria), é 

a prova empírica desse oportunismo. Então, mais nítidos aparecem os contornos 

obscuros da figura chamada anti-estatista das ONGs ao aproximar a estratégia 

desenvolvimentista das ONGs na luta ideopolítica:  
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As ONGs foram financiadas para prover projetos de 'auto-ajuda', de 'educação popular' 
e de capacitação trabalhista para temporalmente absorver reduzidos grupos, para 
cooptar líderes locais e para sucatear lutas anti-sistêmicas. 
 
As ONGs converter-se-ão em 'cara comunitária' do neoliberalismo (...). O anti-estatismo 
foi a passagem ideológica de trânsito de uma política de classe a uma política de 
'desenvolvimento comunitário', do marxismo às ONGs (ibidem).  

 

Evidente é que o nosso autor dialoga e polemiza com os intelectuais 

“esquerdistas das ONGs chamadas alternativas”, mas, em geral, estas são minorias no 

mundo das ONGs. Assim sendo, o impacto negativo do desenvolvimentismo sobre as 

lutas populares de classe é mais amplo do que aparece nessa análise. O refluxo dos 

movimentos sociais alternativos é mais sutilmente preparado, porque os mais 

conscientes da luta de classe estão atrelados ao refinamento ideológico do capital. E 

passam para o outro lado, às vezes, sem perceber o movimento do qual agora são partes. 

 

Essa transição real não é, portanto, vivenciada enquanto tal, por uma série de 

militantes políticos, porque, não obstante os primeiros esclarecimentos sobre o 

fenômeno na estratégia do capital continuam categorizando algumas ONGs como 

progressistas ou alternativas. Intencionalmente descartando toda a realidade de 

cooptação em que atuam no dia-a-dia. O problema é que não se consideram 

protagonistas da visão micro-desenvolvimentista que difundem, conforme os interesses 

do capital. Por exemplo, no período do golpe de Estado (Haiti, 1991-1993) ao qual se 

referiu o nosso autor, um grupo de ONGs se reúne enquanto OPD, para discutir uma 

“nova” estratégia para implantar e desenvolver a democracia no país. O livro rosa da 

Inter-OPD saiu em agosto de 1992339, com a proposta de transformar as organizações 

populares, colunas vertebrais de conquistas democráticas no Haiti - por exemplo, a 

autonomia universitária em 1987 – em microempresas locais. Essa proposta entreguista 

desvenda a natureza neoliberal desses microorganismos de desenvolvimento. 340 

 

Essa avaliação de atuação das ONGs tentou demonstrar a essência anti-socialista 

dessas empreitadas. Logo a seguir, podemos concordar com o nosso autor quando 

explicitou: 

                                                 
339 REGROUPEMENT INTER-OPD. Aide d’Urgence : Diagnostic, Lignes stratégiques et Axes 
d’interventions. Port-au-Prince, 1992. 
340 Contrapôem-se à posição do Inter-OPD, os nossos ensaios Entè-OPD: Kalfou Pwojè, 1993 e OPD: un 
courtier néo-libéral, 1996. 
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Assim, ao passo que os neoliberais estavam transferindo lucrativas propriedades estatais 
aos ricos, as ONGs não eram parte da resistência sindical. Ao contrário, ativamente 
participavam em projetos privados locais, promovendo o discurso da empresa privada 
(auto-ajuda) nas comunidades e focalizando sua atenção para as micro-empresas. As 
ONGs construíram passarelas ideológicas entre os capitalistas médios e os monopólios 
que se beneficiam das privatizações em nome do 'anti-estatismo' e da construção da 
sociedade civil. Ao passo que os ricos formavam vastos impérios financeiros a partir 
das privatizações, os profissionais de classe média das ONGs recebiam limitadas somas 
de dinheiro para financiar agências, transportes e atividades econômicas a pequena 
escala (2001, p. 241). 

 

É dentro dessa atuação política que se coloca a comemoração anual para cada 

necessidade não atendida na sociedade. “Dia Internacional” é, pelo menos, um 

reconhecimento implícito da desigualdade social, encarada sob a forma de direito a ser 

respeitado. Só que as ONGs transformam as comemorações em rituais de férias para 

passear pelo mundo; as reflexões comemorativas não são suficientes o bastante para 

exorcizar o demônio da desigualdade social. Assim, vêm e vão os “Dias Internacionais”, 

porque também desligados do tempo real em que se engendram as causas desses dias. 

Portanto, o “Dia Internacional” funciona como a forma de representação política que 

reconhece o estatuto de cidadão, conforme um período determinado, que dura um só 

dia, ao longo do ano!  

 

A desmobilização política das classes populares tem a ver com a ideologia que 

difundem as ONGs na atuação de auto-ajuda. Essa despolitização processa-se através da 

oposição franca que as ONGs demonstram na promoção do desenvolvimento local, 

frente à responsabilidade pública do Estado: 

 

(...), a ideologia das ONGs, da 'atividade voluntarista privada', sucateava o sentido do 
'público': a idéia de que o governo tem uma obrigação para vigiar em benefício dos 
cidadãos e assegurar-lhes a vida, a liberdade e a consecução da felicidade; e que a 
responsabilidade política do Estado é essencial para o bem-estar dos seus cidadãos. 
Contra essa noção de responsabilidade pública, as ONGs fomentam o ideário neoliberal 
de responsabilidade privada para os problemas sociais, e a importância dos recursos 
privados para resolvê-los (2001, p. 242). 

 

Essa colocação frisa a defesa de uma moralidade metafísica e confunde o poder 

com o que se refere ao espaço público. Quando afirma a obrigação pública do Estado, 

cai totalmente no formalismo característico do direito constitucional burguês. Também 

a atribuição da responsabilidade pública ao Estado parece desconhecer a necessidade de 

emancipação e o projeto de autonomia dos indivíduos face ao poder dominante do 
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Estado.  Como Karl MARX relatou na “Critique à la Philosophie du droit hégélien341”, 

a forma do Estado domina o conteúdo de satisfação das necessidades dos indivíduos, 

impedindo a realização da democracia.  Isto é, a Administração pública não deveria ser 

confundida com o poder político que é concretamente instituído enquanto estrutura 

repressiva e dominadora.  

 

A tese de James PETRAS (2001, p. 242) sobre as ONGs conserva sua 

congruência. O desenvolvimento comunitário ou auto-ajuda privada para o atendimento 

a necessidades sociais participa da luta contra todo movimento sócio-político que coloca 

na agenda política a questão da livre individualidade. Esta sendo entendida como 

necessidade de superar a ordem metabólica do capital, restabelecendo a liberdade dos 

seres sociais na auto-regulamentação das suas múltiplas relações. Aí, as ONGs 

promovem, “em revanche”, atividades de colaboração classista: “As ONGs enfatizam 

projetos, não movimentos; 'mobilizam' a gente para produzir de fora, mas não para lutar 

pelo controle dos meios básicos de produção e riqueza; concentram-se na ajuda técnica 

financeira de projetos, não nas condições estruturais que conformam a vida cotidiana da 

gente”. 

 

É difícil, portanto, entender o refluxo das lutas populares realmente alternativas 

na América Latina e, particularmente, no Haiti, sem compreender o mecanismo de 

colonização, pelo capital, da organização da vida e trabalho dos setores populares. Nós 

temos como exemplo, a proliferação das ONGs na sociedade haitiana, representada pela 

colonização política e ideológica que produz a doença infantil de democratização social 

pelo desenvolvimentismo. Isto, a nosso ver, deveria ser uma preocupação pelo menos 

acadêmica. A difusão do individualismo desenvolvimentista em todas as esferas de 

atividade é parte de uma estratégia política fundamental de controle social por parte do 

capital. O micro-desenvolvimento torna-se a cultura macro-social que se difunde do 

campo à cidade, da organização do bairro à instituição estatal, aprofundando a 

separação indivíduo/coletivo e redinamizando a dissociação privado/público. A 

atividade de micro-desenvolvimento tende a substituir a dinâmica da luta contra a 

exploração, dominação e discriminação, paradoxalmente, em nome do desenvolvimento 

dos indivíduos. É claro, quando é criado o antagonismo entre o individual e o coletivo, é 

                                                 
341 MARX, Karl. Critique à la Philosophie du droit hégélien, op. cit. 
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o capital que sai politicamente vencedor, porque os nexos sociais ligando o individual 

ao coletivo, e vice-versa, são cortados, para naturalizar as relações autoritárias do 

capital com o trabalho. Assim sendo, o micro-desenvolvimento comunitário põe no 

lugar da organização coletiva da vida e trabalho das classes populares, a auto-ajuda 

individual ou grupal – na melhor das hipóteses. Controlada pelo capital, através das 

agências internacionais de desenvolvimento, os agrupamentos sociais setoriais decorrem 

dessa estratégia de controle ideológico-político. Nesse sentido, a distinção de ONGs 

alternativas carece de concreção, porque as suas atividades desenvolvimentistas anulam 

a sua intenção de distanciamento crítico à ordem metabólica do capital. Caracterizadas 

como tendo sido projetos de conscientização combinados com atividades 

desenvolvimentistas, expressam nesse tipo de coexistência, outra vez, a capacidade de 

subsunção à ordem burguesa. 

 

Em suma, as ONGs difundem-se, entre as comunidades como alternativas para a 

melhoria das condições de vida das populações pobres. Com a manipulação sutil do seu 

cotidiano, as ONGs invadem mentes e corações destes para melhor instalar o mundo 

dos ricos nas suas representações político-ideológicas da vida e trabalho. Portanto, as 

ONGs têm lugar central na estratégia contemporânea da reprodução social do capital. 

 

É comum se pensar e agir como se a ONG fosse uma instituição mais adequada 

para atender a carências sociais. Colocada no lugar do Estado, - que aparece ineficaz e 

ineficiente aos olhos dos promotores do terceiro setor –, muitas vezes se arvorando 

como parceria com o Estado, busca-se elevar ao estatuto de sujeitos de direito pela 

“Comunidade Internacional”. 

 

Todas essas colocações aparecem nos argumentos de CARVALHO, 

OLIVEIRA, SALAMON, etc., como forças superiores da multiplicidade sobre a 

totalidade, da diversidade sobre a unidade, da naturalidade sobre a historicidade, do 

particular sobre o universal, etc. Todos esses autores e demais se vangloriam do ato de 

solidariedade que preside à formação da ONG, sem refletir profundamente sobre a 

forma e o conteúdo dessa solidariedade. Todos eles separam o produto da solidariedade 

do contexto em que se dá esse processo emergente. Às vezes, consideram-no simples 

desenvolvimento natural da solidariedade espontânea, ora existente entre os pobres. 
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Assim sendo, as ONGs são concebidas como organizações autônomas, quando 

não autóctones, da solidariedade internacional. 

 

Outra aparência de destaque no mundo das ONGs é a postura de ONG 

alternativa. Os defensores dessa tese consideram-na como uma instituição que recebe 

apoio financeiro de parceiros estrangeiros, mas acompanha os movimentos sociais 

alternativos na conscientização de seus membros. Esta postulação exageradamente 

representa o momento de conscientização na vida da ONG, menosprezando o tempo de 

gerenciamento para o capital, que é a raison d´être das ONGs. Nesse campo, 

encontram-se autores como ÉTIENNE, MATHURIN, LOUVERTURE que 

argumentam sobre o papel imprescindível da ONG no processo de desenvolvimento do 

Haiti. No Brasil, podem-se agrupar autores tais como Rubem César FERNANDES, 

CARVALHO, etc., que vêm na ONG uma possibilidade de se superar as contradições 

privado/público, destacando a harmonia social que existe no processo de 

desenvolvimento dos indivíduos dentro das atuações de ONG. 

 

Se, em ambos os campos, consideram-se como uma unanimidade, a emergência 

da ONG a partir dos anos 70, também se reencontra na interpretação do 

desenvolvimento dessa instituição na América Latina. Todos admitem que a 

autonomização da ONG em relação aos movimentos sociais resulta da solidariedade 

constitutiva peculiarmente autóctone que caracterizaria essa instituição, enquanto 

alternativa ao Estado no processo de atendimento a carências sociais. Quanto a ONG 

chamada alternativa, enquanto organização política pela transformação social, tanto a 

primeira quanto à segunda posição participam do mesmo projeto de desconstruir a 

realidade política da chamada “questão social”. Carlos MONTAÑO critica a primeira 

versão enquanto novo padrão emergente de trato à “questão social”, enquanto James 

PETRAS, por sua vez, não poupa esforços em revelar a essência do desvio político que 

os intelectuais da esquerda experimentam no caminho do “onguismo” da sociedade 

latino-americana. É verdade que a institucionalização da ONG na vida social representa 

uma estratégia para o capital neutralizar os movimentos sociais potencialmente 

subversivos. Porém, essa estratégia não é contemporânea da ofensiva neoliberal na 

economia latino-americana. Já existe no padrão de desenvolvimento expandido pelo 

mundo, depois da Segunda Guerra Mundial. O desenvolvimento, enquanto “Novo nome 

da Paz”, destaca-se como arma ideológica para combater as forças sociais 
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revolucionárias. Só assim se pode entender a política de substituição das importações, o 

Programa pela Paz, etc.  

 

É nessa abordagem que concebemos, antes de qualquer coisa, a ONG enquanto 

estruturação e institucionalização de projeto de desenvolvimento. A verdadeira natureza 

da ONG reside na sua essência de projeto de desenvolvimento atuando a nível local. 

Portanto, toda ONG é um micro organismo de desenvolvimento, não obstante a esfera 

da vida humana que pretende proteger, quer seja a saúde, os direitos humanos, etc.  

 

Nessa altura é conveniente distinguir a gênese do desenvolvimento quando se 

considera o fenômeno social que é a ONG. Sem dúvida, esta entra no programa de 

Guerra Fria; revela-se enquanto instrumento de guerra de baixa intensidade contra as 

forças sociais revolucionárias na América Latina. A sua constituição nesse 

subcontinente, acompanha o processo de luta contra as ditaduras que se caracterizam, 

entre outros, pelo autoritarismo político e econômico. Isto é, pelo desenvolvimento 

autoritário de uma economia nacional, no bojo do imperialismo. Sobretudo, o 

autoritarismo ditatorial era dirigido contra as forças de esquerda que sustentaram a 

posição de ruptura com a ordem do capital, apostando na possibilidade de sociabilização 

da economia e da política. Nesse sentido, é emblemática a crise da dívida externa para 

se entender atuações da ONG. De um lado, o endividamento para o desenvolvimento 

não acarreta a melhoria das condições sociais dos pobres; de outro, a repressão política 

seletiva das ditaduras embaraça Washington. Entre ambos os lados, colocam-se a crise 

do capital, cuja resolução implica na abertura de mercados nacionais.  

 

Movimentos sociais protestam contra o estado de crise total, isto é, da miséria e 

da repressão; capitalistas pressionam governos centrais e instituições internacionais para 

descongestionarem o engarrafamento econômico que representam as economias 

nacionais do Sul, orientadas para mercados internos. Aí, decreta-se a crise do Estado 

para distrair a atenção sobre a condição de crise estrutural na América Latina. A 

reforma pelo ajuste estrutural é o instrumento político dessa intervenção do capital; a 

arma ideológica é construída com os materiais da sociedade civil, na sua guerra de baixa 

intensidade contra o estatismo.  
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Nessa prática ideológica das ONGs, os movimentos sociais servem de proteção 

democrática contra toda possibilidade de associação subversiva com as forças nacionais 

e estrangeiras de esquerda, já que disposições constitucionais ou para-legais e decisões 

autocráticas consideram subversivo todo movimento que se manifesta contra a 

segurança nacional ou razão do Estado. A necessidade de proteção pelos movimentos 

sociais desaparece com a queda das ditaduras e do seu projeto Nacional. Emerge, então, 

a liberdade de autonomia que talvez coincida com o fim da Guerra Fria. A ONG não se 

situa mais ao lado dos movimentos sociais, mas atua como sujeito autônomo, próprio. 

Esse desenvolvimento acarreta uma ruptura na continuidade. Por não capturar essa 

especificidade, vários autores concluem sobre o “alternativismo” do terceiro setor. 

Interpretam o processo de autonomização das ONGs de maneira abstrata, isto é, sem 

relacioná-lo com os contextos históricos em que emerge e se desenvolve o 

microorganismo de desenvolvimento. Assim sendo, tornam-se confusos na observação 

da parceria da ONG tanto com o Estado, quanto com as empresas capitalistas. 

 

No entanto, há militantes que, mesmo sendo conscientes dessa natureza, 

continuam considerando algumas ONGs enquanto ONGs alternativas. O principal 

motivo é que estas ainda se destacam como instituições de educação popular e 

continuam estando ligadas a movimentos sociais. Além disso, e isto é freqüente, são 

militantes ditos de esquerda os principais técnicos que trabalham nessas instituições. Se 

essas razões são pertinentes, isto não elimina o fato da instrumentalização da ONG pelo 

capital. Na crise deste, ela passa da luta pela “democracia”, à luta pela autonomia 

própria – sobretudo na América Latina. Essa instrumentalidade realiza-se na 

despolitização das massas, pois, não se trata somente de produzirem pobres. É preciso, 

sobretudo, reproduzi-los também dentro da lógica da reprodução ampliada do capital. A 

estratégia utilizada é a divisão política dos pobres pela intervenção pontual e 

segmentada e pelo discurso desenvolvimentista sobre seus problemas sociais.  

 

Assim sendo, pelo “dissociativismo” e pragmatismo, são criados obstáculos à 

visão global do mundo. Daí, a enorme dificuldade de aglutinação político-ideológica 

movida por um projeto de sociedade realmente alternativo. É que o Projeto de 

Desenvolvimento, elemento molecular das ONGs, representa um novo mecanismo de 

incorporação de massas excluídas à reprodução das desigualdades sociais, porque 

negando a exploração econômica como momento fundante destas. Essa forma de 
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integração subjetiva corresponde à neutralização das potencialidades de luta contra-

hegemônica, contida na dinâmica de exploração, dominação e discriminação que liga os 

pobres ao mundo rico. Os militantes que ainda acreditam na virtude alternativa da ONG, 

devem levar em conta que a solidariedade entre promotores locais e patrocinadores 

estrangeiros é orientada pelo fim de reprodução da dominação.  

 

O sinal mais visível da finalidade desse serviço se acha na dominância da 

racionalidade instrumental na vida da ONG. Os meios de atendimento às seqüelas da 

“questão social” têm como finalidade a conservação das condições objetivas e 

subjetivas de vida dos trabalhadores e desempregados. É dentro desse quadro que a 

eficácia e a eficiência encontram seu fundamento na lógica instrumental avaliativa. Nas 

ONGs, sejam conformistas, sejam “alternativistas”, o movimento de gerenciamento 

sempre é dominante, pois, nas segundas, o processo de conscientização intervém como 

processo de reprodução da ilusão necessária nos militantes para o desenvolvimentismo 

continuar desempenhando seu papel de aniquilamento da consciência nos trabalhadores. 

Com efeito, coexistem dentro de ONGs alternativas, tanto projetos de atendimento 

parcial, quanto projeto de alfabetização conscientizante; tanto técnicos burocrático-

aristocráticos, quanto técnicos/ativistas político-sociais. Esse contraste contradiz a 

persistência em depositar, numa categoria de ONGs, a confiança que representa um 

espaço de projeto alternativo à sociabilidade do capital.  

 

Qualquer ONG pode nem sequer metamorfosear-se em organização portadora de 

outra sociabilidade. Tanto a sua gênese quanto o seu desenvolvimento têm demonstrado 

o seu caráter de instrumento político-ideológico do capital. Porém, isso não interdita 

que um técnico militante venda sua capacidade de trabalho nas ONGs que possuem 

meios de emprego. Só que esse serviço não deveria ser confundido com a luta pela 

transformação social emancipatória, pois não inclui a compreensão da contradição 

antagônica que iluminaria as respostas tático-estratégicas no cotidiano e no agenda 

político. O serviço das ONGs é, portanto, parte de um arsenal ideológico que aliena 

ainda mais que a escola a serviço da burguesia. Contudo, vista a contradição existente 

entre educação popular e desenvolvimento de comunidade nas ONGs chamadas 

alternativas, deveriam existir possibilidades de superação.  
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5.2.4. Projeto de desenvolvimento: uma solidariedade de espetáculo? 

 

A fortuna das ONGs repousa numa fórmula que poderíamos assim resumir: a 

solidariedade que as ONGs simbolizam transfere autonomia a essas suas atuações. 

Sabe-se que muitos acreditam nessa função quase matemática, porém, a crença não 

constitui um critério prático de verdade. A gênese e o desenvolvimento dessas 

instituições desmontam a base dessa ilusão fundada no mecanismo de cooperação no 

capitalismo.      

 

James PETRAS (2001, p. 240) 342, como já vimos antes, discutiu o caso de as 

ONGs contribuírem para enfraquecer o Estado no quadro de políticas neoliberais na 

América latina: “As ONGs se converteram na ‘cara comunitária’ do neoliberalismo. 

(…) o anti-estatismo foi a passagem ideológica de trânsito de uma política de classe 

para uma política de ‘desenvolvimento comunitário’, do marxismo às ONGs” . 

 

Esse desenvolvimentismo insere-se dentro da luta política do capital contra o 

trabalho: 

 

As ONGs enfatizam projetos, não movimentos, ‘mobilizam’ a gente para produzir nas 
margens, mas não para lutar para o controle dos meios básicos de produção e de 
riqueza; concentram-se na ajuda técnica financeira de projetos, não nas condições 
estruturais que conformam a vida cotidiana da gente. 

 

Já em 1993 e 1998, respectivamente, escrevemos dois livros a respeito dessa 

problemática.  No primeiro, enfatizamos o fato de as ONGs executam o plano da 

Comunidade Internacional no campo haitiano: 

 

O Inter-OPD [Plataforma constituída de Organismos para a Promoção do 
Desenvolvimento] propõe o Projeto Integrado enquanto plano de reestruturação e 
proteção do meio ambiente. A mobilização comunitária acarreta segundo essa 
plataforma de ONGs, a gestão participativa nos projetos sociais (...). 343 

  Esse tipo de intervenção, chamada social, acompanha o que a Inter-OPD 

denomina como a promoção das empresas médias e pequenas (PME), propondo a 

privatização das empresas públicas. Com destaque, recomenda a modernização da 

                                                 
342  PETRAS, James, op.cit. 
343 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. Entè-OPD: Kalfou Pwojè, op. cit. p. 92. 
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economia do País344, mantendo a linha voltada para o exterior: “Conforme o Plano da 

Inter-OPD, o desenvolvimento industrial do País tem de rumar ao mercado externo; 

funda-se nas fábricas de montagem. E o Estado deve afastar-se do setor produtivo” (p. 

91). 

 

O discurso da Inter-OPD (p. 94) é uma cópia da linguagem do FMI e do Banco 

Mundial. Os problemas do País são abordados como miséria, tecnologia obsoleta, falha 

de capital, crescimento econômico regressivo, etc. O respeito aos direitos humanos 

destaca-se como condição fundamental para o desenvolvimento econômico, político e 

social. Nesse sentido, ela propõe para as instituições de “Defesa Cidadã”: 

 

a) “Estruturarem-se em plataforma para tornar suas ações eficazes”; 

b) “Atuarem na assistência legal e médica”; 

c) “Informarem a população e capacitarem-na em direitos fundamentais”. 

 

No segundo livro, desvendamos a causa da “participação” dos camponeses no 

massacre de mais de 130 camponeses, membros do maior movimento camponês 

haitiano, no dia 23 de julho de 1987: 

 
(...) não há organização camponesa que não gere projeto de desenvolvimento hoje, ou 
seja, que não acalente esse sonho. Além desse modismo, existe uma deterioração 
econômica no País, que facilita a extensão dessa prática. Faltam recursos financeiros 
para os pequenos camponeses se organizarem para si mesmos; tornam-se dependentes 
de organismos de beneficência internacional 345.  

 

Ora, numa localidade, os projetos de desenvolvimento selecionam apenas uma 

parcela da população considerada alvo. Assim sendo, a maioria que permanece 

excluída, sai frustrada, tornando-se disponível para qualquer oferta proveniente das 

classes dominantes, sobretudo, porque alienada.  

 

Tal frustração pode levar a enfrentamentos mortais entre membros de uma 

mesma classe social. Por exemplo, o Movimento Camponês de Jean Rabel (Tèt Kole) 

suscita o sentimento de inveja entre os camponeses não-afiliados: 

 

                                                 
344 Na realidade, o Lavalas em geral, e os governos Jean Bertrand ARISTIDE e René Garcia PRÉVAL, 
em particular, têm continuado essa obra iniciada pelos “Chicago Boys”, Lesly DÉLATOUR, já em 1986. 
345 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. Masak Jan Rabèl. Pari ak Defi, op. cit., p. 119. 
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São organismos de desenvolvimento estrangeiros que financiam as atividades do 
Movimento. Quando um grupo concebe um projeto de desenvolvimento, indica os 
objetivos, a população-alvo,... A sua responsabilidade é executar o plano, se precisar, 
renovar o financiamento. (...), obriga-se a caminhar na linha estratégica do projeto, a 
atender uma quantidade precisa de pessoas. Aí, sendo que são muitos os necessitados, 
precisa reuni-los em pequenos grupos para melhor coordenar as ações. Aqueles que 
pertencem à mesma base social que os beneficiários e que não se aproveitam das 
intervenções, tornam-se inimigos dos que têm sorte. Daí a inveja que se generaliza nas 
localidades entre as categorias e classes populares, a partir do Desenvolvimento de 
Comunidade (p. 45).  

 

Nos programas de desenvolvimento encabeçados pelas ONGs, a solidariedade 

de classe é substituída pela competição entre grupos populares para se beneficiarem de 

pequenos projetos de desenvolvimento.  Conforme PETRAS (2001, p. 243), “A ajuda 

de ONGs afeta a pequenos setores da população ao engendrar competição entre 

comunidades por recursos escassos, gerando distinções insidiosas e rivalidades inter e 

intra comunitarias, sucateando assim a solidariedade de classe” . 

 

Toda a prática das ONGs concerne à propaganda da idéia neoliberal de 

responsabilidade pessoal dos problemas sociais; o projeto de desenvolvimento torna-se 

a receita de busca de recursos privados para resolvê-los.  James PETRAS colocou a 

estratégia do projeto enquanto arma de luta anti-estatal, mas  ele não consegue descrever 

o funcionamento orgânico e complementar do Estado e ONGs na era da nova 

globalização do capital.  Hoje em dia, os Estados garantem os empréstimos, e ONGs são 

encarregadas de geri-los. Por exemplo, no Quadro de Cooperação Interina assinada pelo 

governo provisório do Haiti, as ONGs são os principais gestores de fundos provenientes 

de “ajuda” bilateral e multilateral. O mesmo acontece com a chamada Missão das 

Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), militarmente comandada 

pelo Brasil.   

 

James PETRAS, no entanto, na sua crítica às ONGs, tende a confundir Estado e 

Bem-Estar social, considerando abstratamente Estado e ONGs, em várias páginas. A 

nosso ver, existe uma relação de complementaridade conjuntural entre essas duas 

instituições.  Quando se referiu aos intelectuais de ONGs, enfatizou: 

A filosofia básica dos intelectuais das ONGs consiste em transformar ‘solidariedade’ 
em colaboração e subordinação à macroeconomia do neoliberalismo, desviando a 
atenção para com os recursos, tanto estatais como das classes opulentas- e enfocando-a 
na autoexploração dos pobres. 346 

                                                 
346 PETRAS, James. Imperialismo y Barbárie Global: El lenguaje imperial, los intelectuales y las 
estupideces globales, op. cit., p. 254. 
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Para nós, o mais importante parece o lugar estratégico ocupado pela ideologia do 

projeto de desenvolvimento de comunidade na transformação dos intelectuais orgânicos 

das massas populares em propagandistas da Internacional Comunitária. 347 Da 

concepção até a avaliação, tudo coloca em questão o modo de comunicação horizontal 

contrária a todo projeto de dominação política. Tanto no Estado quanto nas ONGs, 

presencia fortemente a burocratização administrativa que se vale de uma competência 

racional.  Os meios transformaram-se em fins, e vice versa.  Hoje em dia, a ONG parece 

ser uma geração da “Unione internazionale dei soccorsi”: “A União coordena a 

atividade das organizações de socorro existentes, acrescentando àquela, a participação 

dos governos”. 348  

 

Essas abordagens teóricas podem mostrar a importância de se problematizar 

sobre a solidariedade posta em movimento no Desenvolvimento de Comunidade. De 

uma parte, atuações comunitárias provocam sentimentos “anticomunitários” entre 

membros de uma mesma classe social, dificultando a possibilidade da sua cooperação 

na luta pela transformação social. De outra parte, a relação patrocinador-beneficiária é 

mediada pela figura de promotores e profissionais de ONG. Estes são pagos com 

salários relativamente mais altos, aqueles que se envolvem em “cabides de emprego” 

nas ONGs. E isto envolve, inclusive, parte da militância política, cooptada a partir de 

interesses propriamente pessoais. 349 

Conforme Ernst BLOCH (2006b, p. 49-50), apenas o “coletivo proletariamente 

consciente de sua classe”  “se torna socialista”, ou seja, é no “coletivo sem classes” 

humanamente desenvolvido que “o indivíduo, por ter a possibilidade de tornar-se 

                                                 
347 Assim referimonos ao conjunto das instituições internacionais que se envolvem no movimento de 
reprodução ampliada do capital, através do Desenvolvimento de Comunidade enquanto ideologia de 
consenso. Vide LOUIS-JUSTE, Jn Anil. “Crise Sociale et Internationale Communautiare em Haïti » au 
<<ttp://www.alterpresse.org>> Acès le : 8 août 2003; « Comprendre l´hégémonie de l´Internationale 
Communautaire en Haïti » disponible au <<http://www.alterpresse.org>> Accès le : 29  sept. 2003. 
348 GRAMSCI, Antonio. Note sul Machiavelli, op. cit., 498. 
349 Tal tentativa de apanhar as formas específicas da ONG a partir das determinações da sua existência 
não encerra em si nehuma expressão de desejo frustrado; apenas traduz uma vontade de entender melhor 
aquilo que está acontecendo no meu país, ou seja, como diria Flávio de Bezerra FARIAS, no Estado 
capitalista periférico do Haiti. Isto é, esse movimento de pensamento, buscando, desse modo, luz teórica 
que pode iluminar uma perspectiva de incorporação/superação de práticas populares de solidariedade 
tradicional subsumidas na solidariedade de espetáculo. Neste percurso, a interpretação blochiana do 
socialismo marxiano como “caminho real das possibilidades efetivas no qual se segue a utopia concreta” 
(BLOCH, Ernst. O Princípio Esperança. Vol. 3. Rio de Janeiro. Editora UERJ, 2006) nos ajuda a dar 
mais peso à contraposição do princípio da livre individualidade que implica na solidariedade individual-
coletiva, ao princípio do indivíduo parcial descrito por Karl MARX nO Capital e que se assemelha ao 
carenciado da ONG. Com efeito, este se caracteriza pela pseudoautonomia  e solidariedade 
desenvolvimentista difundidas pelas ações comunitárias de desenvolvimento.   
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humano, longe de desaparecer, alcança sua liberdade” (pp.49-50). Em outras palavras, é 

no processo de construção do livre desenvolvimento da sociedade futura que se revela a 

verdadeira individualidade porque esta se baseia na “solidariedade auténtica”: A 

inscrição sobre o coletivo utópico-concreto tem o seguinte teor, como é sabido: cada um 

produzindo conforme suas capacidades e consumindo conforme suas necessidades” 

(p.50).  

 

Essa apropriação da síntese do comunismo marxiano serve de pano de fundo 

para Ernst BLOCH renovar a dialética do individual e do coletivo (como momentos que  

interagem’ (p. 50) na superação da contradição antagônica entre a produção coletiva e a 

apropriação capitalista privada, uma vez que “o estar-fora-de si dos indivíduos num 

coletivo que os funde entusiasticamente esteve restrito a um breve período também nas 

revoluções, foi bem mais freqüente numa revolução de mentira como a fascista ou nos 

movimentos daroeses do tipo reaccionário”  (p. 50) 

 

Torna-se, portanto, ainda mais claro que qualquer projeto de desenvolvimento 

do indivíduo que deixe intocada a base material e objetiva do isolamento das múltiplas 

determinações deste último -, como isto ocorre freqüentemente na existência de formas 

específicas de ONG, ou seja na sua especialização, quer em educação popular, quer em 

comunicação comunitária, ou em direito chamado alternativo, etc. -,tal projeto não é 

senão uma fetichização da solidariedade. Ali, pretende-se incentivar o ato individual de 

participação na fundação e gestão de grupos comunitários, enquanto processo de 

desenvolvimento da personalidade, mas a montagem já foi concebida na atividade 

reflexiva das personificações do capital. Assim sendo, o desejo de participação 

transforma-se em meio de passivização. Dificulta-se, destarte, o processo de “substituir 

o indivíduo parcial, o mero portador de uma função minúscula, pelo indivíduo 

totalmente evoluído” (MARX, in BLOCH, p. 53). A indignidade da solidariedade do 

espetáculo age, portanto, em razão inversa da “dignidade da solidariedade real-

objetiva”, onde, nas palavras de BLOCH, 

 

 [...] esse indivíduo a ser desenvolvido em sua totalidade requer precisamente o   

  totum de uma sociedade em que o interesse individual não só acede ao interesse  

  coletivo, mas em  que aquele coincide com este nos alvos substanciais. somente quando  

  isto ocorrer, terão sentido  também as grandiloqüentes palavras que a sociedade de  
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  classes pronunciou ora sobre a  dignidade do indivíduo ora sobre a generalidade da  

  verdadeira moral”. (p. 53)  

 

Ou seja, na fábrica de assentimento que representa o Projeto de 

Desenvolvimento de Comunidade, não se produz a dignidade humana teorizada pelo 

filósofo como “elucidação incógnita humana, identificação de nosso si-mesmo e de 

nosso nós” (p. 54),  “solidariedade altamente polifônica, rica em pessoas” em que se 

movimenta a dialética do indivíduo concreto mediado pelo coletivo comunista e que 

não é senão uma “hombridade pessoal na solidariedade’ (p. 50). A solidariedade de 

espetáculo não cria um “coletivo com consciência de classes ou até livre de classes” 

que “constitui novamente um terceiro elemento, um terceiro entre, melhor, acima dos 

indivíduos anteriores juntamente com seu coletivo anterior” (p. 50). Portanto, a 

dignidade humana reside, segundo sua essência histórico-material, no movimento de 

solidariedade que buscar realizar tanto a liberdade dos indivíduos quanto a sua 

igualdade, conforme o princípio marxiano do comunismo. Apenas, nesta totalização, faz 

sentido uma parceria com busca de autonomia voltada para o recuo dos limites objetivos 

que polarizam a existência de abastecidos e desprovidos. 

 

Ora, o Desenvolvimento de Comunidade, negando a autonomia dos carentes e 

reforçando a sua dependência, parece ser uma expressão unilateral manifesta de 

solidariedade, isto é, uma solidariedade em que categorias beneficentes permanecem 

passivas nesse relacionamento, sendo incapacitadas de liderar seu próprio movimento 

dentro das práticas desenvolvimentistas. Portanto, a solidariedade no Desenvolvimento 

de Comunidade participa de um espetáculo de ajuda para a hegemonia do capital. Pois, 

não é apenas um conjunto de atividades (Trabalho e Ação Comunitária), mas também 

uma relação social entre desenvolvido e desenvolvendo, que aponta para a lógica de 

controle territorial (e de mentes) capitalista.  

 

A ONG mediadora é parte das instituições internacionais propostas para aplicar 

essa estratégia, mesmo sendo local ou nacional. A função básica desse microorganismo 

de desenvolvimento comunitário é levar a bandeira da ação solidária para melhor 
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esconder a reprodução expandida do capital nos países do Sul. Daí a pertinência do 

conceito solidariedade do espetáculo. 350 

 

A solidariedade do espetáculo se destaca como técnica psicológica utilizada para 

desqualificar as práticas populares de cooperação política, de cunho classista, na busca 

de solução de problemas comumente vivenciados. Nesse sentido, o Desenvolvimento de 

Comunidade é o capital que, em contexto e espaço determinados, torna-se veículo de 

projeto no seu movimento de auto-reprodução, transferindo tecnologia e moldando 

cultura, conforme sua própria imagem. A solidariedade desenvolvimentista tende, 

portanto, a homogeneizar todos os espaços geográficos conforme a necessidade do seu 

tempo de circulação, comprimindo o tempo num presente cada vez mais desconectado 

do passado e do futuro. Despoja o homem assistido de toda ação potencial que projete 

sua vida, representando-o enquanto simples consumidor estranho ao seu próprio projeto 

de assistência. Enfim, o Desenvolvimento de Comunidade movimenta a solidariedade 

do espetáculo em troca da cooptação e consentimento dos carentes na dominação de si 

mesmos, desqualificando as práticas solidárias realmente populares e requalificando 

estas dentro da economia social promovida sob o comando do capital. Então, em que 

medida o espetáculo da solidariedade cabe ao desenvolvimento comunitário? 

 

Qualquer espetáculo acarreta uma falsa participação na realização do ato.  Os 

atores já atuaram quando o público bateu as palmas.  Assim tem ocorrido no 

desenvolvimento de comunidade. Em geral, a contribuição de populações locais é 

exaltada enquanto sinal de forte implantação de projetos. Essas contribuições podem 

variar de força de trabalho à simbólica coleta de fundos, passando pelo aporte de 

materiais locais de construção. Dependem do tipo de projeto. No entanto, essas formas 

de participação não alteram o conteúdo do projeto que delineia as suas metas incapazes 

de mudar qualquer comportamento transformador. Uma vez que o público-alvo integra 

a démarche, instala-se a ideologia da solidariedade na consciência. 

 

Enquanto a cultura é construída de tradições solidárias351,a contribuição módica 

permite o disfarce do espetáculo desenvolvimentista. Todo integrante do projeto pode 

                                                 
350Para mais amplas informações sobre o conceito de espetáculo, vide Guy DEBORD. A Sociedade do 
Espetáculo: Comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro, Editora Contraponto, 1997.  
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assim se considerar participante como num mutirão. Um falso sentimento de 

comunidade se expande nas localidades, facilitando a dominação do pensamento do 

capital sobre os trabalhadores. 

 

A imagem do projeto de desenvolvimento comunitário reflete na sua consciência 

e encobre a própria realidade social em que atuam os participantes locais. Programas de 

animação e educação popular fixam a refração do projeto de desenvolvimento na mente 

e coração da população. Historicamente constituído, o reflexo do projeto do 

desenvolvimento decorre do extremo empobrecimento dos trabalhadores e da 

concomitante expansão do capital. A continuação da exploração de países chamados 

subdesenvolvidos, há mais de cinco séculos, chega a um ponto tal como nenhuma 

iniciativa organizativa parece ser possível sem recursos ou fundos provenientes dos 

donos do mundo. No momento em que tudo tende a se vender e se comprar, o projeto de 

autonomia real tem saído desgastado por falta de recursos disponíveis no mercado da 

caridade.  Então, a adesão de membros de organização popular é trocada por um 

benefício social, ainda que este não seja incapaz de satisfazer as necessidades. Porém, o 

ciclo de vida do projeto faz com que a esperança de outro subsídio mantenha certa 

coesão entre promotores e beneficentes. A estratégia de renovação de projeto ou de 

repasse de recursos participa do mesmo mecanismo de fixar as pessoas numa posição de 

assistidas permanentes, diminuindo a possibilidade de enriquecer a sua vida pela 

dialética passado-presente-futuro.  Portanto, de um ciclo de vida a outro, dentro do 

Projeto de Desenvolvimento, passa a vida sob o controle do capital. O espetáculo da 

solidariedade se torna, pois bem, um sóciodrama comunitário em que os verdadeiros 

atores, agentes do capital, escondem-se detrás dequalquer sentimento comunitário para 

levar as classes trabalhadoras a executarem atos da sua própria tragédia.      

 

O Projeto de Desenvolvimento de Comunidade que representa a molécula de 

todas as ONGs está na contramão do projeto de livre individualidade. Para conceber os 

carentes como indivíduos isolados da totalidade social, descolando as necessidades 

atendidas do processo da sua produção, o Projeto de Desenvolvimento de Comunidade 

                                                                                                                                               
351 Uma canção mexicana, segundo Jesús MARTIN-BARBERO, diz que o povo não suporta a 
observação, mas sim, a atuação. Vide Jesús MARTIN-BARBERO. Processos de comunicación y 
matrices de cultura: Itinerário para salir de la razón dualista. México, Edición G.Gili, 1987; Jesús 
MARTIN-BARBERO. De los médios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonia. 
Barcelona, Edición G.G Mass media, 1987. 
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enfatiza o individualismo, apesar de agrupar os beneficiários. Da mesma forma, enfatiza 

a questão da cidadania, na prática da parceria Estado - Sociedade Civil, deslocando a 

produção do cidadão da sua historicidade e totalidade. Ora, o Iluminismo produz duas 

concepções de homem: sujeito de direito e sujeito de História. Ambas pressupõem o 

caráter racional do homem, mas a racionalidade vem de uma parte, com o nascimento 

do indivíduo na primeira, e de outra, decorre da ação transformadora, na segunda. Essa 

distinção não é somente analítica como também ontológica. O sujeito de direito, apesar 

da sua aparência histórica, é fundamentalmente naturalista: o Homem Sujeito de 

Direito, funda-se na liberdade e igualdade naturais: todos os homens são nascidos livres 

e iguais. Também são egoístas por pensarem em satisfazer suas próprias necessidades e 

em servir seus próprios interesses, desconsiderando os direitos dos demais. Esse estado 

de natureza dificulta a sobrevivência da espécie. Daí a necessidade de eles renunciarem 

à sua liberdade individual total para depositarem-na numa vontade coletiva. O contrato 

social ou governo civil são expressões dessa racionalidade. 

 

A fundação da racionalidade na natureza humana descarta uma dimensão 

fundamental no homem: a sua essência histórica. Tanto natural quanto cultural, o 

homem rompe os laços de dependência pessoal para estabelecer “contratos livres entre 

iguais”, como satiriza MARX. Essa luta dos modernos culmina, no patamar da sua 

vitória na representação do homem enquanto Sujeito de Direito, cujo direito se reúne na 

liberdade individual e propriedade privada, especialmente. Portanto, na base conceitual 

desse direito, encontra-se a noção de natureza humana, abstraindo todas as lutas 

política, econômica, cultural e ideológica que têm possibilitado o advento dos Direitos 

chamados humanos, em reação ao Direito Divino que sustentou a monarquia absoluta. 

 

O homem como sujeito histórico, baseia-se, contudo, na compreensão do 

metabolismo do homem natural com a natureza, lutando pela conservação da espécie. 
352 Essa transformação da natureza pela práxis cria o homem, sujeito histórico. Já estava 

atuando na Guerra dos Modernos contra os Antigos. A concepção da vida humana em 

termos de direito participa da historicidade humana. Só que depois do fracasso político 

feudal, a “juridicização” da vida oculta ou tende a ocultar as bases reais da exploração, 

dominação, opressão e discriminação que justificam o levantamento contra a ordem 

                                                 
352 Vide MARX e ENGELS, op. cit. ; LUKÁCS, Györg, op. cit ; MÉSZÁROS, Itsvan, op. cit. 
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divinizada. Em vez de promover a igualdade dos meios de vida e trabalho entre os 

homens, - para o trabalho tornar-se, na fala de MARX, uma necessidade vital353 -, a 

burguesia no poder proclama a oportunidade de igualdade; no lugar da liberdade 

individual, pratica o individualismo. As novas desigualdades e opressão são disfarçadas 

na fraternidade humana, incorporando-se um mito cristão que legitimou o Antigo 

Regime. 

 

A concepção histórica do homem restaura o conjunto das relações sociais no 

processo de superação da animalidade: o homem natural social de Karl MARX 

representa o máximo desenvolvimento conceitual da essência histórica do gênero 

humano. 

 

Portanto, ao fazer a história, o homem destrói, constrói e reconstrói o espaço, no 

tempo necessário para a sua subsistência e reprodução.354 A necessidade de reprodução 

social se dá no espaço-tempo que faz com que o homem seja também um sujeito de 

espaço, isto é, sua historicidade se materializa na transformação do espaço. Os meios de 

vida e trabalho, em permanência, aperfeiçoam-se pelo trabalho humano, mas este 

aperfeiçoamento não prescinde da base material primeira. Assim sendo, o homem 

sujeito de espaço se produz ao mesmo tempo em que aparece no tempo. 

 

Hoje em dia, movimentos chamados altermundialistas reivindicam a ampliação 

da cidadania no tempo neoliberal. Apesar de toda aparência progressista que esposam as 

suas atuações, estas permanecem no bojo do universo ideopolítico do capital. A 

cidadania, enquanto qualidade jurídica de um habitante para com o Estado do seu país 

nasce e se desenvolve conforme a lógica formal que preside a conceituação do homem 

sujeito de direito. Os conteúdos da vida e trabalho dos homens são reduzidos à sua 

dimensão formal de direito. Pela inversão, suspende-se a dimensão concreta do 

indivíduo para impor a concepção abstrata do homem. Assim sendo, ocorre a cisão do 

homem abstratamente representado em cidadão e homem egoísta, como o apontou Karl 

MARX, na “Questão Judaica”. Quando movimentos sociais colocam na agenda política 

a questão da ampliação da cidadania, ideologicamente conservam o arcabouço teórico 

                                                 
353 MARX, Karl. El Capital. Vol. III México, Edición Fondo Económico de la Cultura, 1980. 
354 HAESBART, Rogério e PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova Desordem Mundial. São 
Paulo, Editora UNESP, 2005. 
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da cidadania que esvazia os conteúdos reais da organização da vida e trabalho de 

mulheres e homens concretos, a não ser que façam na perspectiva de empurrar a 

sociedade até o seu limite formalista. Não pressupõem uma ruptura ideopolítica, até 

porque a democracia, a partir da sociedade civil, é levantada como bandeira universal. 

Isto é, conservada a base representativa do regime democrático, pensam no 

aperfeiçoamento pela participação chamada cidadã. Aí, a solidariedade cidadã é o 

caminho até agora percorrido para a realização do homem dentro do capital. 

 

Toda a política de desenvolvimento inaugurada após a Segunda Guerra Mundial 

se nutre dentro desse patamar de homem natural sujeito de direito, apesar de ser 

equiparada com o direito de soberania dos povos. 

 

 Já, na nossa dissertação de mestrado355, enfocamos a questão do 

desenvolvimento de comunidade a partir da oposição comunidade e sociedade, 

ressaltando a diferença fundamental entre a concepção de Karl MARX e a de Ferdinand 

TÖNNIES, no que toca à passagem da comunidade primitiva à sociedade moderna. 356 

Aqui, aprofundamos a problemática, considerando-se especificamente a necessidade 

histórica  da determinação e desenvolvimento implantado após a Segunda Guerra 

Mundial, para o capital. 

 

 Se, antes, ministérios de colonização foram encarregados de orientar a política 

das Metrópoles frente às colônias, agências de cooperação internacional tomarão lugar 

deles, através de políticas de ajuda pública pelo desenvolvimento (APD). A intenção 

fundamental é que os países do Primeiro Mundo desejam conservar os privilégios 

detidos no Terceiro Mundo. Assim sendo, foram criadas instituições internacionais para 

ministrar aqueles programas de desenvolvimento: o Fundo Monetário Internacional, o 

Banco Mundial, e outros bancos regionais para o desenvolvimento fazem parte do 

universo institucionalizado do desenvolvimento enquanto patamar de organização da 

vida e trabalho no Terceiro Mundo. 
                                                 
355 LOUIS-JUSTE, Jean Anil. Crise Agrária e Desenvolvimento de Comunidade: As metamorfoses do 
movimento camponês haitiano, dissertação já citada. 
356 Para Ferdinand TÖNNIES, “a vida vegetativa, que começa com o nascimento” é a fonte comum das 
relações que fundamentam o estabelecimento da comunidade (Dissertação de mestrado, f. 29), enquanto 
Karl MARX ressalta o papel fundamental do trabalho na passagem da comunidade à sociedade moderna, 
destacando o significado da concepção de um projeto e a construção e uso de ferramentas na realização 
daquele projeto, enquanto marcos essenciais da hominização.  E a modernização não é, nesta trilha, senão 
o aperfeiçoamento continuado daquelas ferramentas. 
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 O desenvolvimento de comunidade torna-se uma estratégia de reprodução das 

relações de exploração e dominação entre países de nível industrial diferente.  Por 

exemplo, Safira AMMAM apontou: “O desenvolvimento de comunidade é uma 

ideologia e uma política propostas por organismos internacionais, absorvida e difundida 

pelas classes dirigentes e pelas organizações privadas, com a mediação de seus 

intelectuais, recebendo amplo respaldo do Estado no Brasil”. 357 

 

 É neste sentido que ”ressaltamos que o DC, tem sido visto como uma estratégia 

de luta baseada em sentimentos e interesses comuns, escamoteando-se principalmente o 

aspecto histórico da comunidade e os conflitos da sociedade capitalista atual (...)”. 358 

 

  Como ideologia e prática, o DC comporta dois aspectos complementares: o 

trabalho comunitário e a ação comunitária.  Por trabalho comunitário, vimos o processo 

de difusão de novas tecnologias dentro de estruturas sociais tradicionais; é o que passa a 

se chamar, por exemplo, de extensão agrícola, no campo. 359 Enquanto a ação 

comunitária diz respeito à intervenção prática que vem apoiar o trabalho ideológico. 

Quando uma ONG construir uma escola comunitária com a participação de uma 

comunidade, já põe em prática a idéia da colaboração dos indivíduos sem distinção 

social de classes. Nesse sentido, o Desenvolvimento de Comunidade é uma práxis social 

tanto conservadora quanto reformadora, levada a cabo pelas ONGs. Conservadora, 

porque tende em conservar as estruturas tradicionais de classes e reformadora por ter 

visado à subsunção de algumas estruturas de produção pelos interesses conjunturais do 

capital.  Assim sendo, o Desenvolvimento de Comunidade difunde, hoje, a idéia de 

promoção de velhas formas de organização de trabalho e vida (por exemplo, o caso de 

cooperativas de produção para absorverem a força de trabalho desempregada, de escola 

comunitária participativa para desviar a atenção sobre a “irresponsabilidade” do Estado 

frente às necessidades de educação pública, etc.).  Ora, o órgão local mais ativo dessa 

política do capital, são as ONGs de desenvolvimento.  Nesse sentido, são partes da 

Internacional Comunitária, criada a partir do pós-guerra, na conferência de Bretton 

                                                 
357 Citada por Jean Anil LOUIS-JUSTE na Dissertação de Mestrado, op. cit. f. 35. Para maior informação, 
ver Safira Bezerra AMMAM em Ideologia do desenvolvimento de comunidade no Brasil, op. cit.  
358 LOUIS-JUSTE, Jean Anil, op.cit. f. 37. 
359 É interessante frisar que essa extensão é uma forma de comunicação vertical que despreza a 
necessidade considerar os interesses reais dos camponeses, negando as estruturas de dominação e 
exploração vigentes no mundo rural, e sobremaneira tentando modernizar de forma conservadora essas 
estruturas no benefício dos interesses comerciais do capital. 



 242 

Woods (julho de 1944) e cuja direção é hoje assumida pelo Grupo-8. É contra essa 

instituição que se erige o Fórum Social Mundial, só que o confronto deste aconteceu 

dentro do marco ideológico estabelecido pelo capital. 360    

 

A modernidade tecnológica compõe o horizonte superior do Projeto de 

Desenvolvimento, desprezando a necessidade da emancipação das classes sociais 

historicamente vítimas da lei de acumulação do capital.  

 

 No Haiti, o Desenvolvimento de Comunidade foi iniciado desde 1948; porém, o 

período 1973-1975 se destaca como a conjuntura de implementação real desse tipo de 

atividades sociais no campo, uma vez que a crise social daquela época exige a 

flexibilidade do poder ditatorial de Baby Doc. 361 A curta visão de François 

LOUVERTURE (1994, pp. 87-88) faz com que assimile o Desenvolvimento de 

Comunidade com uma simples prática: “O comunitário é ação, (...). Nunca se limita às 

orações, nem aos discursos. Ele se inscreve diretamente nas realizações (...). O 

comunitário se defronta com a realidade, procura a eficácia, consente em compromissos, 

se necessário. Ele sempre enfrenta a falta de “meios”, mas acha soluções”. 362 

 

 O autor outorga uma forma de autonomia ao Desenvolvimento de Comunidade 

que, ao contrário, funciona como apêndice do capital no Haiti. Nesse sentido, 

concordamos com o título do livro de Sauveur Pierre ÉTIENNE que chama de invasão, 

a proliferação de órgãos de desenvolvimento de comunidade no Haiti. 363 Porém, o autor 

é incapaz de considerar o fenômeno além do aspecto quantitativo, por não ter 

estabelecido a qualidade de controle social que dá continuidade à política de ocupação 

ou invasão militar de que Haiti sofre desde 1915 até hoje.  Conforme o autor, o que 

deve ser lamentado é a ausência de desenvolvimento do País, apesar da presença 

massiva de órgãos de desenvolvimento. 

 

                                                 
360 Ver a apresentação crítica dos objetivos do Fórum Social Mundial e a da Internacional Comunitária 
neste trabalho. 
361 É o filho do ditador François DUVALIER que governou o País com mão de ferro, entre 1957 e 1971.  
Antes do falecimento, escolheu Jean-Claude DUVALIER, aliás, Baby Doc. (1971-1986), como seu 
sucessor. 
362 LOUVERTURE, François. État de droit, Développement et Communautés, op. cit. 
363 ÉTIENNE, Pierre Sauveur. L’invasion des ONGs en Haïti, op. cit. 
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 Em suma, a natureza e função da ONG correspondem à estratégia da 

Internacional Comunitária no controle dos movimentos sociais populares. A ajuda ao 

desenvolvimento funciona como uma sorte de esmola que atenua a miséria (ou seja, 

benevolência e reprodução de dependência vão de mãos dadas), ou como diria Ernst 

BLOCH (2006b, pp. 442-443), o pobre 

 

  Pode meter a mão no coração, mas evidentemente não no bolso. É o senhor que pratica  

  este gesto a fim de atenuar a miséria, da qual vive. (...). O inteligente dá esmola  

  benévola – uma mentalidade seguramente benévola que aceita falar sobre jornada de  

  oito e até de duas horas, e sobre fellicidade para todos, como um belo sonho. A  

  burguesia liberal toma conhecimento com emoção, da penúria, em parte para ter assunto 

  de entretenimento, em parte para reformá-la. Esta última medida com meios caseiros  

  que de forma alguma solapam o fundo, o fundo da riqueza, do qual, afinal, procede a  

  benévola esmola. 

 

 Hoje em dia, o cinismo neoliberal ultrapassa o simples objetivo de 

entretenimento ou a reforma da burguesia liberal. As empresas transcionais reproduzem 

o seu capital ao custo da miséria, como confessou Jonh PERKINS, ex-economista 

mercenário estadunidense. Ali, a ONG medeia a relação entre a riqueza e a pobreza, 

entre privilegiados e carenciados, portanto, entre o capital e o trabalho, sendo que a 

divisão internacional do trabalho que a Internacional Comunitária, principalmente 

liderada pelo FMI, o Banco Mundial, a OMC, a BID, visa conservar, sempre está 

voltada para a reprodução do capital. 

 

 Para mascarar esse mecanismo de controle, difunde-se a falsa idéia de 

cooperação entre o Norte e o Sul, entre os ricos e os pobres, entre os desenvolvidos e os 

subdesenvolvidos. E o projeto de desenvolvimento local ou comunitário consegue, 

assim, cooptar vários técnicos e quadros universitários em busca de mobilidade 

individual. Toda a estruturação da ONG gira em torno da engenharia social posta a 

serviço do capital. Os quadros transformam a qualidade classista das carências em 

quantitade de projetos suscetíveis de ser valorizados no mercado da caridade, uma vez 

que as suas teorias pretenciosamente neutras lhes permitem parcelar um conjunto de 

problemas sociais em esferas técnicas de intervenção. Nas suas mãos, o instrumento de 

cooperação torna-se uma poderosa e sútil ferramenta de fábrica de consenso. 
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 Tal essência do projeto de desenvolvimento de comunidade contém, portanto, a 

capacidade de dificultar as explicitações das potencialidades de qualquer projeto de 

educação popular que se incorpora, seja de forma subalternizada, seja com um grau de 

astúcia oportunista.  Aí, a diferença entre projeto de desenvolvimento de comunidade e 

projeto de educação popular quase não ultrapassa o nível formal. E às teses expressas 

sobre a autonomia e a parceria da relação entre ONGs do Norte e ONGs do Sul para 

desenvolverem o Terceiro Mundo, faltam ao mesmo tempo coerência teórica e 

consistência empírica. Nessa altura, James PETRAS tem razão ao sublinhar que as 

ONGs se mobilizam a partir de projetos de desenvolvimento (só que elas são projetos 

de desenvolvimento de comunidade; não têm outra existência fora da divisão 

internacional do trabalho que promove tal estratégia para o capital continuar se 

expandindo). É essa naureza que explica o dilema do Fórum Social Mundial: reivindica, 

de uma parte, a Revolução associacional moderna de Lester SALAMON, contra o 

bolchevismo, e, de outra parte, pretende lutar contra a mundialização do capital, 

terminando, desse modo, por apenas reclamar relações comerciais “justas”, como se 

estas últimas fossem independentes das desigualdades sociais vigentes nos processos de 

produção econômica e ampliadas pela incorporação da tecnologia mais avançada na 

produção da mais-valia. 

 

 Tal incoerência política desemboca na escolha de fórmulas burguesas como 

bandeiras de luta, a saber: transição democrática, sociedade civil, novo contrato social, 

cidadania, descentralização, etc. Ora, sem fundamentação concreta e material, todas 

essas bandeiras de luta desviam do caminho da democratização radical das sociedades.  
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6. As ONGs alternativas e a tradição da livre individualidade no Haiti 

 

 Nos capítulos precedentes, vimos que as formas de ONG são global e 

essencialmente determinadas pela divisão internacional do trabalho. Tais conexões são 

articuladas pela Internacional Comunitária que desempenha o papel de encobrir a 

finalidade do progresso da propriedade privada capitalista sob a forma de ajuda ao 

desenvolvimento. Neste âmbito, tanto as condições históricas de emergência das ONGs 

quanto o seu funcionamento apontam para uma submissão sútil de potencialidades 

contestadoras de carenciados ao fim de expansão do capital. A busca de “novos” 

mercados de consumo e mão de obra barata é parte da raison d´être desse tipo de 

interconexão. 

 

 Agora, apresentamos as ONGs chamadas alternativas em relação à tradição de 

livre individualidade, no Haiti.  Por isso, abordamos a genealogia desta forma de ONG 

dentro da crise social haitiana, porém, conectada com o movimento global do capital. 

Daí a necessidade de rever o lugar das diferentes instituições da dordem que participam 

dessa construção, em particular a Igreja Católica. Desta análise sobressaem os limites 

ideopolíticos reais da estratégia esquerdista haitiana de ocupar espaços dentro da própria 

geocultura do capital, para parafrasear Immanuel WALLERSTEIN.  

 

 Portanto, em tal movimento de pensamento, entrelaçam-se a historicidade dos 

seres sociais chamados ONGs , bem como a sua constituição sistemática na busca de 

consenso necessário à reprodução social do capital.  
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6.1. A gênese e desenvolvimento das ONGs chamadas alternativas dentro da 

tradição de livre individualidade 

 

 Há muito tempo, na luta política haitiana, um grupo de instituições se apresenta 

como alternativa. Na construção de plataformas, articula-se para enfrentar as ofensivas 

da USAID no campo ideológico. Os integrantes progressistas acreditam na militância na 

esfera de ONGs para a transformação social das estruturas exploradoras, dominadoras e 

discriminatórias do País. Será que essas instituições também integram, nas suas 

atuações, a tradição de livre individualidade que caracteriza a cultura política 

revolucionária do Haiti?  

 

 A história das ONGs chamadas alternativas no Haiti começou com a luta 

clandestina contra o regime duvalierista. Para melhor entender essa categoria, 

apresentamos o “En Avant”, nome do partido político clandestino que lhes deu à luz. 364  

  

 Trata-se de uma organização fundada em Paris, cujo texto de autocrítica intitula-

se: “le bilan de notre histoire 1972-1975”: 

 

En Avant nasceu em 1972 pela iniciativa do grupo Coumbite na luta política dentro da 
Ação Patriótica Haitiana (APH), em Paris (França) (...). “En Avant” adotou uma linha 
antiimperialista, anti-revisionista e anti-ditatorial e não acredita nas invasões militares 
isoladas das lutas concretas do povo, porém, é partidário da luta armada conforme os 
princípios marxista-leninistas para derrubar o duvalierismo e a dominação do 
imperialismo. 365  

 

  Entre 1972 e 1973 criou-se a representação do Partido em Nova York.  Essa data 

é fundamental, porque, 

 

a) corresponde ao início do governo Jean-Claude DUVALIER, herdeiro do poder 

pessoal do seu pai: François DUVALIER (falecido em 21 de abril de 1971); 

antes da morte, conseguiu derrubar, com o apoio do imperialismo 

                                                 
364 Valemo-nos de um documento de análise, relatado por um grupo de militantes do Partido. Esse 
documento abarca o período de 1986-1990, datando a crise da organização de 21 de janeiro de 1991; 
também utilizamos o “texte d´autocrítique du Parti En Avant”, anexado à monografia de Francisco 
PAULCÉNA: “L´Étude des Pratiques Communautaires de l´Association des Paysans de Grand-Bois 
(APGB), apresentada na Faculté des Sciences Humaines, em fevereiro de 2002 para a sua graduação em 
Sociologia e sob a orientação do professor Jn Anil LOUIS-JUSTE. 
365 EN AVANT. « Autocritique de En Avant », Port-au-Prince, [1991].  
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estadunidense, a luta armada do PUCH. Essa derrota aconteceu entre 1968 e 

1969; 

b) assim sendo, o setor democrático haitiano, ainda em exílio, fundou o 

Movimento pela Ação Patriótica (MAP) – dentro do qual se destaca um nexo 

de militantes esquerdistas que se aglutinam em konbit366  pensando retomar a 

iniciativa para transformar o País, após a morte do ditador; 

c) naquele período, a economia estadunidense sofreu fortes depressões.  O 

presidente Richard NIXON, unilateralmente, abandonou a paridade ouro-dólar, 

baixando o valor da moeda do seu país, e pedindo a aliados do Oriente Médio 

para aumentarem o preço do barril do petróleo. 

 

É interessante frisar que a implantação de ONG no Haiti, começou naquele 

período de crise política interna e de crise econômica mundial. 

 

É claro, a conjuntura internacional pesou muito sobre a decisão de fundar essa nova 
organização. Primeiro, militantes revolucionários conseguiram descobrir o caráter 
imperialista da União Soviética. Segundo, observaram uma série de colusões da URSS 
com o bloco capitalista e em detrimento dos interesses dos povos do Terceiro Mundo, o 
qual passa chamar-se de “coexistência pacífica.” Em sabendo da sorte infeliz do 
marxismo-leninismo, por causa do caminho anti-socialista escolhido pela URSS que 
não mostrou vontade de construir o socialismo, uma organização honesta e que tem 
respeito a seu País e povo, não pode continuar acreditando na igual solidariedade com 
revisionistas. 367  

 

A organização foi construída a partir de uma ilusão: era considerar os 

trabalhadores da diáspora haitiana enquanto operários (f. 3), desconhecendo a cultura 

elitista da maioria dos migrantes. Ora, quem podia migrar, seja nos Estados Unidos, - 

antes da vaga migratória clandestina entre 1972 e 1975, mundialmente conhecida sob o 

nome de “boat people”, seja em Canadá ou na Europa, são pequenos burgueses de 

classe média, capazes de pagar as despesas de viagem.  Uma vez entendida essa ilusão, 

a organização tentou implantar-se no país: “Enquanto o acompanhamento dos 

imigrantes haitianos no Canadá continuar se produzindo, nunca se deve menosprezar a 

necessidade de voltarem ao país para continuar a luta. A articulação entre luta aberta e 

luta clandestina organizou-se, sobretudo, na perspectiva da volta” (f. 6). 

  

                                                 
366 É a denominação de todo trabalho agrícola que se efetua segundo princípios de plena solidariedade 
entre os participantes camponeses.  Estende-se a toda atividade social solidária no campo haitiano. 
367 EN AVANT.  “Pou tout militan òganizasyon an”.  Pòtoprens,  janvye 1991, f. 2,  mimeyo. 
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Assim sendo: “(...), a organização foi obrigada a usar a estrutura da Igreja368 para 

funcionar publicamente” (f. 6). 

  

 Nesse contexto, o partido se confunde muitas vezes com a Igreja Católica, 

mesmo sofrendo a falta de autonomia, - por causa do peso enorme da instituição cristã - 

e a crítica severa de outros competidores, também clandestinos: 

 

(...) Devemos relembrar que, nem nós, nem os camaradas padres, agregamos 
experiência suficiente para sairmos da influência da Igreja. Pelo contrário, usamos a 
mesma estrutura paroquial para funcionar. A capela era a nossa principal base de 
atuação. É nisso que se sustenta a crítica dos difamadores quando dizem: ‘Você é uma 
organização da Igreja’. Apesar de algumas correções para nos distanciarmos da Igreja, 
desta continuamos aproveitando, porque ela possui os meios e recursos.  (f. 9) 

  

 O grupo de oito (8) militantes que expôs a análise crítica da sua organização 

nessa conjuntura de 1986-1990, reconhece, contudo, que o Partido conseguiu realizar 

um trabalho importante: trata-se da mudança na natureza dos agrupamentos no 

campesinato: “Baseado em um trabalho que se iniciou há mais de 10 anos, dentro da 

pastoral social da Igreja, o Partido realizou tarefas bastante significativas, introduzindo 

muitos militantes na estrutura da Igreja, até conseguirem transformar totalmente a 

natureza dos agrupamentos de camponeses”.  (f. 11) 

 

 É nesse contexto que um grupo de padres e leigos engajados, que controlam 

nesse período a CARITAS, fundaram o ITECA, em 1978.  Desde sua fundação, o 

ITECA não muda de objetivos, como já vimos na apresentação da nossa unidade de 

observação. Com a volta de militantes ao Haiti, - antes radicados no Canadá -, fundou-

                                                 

368 Para melhor entender a estratégia de “En Avant” utilizar a bandeira da Igreja, é preciso saber que a 
Lei promulgada em 28 de abril de 1969 considera toda atividade comunista como crime contra a 
Segurança do Estado: “Ė crime contra a segurança do Estado, qualquer atividade comunista, seja qual for 
a forma : toda propaganda das doutrinas comunistas ou anarquistas, em palestra, discursos, bate-papos, 
leituras, reuniões públicas ou privadas; em folhetos, colagens, jornais, revistas, livros, imagens, todas as 
correspondências escritas ou verbais com associações, quer locais ou estrangeiras, ou com pessoas que 
difundem idéias comunistas ou anarquistas, bem como do fato de receber, arrecadar ou fornecer fundos 
voltados direta ou indiretamente para a propagação dessas chamadas idéias” (Art. 1). No Artigo 2, a Lei 
anticomunista toma providência contra toda cooperação na difusão da ideologia comunista: « São 
declarados culpáveis dos mesmos crimes todos aqueles que, conforme sua profissão : proprietários de 
livraria ou gestores de impressora, proprietários, gestores ou locadores de salas de espetáculo público ou 
privado; proprietários, locadores de moradia; ministros de culto, ministros evangélicos, professores, etc., 
tiverem sugerido ou facilitado a sua execução, acolhido ou ajudado os seus autores”. E, afinal de contas, 
são qualificados ilegais e julgados por um tribunal militar (Art. 3 e 4).  
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se outro micro-organismo: o ICKL369, para cujos objetivos empregam-se militantes que 

são competentes, sobretudo, em análise de conjuntura que deva orientar as ações do 

conjunto político.  

 

6.1.1. Os contextos e objetivos da fundação de ONGs chamadas alternativas  

   

As ONGs chamadas alternativas do nosso estudo são fundadas em momentos 

diferentes de uma mesma crise de sociedade: a incapacidade política da sociedade 

haitiana de romper com a gênese autoritária do Estado e de desenvolver-se rumo à 

emancipação. Melhor dito: a sociedade é incapaz de religar-se à tradição de livre 

individualidade que lhe deu à luz. A crise sistêmica de 1843-1848 fora resolvida a fogo 

e a sangue contra os camponeses no Sul; aquela de 1867-1870, culminando com a 

tomada de posse do presidente populista Sylvain SALNAVE, também terminou com o 

fuzilamento deste líder das massas rurais e urbanas. Sempre, as classes dominantes 

conseguiram coligar-se para frustrarem a esperança de satisfação das reivindicações 

populares e, muitas vezes, com o apoio das potências imperialistas, seja a Inglaterra, 

sejam os Estados Unidos.  

 

Na crise sistêmica de 1984-1994, o cenário parece mudar de modo significativo: 

as massas populares que irrompem no palco político têm um nível de consciência que 

parece superar aquilo das massas antecedentes. Elas eram organizadas em comitês de 

bairro e agrupamentos de camponeses; os jovens assessores pertenciam a comitês 

eclesiais de base.  Essa mudança é nada mais nada menos do que aconteceu no Haiti, 

bem como no Terceiro Mundo (sobretudo na América Latina), há um decênio de 

antecedência: uma vez que o chefe da Igreja católica anunciou na Assembléia da ONU 

(1965), a evolução das suas principais estruturas de evangelização em instituições de 

intervenção que promovem uma pastoral social de base voltada para o desenvolvimento 

de comunidade, formaram-se assessores que substituíam antigos animadores educados 

no espírito político da Rerum Novarum370, capacitando camponeses para se adaptarem 

                                                 
369 Leva o nome do fundador do Partido no Canadá.  Era padre jesuíta; faleceu após uma intervenção 
cirúrgica menor nos ouvidos, em Canadá. Essa ONG recusava-se a todas as nossas demandas de 
documento, alegando-se que os documentos são confidenciais.  No entanto, apresentamos em anexo, o 
seu site que informa sobre a sua especialidade.  
370 Trata-se da Encíclica do papa LEÃO XIII que, apesar de reconhecer a origem capitalista de males 
sociais, defendendo salários “justos” e admitindo até o direito de greve dos trabalhadores, reafirma como 
os liberais, a naturalidade da desigualdade, da propriedade privada e da existência de classes sociais. 
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ao padrão de atendimento de carências sociais via o projeto de desenvolvimento. Essa 

transformação na Igreja coincide com a crise de recessão do capital que se agravava 

com a crise do petróleo (1973-1979).  Já vimos que entre essas ocorrências, intercalam-

se, não há dúvida, fenômenos não menos importantes tais como o abandono unilateral 

da paridade dólar-ouro pelo governo NIXON em 1972 (para enfrentar a concorrência 

das economias alemã e japonesa, naquela época), a privatização da ajuda pública 

subseqüente à aplicação das “recomendações” emanadas do FMI, a política de direitos 

humanos encabeçada pelo governo CARTER, o massacre dos porcos haitianos, etc. 

Portanto, é fundamental considerar o Concílio Vaticano II e a Conferência dos Bispos 

latino-americanos em Medellín (Colômbia), para entender a precipitação do governo 

estadunidense em pôr fim à radicalização do movimento social popular dos anos 1980 

no Haiti, obrigando o ditador Baby Doc. a sair do poder em benefício do CNG.  

 

Essa conjuntura político-econômica tem acompanhado, pois, a produção do 

movimento cultural que se iniciou no campo, com a fundação dos primeiros centros de 

capacitação de animadores de desenvolvimento. Sucessivamente fundaram-se o CICAP 

(Plateau Central, 1972), o “Sant Vin Moun371” de Bassin Bleu (Noroeste, 1972) e a 

implantação da Équipe Missionnaire de Jean Rabel e o Centre Saint Martin de Porès 

Jean Rabel (Noroeste, 1973), o Institut Diocésain d´Éducation des Adultes (IDEA), 

(Norte, 1973) e o ITECA (Oeste, 1978). 

 

Todo esse movimento era possível por causa da conjunção de muitos fatos. 

Porém, convém assinalar de novo, por razão simplesmente analítica, dois dentre eles, 

que nos parecem ser particulares: a benção do desenvolvimento enquanto novo nome da 

paz, pelo papa PAULO VI, diante da Assembléia das Nações Unidas a 4 de setembro de 

1965 e a negociação da saída política do ditador François DUVALIER. Na 

problematização do nosso tema e teorização do nosso problema, já, mencionamos os 

dois acontecimentos, mas é significativo o bastante para determos aqui sobre o segundo.  

 

A ditadura de 1957-1971 tem sistematicamente destruído todas as estruturas de 

oposição, seja de direita ou de esquerda. Assassinato, prisão, exílio são respostas 

políticas dadas a todos os opositores, mesmo àqueles que apoiavam de modo crítico o 

                                                 
371 É uma expressão crioula que traduz todo processo de recuperação de dignidade humana e que significa 
“tronar-se humano”. 
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governo. Preparando o controle total da sociedade, a ditador aproveitava um fracasso de 

golpe de Estado em 28 de julho de 1958 para criar a sua própria milícia. No campo, 

estabeleceu estruturas de ação comunitária, geralmente animadas por agentes 

polivalentes ou agentes agrícolas; continuava a política de campanhas de alfabetização 

de camponeses, prática esta que foi iniciada nos anos 1940.  

 

Nesse quadro de fechamento de todos os espaços civis não-governamentais, 

apenas a Igreja Católica, para cujo funcionamento o papa PAULO VI renegociou, em 

1966, a Concordata de 1860372, pôde atuar fora do governo, porém, dentro do Estado 

duvalierista (não há dúvida). Assim sendo, o DCCH podia inaugurar as suas atividades 

no Sul do País, a partir dessa data. 

 

Não havia espaço para outra representação política. O presidente vitalício 

comunicava diretamente ao povo, porque se considerou o “representante dos deuses 

tutelares da nação”. 373 Apenas, em 1979, o Bloco Duvalierista começava a dividir-se 

em “françoistes” e “jeanclaudistes”, divisão esta que ocorrerá desde o anúncio do 

casamento de Baby Doc., com a mestiça, Michelle BENETT. 374 Em 1969, uma 

delegação do governo estadunidense encontrava o presidente doente. O empresário 

Nelson ROCKFELLER JŰNIOR participava da negociação. Segundo Gérard PIERRE-

CHARLES, tratava-se de facilitar uma transição política que não obstaculizasse a 

implantação de fábricas de montagem no Haiti. 375 

 

É nesse contexto que o Baby Doc pronunciava o seu discurso de abertura 

política. Conhecida como a era da liberalização política no Haiti, a conjuntura era 

marcada por certo entusiasmo para a fundação de instituições chamadas apolíticas, 

                                                 
372 Conforme as cláusulas dessa convenção, a nominação dos bispos era uma prerrogativa do papa. 
François DUVALIER conseguia obter do papa PAULO VI que abrisse mão desse direito, 
“macoutizando”, desse modo, o clero. 
373 DUVALIER, François. Mémoire d´un leader du Tiers-Monde. Port-au-Prince, Éditions Presses 
Nationales, 1973. 
374 Para entender o significado político desse fato, convém assinalar que François DUVALIER tinha 
construído sua hegemonia a partir da sua postura de “digno herdeiro” de Toussaint LOUVERTURE quem 
criou o mito da questão epidérmica no jogo político haitiano (Guerra Civil do Sul conduzida em 1799-
1800 contra os mulatos desobedientes ao poder louverturiano). Já, com Lorimer DENIS, DUVALIER 
escreveu um livro sobre o problema das classes na história do Haiti, em que destacou a fato da pele 
enquanto elemento central na distribuição da riqueza no País (François DUVALIER; Lorimer DENIS. 
Problème des classes à travers l´histoire d´Haïti. Port-au-Prince, Édition Service de la Jeunesse, 1948). 
Nessa obra, assinalou também o vodu como formador de uma “alma haitiana”.   
375 PIERRE-CHARLES, Gérard. Radiographie d´une dictature. Port-au-Prince, Édition CRESFED, 
1988. 



 252 

sendo que permaneceu proibida a fundação de sindicatos e partidos políticos ou demais 

organizações de oposição. 376 

 

Outro contexto de fundação de ONGs chamadas alternativas é a conjuntura 

aberta pela queda da ditadura em 1986 e a eleição de Jean Bertrand ARISTIDE em 

1990. O segundo momento era intermitente, posto que o golpe de Estado viesse 

interromper o processo democrático. Porém, é nesse período que nasceram o PAJ e a 

SAKS. 

 

Em suma, podemos distinguir ONGs alternativas de primeira geração (1972-

1980), as de segunda geração (1981-1985) e as de terceira geração (1986-1994). A 

abertura política, a crise do duvalierismo e a crise sistêmica se aliam à crise do capital 

para juntas produzirem aquele rebatimento institucional no Haiti. Também, a seca dos 

anos 1970 e o massacre dos porcos haitianos fazem partes do conjunto histórico. O 

deterioro das condições de vida da população se agrava com a privatização da ajuda 

pública ao desenvolvimento, inaugurada pela intervenção agressiva do FMI no controle 

das contas públicas. E a emenda na lei de ajuda pública ao desenvolvimento nos Estados 

Unidos encoraja a criação de organizações não-governamentais explicitamente 

designadas enquanto canais de execução de atividades chamadas de desenvolvimento. 

Assim sendo, de uma parte, a USAID incentivou a fundação de ONGs francamente 

conservadoras, e o IAF financiaram ONGs chamadas alternativas tais como o MPP, o 

GRD, a “Asosyasyon Animatè Pwomosyon La Gonav” (AAPLAG), etc. Por sua vez, 

agências de financiamento européias, tais como OXFAM, ICCO, Trocaire, Broederlijk 

Delen, Solidarité Développement et Paix, etc., apoiavam demais ONGs do mesmo tipo. 

  

Considerando-se o universo desse estudo, isto é, o ITECA, o PAJ e a SAKS, 

podemos observar que se assemelham tanto pelos objetivos e estruturas como pelo 

funcionamento. A última fundada em outubro de 1992, se atribui à missão de: 

 

  a) promover a comunicação como ferramenta de educação e conscientização; 

                                                 
376 O decreto expedido em 16 de dezembro de 1960 que consagrou a intervenção do governo nos assuntos 
universitários interditava qualquer organização que não fosse de obediência duvalierista. Fora do 
duvalierismo, tudo é comunista. Era a segunda lei anticomunista promulgada no País, sendo a primeira de 
autoria do ditador Élie LESCOT que derrubou a Révolution des Trois Glorieuses de 1946. 
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 b) contribuir para organizações populares, ONGs e instituições sociais adquirem certa 

 formação teórica e técnica em comunicação; 

  c) contribuir para organizações de base se apropriarem de ferramentas de comunicação 

 em proveito da educação das massas e da luta para a mudança em geral, e 

 d) ajudar na implantação de rádio comunitária. 377  

  

Na mesma linha de pensamento, o PAJ (f. 2) busca: 

 

contribuir para realizar condições de participação da população na construção de uma 

alternativa de justiça e um Estado de direito democrático; contribuir para pesquisar 

sobre práticas de direito costumeiro e direito informal, respeito ao que podem oferecer 

enquanto materiais de um novo direito positivo; contribuir para transitar do atual 

sistema à nova justiça pela promoção do uso alternativo do direito. 

 

Enquanto o ITECA se distingue pela missão de “acompanhar e assessorar as 

organizações camponesas no seu esforço que tende a mudarem as suas condições de 

vida”. 378 A sua dinâmica institucional alia-se a animação com a tecnologia, no 

momento em que se deterioram as condições de vida dos camponeses: 

 

O Instituto de Tecnologia e Animação tem sido criado em 1978 no contexto político e 
econômico dos anos 1970 no momento em que o deterioro das condições de vida dos 
camponeses tinha atingido um ponto crítico. A instituição tem se comprometido a servir 
‘a causa das camadas populares e camponesas’ e promover ‘a luta das camadas 
populares e camponesas para uma sociedade de justiça e liberdade. 379  
 

De modo estratégico, O ITECA se considera uma escola de capacitação para os 

camponeses; de fato, circunscreve as suas abordagens na animação conscientizante das 

organizações “parceiras” e na capacitação das mesmas para estas se apropriarem dessas 

técnicas em seu alcance.  Assim sendo, o setor tecnológico da instituição preocupa-se 

com a agropecuária, a energia solar, os recursos naturais e o meio ambiente, a 

conservação e transformação de produtos agrícolas, enquanto o setor de animação lida 

com técnicas de animação, de organização e estruturação de grupos, com destaque sobre 

a formação cívica. A partir da sua granja de experimentação, o ITECA tem 

desenvolvido atividades técnicas geradoras de renda (produção de ovos, cabritos, etc.). 

                                                 
377 SOSYETE ANIMASYON AK KOMINIKASYON SOSYAL. “Communication et changement 
social : Projet présenté à Broederlijk Delen, Port-au-Prince, avril 2004. 
378 CLÉRISMÉ, Rénald ; SANON, Jean Reynel ; DÉREAUX, Mimose F. “Rapport d´Évaluation 
ITECA”, Port-au-Prince, juin 2005. 
379 Ibidem, f. 14. 
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Nessa estratégia assim concebida, os camponeses capacitados seriam quadros que, em 

sua vez, tivessem que estender os conhecimentos chamados alternativos no meio rural 

como um todo. Porém, 

 

“Tem-nos sido dado em constatar que, durante as reuniões com os parceiros, na maioria 
dos casos, a formação recebida no Centro de Formação Ti Boucan não foi socializada 
no campo, em proveito da base. Até temos observado sinais anunciadores de 
desenvolvimento de certo clientelismo na esfera de capacitação”. 380 

 

Por outro lado, esse resultado não decorre de confusões metodológicas. Pelo 

contrário, cada setor atua dentro dos seus limites bem traçados. Por exemplo, os 

objetivos do Setor Animação em 2003-2005 eram: 

 

a) facilitar uma melhor compreensão da crise do movimento 

camponês haitiano; 

b) contribuir para a superação da crise de gestão das organizações 

camponesas; 

c) facilitar uma compreensão pertinente das realidades locais pelas 

organizações; 

d) ajudar as organizações camponesas a elaborarem planos de 

atuação em nível local; 

e) contribuir para a construção de um movimento de mulheres 

camponesas; 

f) colocar documentos e ferramentas pedagógicas apropriadas no 

alcance das organizações. 

 

No mesmo período, o setor de tecnologia persegue os objetivos seguintes: 

 

a) facilitar os pequenos produtores agrícolas para realizarem uma 

melhor produção e aumentarem as suas rendas; 

b) facilitar a criação de projetos produtivos auto-geridos; 

c) promover um novo modelo agrícola de baixo custo de produção e 

preservando o meio ambiente; 

d) apoiar as iniciativas organizacionais em relação ao acesso na 

terra; 

e) promover atividades de transformação artesanal de produtos 

agrícolas; 

                                                 
380 Ibidem, f. 15. 
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f) apoiar as iniciativas autônomas das mulheres camponesas nas 

áreas da produção e comercialização. 

 

Essa separação técnica resulta da presença, desde o ano 2002, de um colaborador 

belga exigido por uma agência de financiamento, a Broederlijk Delen, para reforçar a 

equipe técnica do ITECA. Por outro lado, a mesma também impôs sua representante na 

SAKS que se encarregava de gerir o centro de documentação desta. 381 Essa linha 

estratégica entra na tática de vincular a política com a técnica no prosseguimento dos 

objetivos do ITECA: 

 
Na sua nova orientação, o ITECA procura favorecer a sua autonomia e a das 
organizações parceiras, esforçando-se em articular a dimensão político-organizacional 
com a questão econômico-produtiva. Assim, muitas organizações parceiras são 
assessoradas na realização de atividades geradoras de rendas. 382   

 

Nesse sentido, a crise do movimento camponês direciona as atuações do Setor 

Animação, enquanto o Setor Tecnologia se volta para a microempresa no meio rural, 

com destaque sobre a gestão de cooperativas. 383  

 

Em suma, a conexão de cada uma dessas ONGs com o movimento popular 

parece ser o motivo para cada qual funcionar com uma assembléia geral que elege um 

conselho de administração que, por sua vez, nomeia um comitê executivo. 384 Com 

efeito, cada qual funciona com uma Assembléia Geral, um Conselho de Administração 

e uma Direção Executiva composta, por sua vez, de um diretor executivo, de um 

coordenador de programas e de uma administradora385. Destarte, as estruturas são 

piramidais e contrariam todo movimento de circulação democrática de informações e 

decisões. 

 

                                                 
381 Hoje em dia, é promovida Responsável pela concepção, consecução e avaliação dos projetos de 
capacitação da SAKS para as rádios comunitárias. 
382 CLÉRISMÉ Rénald ; SANON, Jean Reynel ; DÉREAUX, Mimose F., op. cit., f. 17. Antes de mais 
determos sobre esse ponto, cabe destacar que vão é o esforço na luta contra a dependência, porque o 
germe dependente reside na ação de processing de carências que dão luz a esse tipo de órgão que é a 
ONG. É quase impossível denunciar essa situação quase servil, por causa do seu vínculo estreito com a 
reprodução social dos técnicos universitários que precisam desses projetos para a sua própria mobilidade 
social. 
383 ÉLIE, Jean Rénol. “Évaluation de l´ITECA 2002 » , déc. 2002, f. 16-17. 
384 Porém, as disposições estatutárias não são geralmente aplicadas. Muitas vezes, as estruturas existem de 
modo autônomo e evoluem em margem da “legalidade”, aparentando-se com instituições feudais ou 
clubes de amigos.   
385 É interessante frisar que no nosso universo de estudo, são as mulheres ocupam a função de 
administradora, sendo esta uma demanda expressa das ONGs financiadoras. 
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6.1.2. A tradição de livre individualidade no Haiti 

  

A questão da livre individualidade, no Haiti, constitui também um horizonte da 

Revolução haitiana.  O problema começa a emergir na economia de plantation de Saint 

Domingue quando BOUKMAN, no Congresso de Caïman, colocou a necessidade da 

libertação dos escravos, evocando a liberdade enquanto modo de ser dos deuses 

africanos386. No entanto, foi Jean Jacques DESSALINES, o fundador da Pátria, quem 

pronunciou, pela primeira vez, no Haiti, a palavra de livre individualidade, relacionando 

a liberdade com a necessária felicidade do indivíduo.  Já, no seu discurso de 

Proclamação da Independência, sentenciou:  

 

“Em lutando para vossa liberdade, eu atuei para a minha própria felicidade. Antes de 

consolidar a primeira por leis que asseguram vossa livre individualidade, vossos chefes 

que convoco aqui, e eu próprio, nós lhes devemos a última prova de nossa dedicação”. 
387  

 

 Esse ideal de liberdade se acha no juramento solene naquele dia do 1º de janeiro 

de 1804: “Juramos diante do universo inteiro, da posteridade, de nós próprios, para 

renunciarmos por sempre à França, e morrer em vez de vivermos sob a sua dominação; 

para combatermos até o último suspiro para a independência do nosso País”. 388  

 

 Daí o primeiro lema do País: “Viver livre ou Morrer”, aquele que afigura no 

frontispício de todos os atos oficiais haitianos, antes do presidente Alexandre 

PÉTION389, arquiteto do assassinato do Imperador, substituí-lo pela “Liberdade, 

Igualdade, Fraternidade”, mostrando-se o seu apego pela República.  

 

 No mesmo discurso, DESSALINES acrescentou que “o meu nome se tornou 

horrível para todos os povos que querem a escravidão e que os governos despóticos e 

tirânicos não o pronunciam senão pela maldição do dia do meu nascimento” (p. 11).  

                                                 
386 Ver o trecho de discurso relativo a esse respeito. 
387 DESSALINES, Jean Jacques. Lois et Actes . Port-au-Prince, Éditions Presses nationales, 2006, p. 10. 
388 Ibidem, p.11. Todo presidente do Haiti devia prestar esse juramento no altar da Pátria antes de tomar 
posse. Essa prática foi abolida após o tratado definitivo pelo qual a França reconhece realmente a 
Independência do Haiti, em 1860. 
389 Era instigante a aproximação dos mulatos com os negros após a Guerra Civil do Sul (1799) em que 
Toussaint LOUVERTURE lutava contra André Rigaud que queria permanecer fiel à Metrópole francesa. 
No Congresso de Arcahaie (18 de maio de 1803), aceitavam o comando supremo de Jean Jacques 
DESSALINES para lutarem contra o projeto napoleoniano de restabelecimento da escravidão.  
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Logo a seguir, no ato 8 (p. 15), ele ordenou a anulação de todas as providências que não 

reconheciam o direito de gozo dos cultivadores, bem como o do Estado em arrecadar 

impostos: “Todo proprietário que tiver gêneros para serem vendidos, antes de tudo, 

deverá pagar o quarto devido aos cultivadores, e aquilo de direito que cabe ao Estado 

enquanto imposto territorial” ( Art. 2). 

 Também nacionalizou os bens deixados pelos colonos franceses, anulando todos 

os atos de fraude visando à apropriação indevida de terras. Já é bastante conhecido o seu 

grito que precipitou o seu assassinato: “Antes da revolta, ninguém reivindicou as terras 

enquanto herdeiros dos seus pais franceses. Hoje, manifesta-se a vontade de apropriá-

las-se. E aqueles cujos pais moram ainda na África, de modo algum não serão 

assentados”. 390  Ele pagava esse compromisso com a sua vida, sendo assassinado em 17 

de outubro de 1806.  

 

Reagindo-se contra o assassinato de Jean Jacques DESSALINES, uma região do 

País se levantou e proclamou a sua autonomia total: em Grande Anse (Sudoeste), os 

generais GOMAN, MALFÈT e MALFOU geriram essa parte autonomizada durante 13 

anos (1807-1820) por sua desconexão. O presidente Jean Pierre BOYER que reinava 

entre 1820 e 1843 conseguiu vencer os rebeldes apenas pela força de um regimento 

especial mandado para assediar a região. Em vez de se deixarem capturados e se 

renderem, esses generais preferiram o suicídio. Assim terminou, naquele momento, o 

episódio de adesão à política agrária de DESSALINES.      

 

Porém, logo a seguir, ou seja, em 1843, outra revolta camponesa assomou no 

Sul, mas, desta vez, em Les Cayes; atingia o poder central, sacudindo este até a sua 

derrocada. Essa crise começou, conforme o próprio BOYER, em 1837, porém, enquanto 

rebatimento da crise internacional e conseqüência da seca daquela época: 

 

A crise financeira que, desde quase um ano, inquieta a Europa e agita energicamente os 
Estados Unidos, rebateu no Haiti, embora menos desastrosa para nós do que para outros 
países. (...). Sem o crédito exterior que desapareceu de uma só vez, o comércio obrigou-
se a diminuir o seu movimento de importações; e, com a escassez das mercadorias de 
primeira necessidade, implicando na alta do seu preço, tornou-se mais difícil a 
subsistência do povo (...). Ademais, há de acrescentar uma outra causa que contribui 
muito para agravar a situação do país. Uma ampla seca assolou, por assim dizer, ao 

                                                 
390 Com efeito, após uma visita de inspeção no Sul (bastão dos mulatos), ele pronunciava um discurso 
provocador em Porto Príncipe, de que convém extrair esta frase: “Depois daquilo que acabo de fazer no 
Sul, caso os chamados proprietários não pegarem às armas, é que não são homens braves”. Coisa dita, 
coisa feita: DESSALINES foi assassinado em 17 de outubro de 1806. 
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mesmo tempo, as diferentes partes do território da República e tirou os principais 
recursos da população. Daí ter se espraiado um pessimismo geral na sociedade haitiana 
(...). 391 

 

A verdade é que o líder camponês Jean Jacques ACAAU retomava a bandeira da 

“livre individualidade” no Manifesto de 1843. Nesse movimento, destacou, entre outros, 

quatro pontos importantes: “A impossibilidade para termos o direito à educação, o 

abandono dos nossos lotes, o desmantelamento do país pelo peso enorme da dívida 

monstruosa, a ausência de perspectivas (...)”.  392  A “questão social” na luta foi 

respaldada através dessa sua declaração: “(...), o que diz o cultivador a quem foi 

prometida, pela revolução, a diminuição do preço das mercadorias manufaturadas (...). 

A população do campo, acordada do sono em que foi submersa, falava com a voz baixa 

na sua miséria e decidiu atuar na conquista dos seus direitos”. 393   

 

O líder estava se referindo ao Movimento de Praslin liderado pelos grandons-

bourgeois que levantaram a bandeira da contra-revolução, tendo tomado a precaução 

para a insurreição da Grande Anse não se reproduzir em escala maior, afastando-se os 

camponeses da Guarda Nacional. Essa aliança antipopular alicerçou sua realidade no 

fato de o coronel LARAQUE quem mandava em Jérémie, capital da Grande Anse, não 

alistar os cultivadores. Nesse contra-Manifesto, o futuro presidente da República, o 

General Rivière HÉRARD, informava o General Honoré FÉRY, comandante do Sul, 

sobre o apoio do comandante de Jérémie: 

 

(...) confesso a você a importância que deve ser dada com referência aos fatos ocorridos 
em Jérémie onde o coronel Laraque deveria garantir, acima de tudo, que nenhum 
cultivador fosse alistado à guarda nacional que não deveria ser composta senão por 
proprietários, filhos de proprietários, arrendatários e subarrendatários, etc. (...).  394   

                                                 
391 LOUIS-JUSTE, Jean Anil. Crise agrária e Movimento camponês no Haiti, op. cit., citou o 
historiador Michel HECTOR em Crises et Mouvements populaires en Haïti, Montréal, Éditions 
CIDHICA, 2001, pp..108-109. Já, em 1997, o historiador haitiano escreveu um artigo intitulando 
“Participation populaire dans la Révolte de 1843-848” onde mencionou o fato. Revue d´Histoire et de 
Géographie, n. 193, pp. 30-45, sept. 2000. 
392 LOUIS-JUSTE, Jean Anil, ibidem, p. 89. 
393 Ibidem, p. 90. 
394 MADIOU, Thomas. Histoire d´Haïti. Tome VIII. Port-au-Prince, Éditions Henri Deschamps, 1990, p. 
436. Para melhor entender este trecho, é importante sublinhar que o cultivador se aparenta com o 
trabalhador sem terra. Segundo o historiador haitiano Alain TURNIER, “a Guarda Nacional era 
composta, em tempos de paz, por soldados do exército regular que exerciam atividades militares apenas 
em tempo parcial. Seu soldo variava entre 50 centavos e 1 dólar por semana. Para sobreviver, dedicavam-
se em ocupações de terra como qualquer trabalhador (...) “: La Société des baïonnettes. Port-au-Prince, 
Éditions Le Natal, 1985, pp. 243-245. 
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Em outras palavras: a tradição inaugurada por Jean Jacques DESSALINES era 

retomada em cada época de crise social aguda no Haiti. Até na primeira ocupação 

militar do país por tropas estadunidenses (1915-1934), o tenente Charlemagne 

PÉRALTE se valia dessa tradição para sublevar massas de camponeses do Norte e 

Plateau Central contra os invasores ianques. Contra a restauração da corvéia pelas 

tropas invasoras, PÉRALTE e seu principal tenente Benoît BATRAVILLE combateram 

as forças imperialistas até o seu assassinato respectivo em 1918 e 1920. 

  

 Essa tradição de livre individualidade, o partido comunista haitiano a reivindica 

no seu programa de Segunda Independência. Isto é, o imobilismo do técnico comunista 

haitiano, hoje, não pode ser comparado senão com a sua mobilidade social dentro das 

ONGs chamadas alternativas no Haiti. 395 O Manifesto do “Parti d´Entente Populaire” 

(PEP) e a “Analyse schématique 32-34”. A indivisibilidade do interesse nacional leva o 

PEP (p. 1) a defender a tese da necessária revolução burguesa: “« Enfim, há de unirmos 

em partidos políticos com formas distintas e que correspondam com as classes sociais 

diversas que, no entanto, devem agregar o interesse nacional indivisível”. Porém, apesar 

da importância da unidade nacional no programa do PEP (pp. 2-3), esse chamamento não 

impede a sua articulação com a luta dos trabalhadores: 

 

Somos o Partido dos trabalhadores porque apenas eles não têm interesses privados que 
radicalmente podem se opor àqueles de toda a Nação, porque apenas eles podem 
unificar sob a sua direção, os interesses de diversas categorias sociais assim como se 
manifestam no plano histórico contemporâneo, porque apenas eles são bastante 
desinteressados e lutadores para conduzirem o nosso povo em sua globalidade, no 
caminho da felicidade.  
 

Aí, o PEP (p. 3) retomou a dialética da liberdade e felicidade iniciada por Jean 

Jacques DESSALINES. Por enquanto, o seu ponto de vista do trabalho parece bastante 

ambíguo no programa, uma vez que se subordina ao desenvolvimento do capital: “(...), 

há de fundar a expansão econômica necessária para prosseguir atividades das camadas 

dominantes na democracia nacional social, na liquidação do feudalismo rural e 

estrangeiro, na independência econômica e política integral do nosso País”.  

 

                                                 
395 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. “Pourquoi les communists haïtiens restent-ils des subalternes sur 
l´échiquier politique? I. Des ancêtres du communisme en Haïti,  www.alterpresse.org. Acesso: 17 dez. 
2004. 



 260 

O problema dessa tese é que não se descansa sobre a realidade concreta da 

estrutura agrária haitiana. Enquanto advoga para uma revolução burguesa que derrube o 

feudalismo, ela esquece que os feudos haitianos são, ao mesmo tempo, aqueles que se 

enriquecem na compra e venda de gêneros, posição dominante esta que lhes é conferida 

pela propriedade fundiária privada na exploração, seja direta, seja indireta, do trabalho 

dos camponeses. 396 Essa incompreensão se materializou na definição dos seus aliados 

(p. 3): «Somos dispostos a alistar todos aqueles que nos aproximam pelo pensamento, 

pelos atos ou pelo coração. O chamamento à aliança do trabalho com o capital parece 

ser fundado numa análise que identifica o feudalismo com a fonte do messianismo (p. 

4): “Em geral, é fácil entender que num país semi-feudal em que o poder pessoal se 

exerce tradicionalmente sem algum contrapeso, os indivíduos muito tendem a aderir a 

‘salvadores’ mais do que a idéias políticas distintas e à luta de massa estruturalmente 

organizada”. 

Ora, o PEP (p. 4) assimilou o relacionamento do feudalismo com o 

imperialismo, mas não conseguiu encontrar o nexo dessa unidade por fundar o seu 

programa numa aliança burguesia/proletariado: “Em suma, enquanto a crise geral do 

sistema político feudalista haitiano ligado ao imperialismo não chegou a seu ponto 

crítico, era difícil ver partidos políticos permanecerem no Haiti”. Assim sendo, o PEP 

(p. 9) perdeu de vista o cordão histórico que ligou o imperialismo com o feudalismo no 

Haiti, destacando: 

O imperialismo fez com que os gêneros agrícolas e as matérias primas se 
desvalorizassem sem cessar, enquanto os produtos manufaturados importados ou a 
importar cada vez mais maciços tiverem aumentado e sempre aumentaram. Todo o 
capital que se acumulava tanto bem quanto pior, segundo o processo espontâneo da 
economia de pequena produção mercantil, era assim atraído para o exterior, sendo 
extraído pelas pompas sanguinolentas do imperialismo.  

 Esse tipo de análise é muito mecanicista por ter desprovido de mediações: 

“Sabe-se que a um regime escravista não pode suceder senão um regime feudal”, 

afirma-se o programa (p. 13). Mais adiante, o PEP (p. 14) reiterou o seu mecanicismo 

em relação à sua compreensão da evolução histórica no Haiti, distribuindo a população 

em:  

                                                 
396 Essa situação aparentemente dual acha a sua unidade na aliança dos grandons haitianos com a 
burguesia internacional contra os camponeses dentro do padrão de economia dependente. Essa realidade 
pode ser expressa no termo bourgeois-grandon. 
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Duas [principais] classes após a independência: a classe dos feudais dividida em duas 
alas (a negra e a mulata) e, de outra parte, a grande massa servil. Quanto à antiga 
camada dos negociantes consignatórios e marcadores brancos, eliminados pelo 
massacre geral e a emigração, tendia a reconstituir-se a partir do antigo setor pequeno-
burguês liberto. 

 A tese da ausência de qualquer vínculo capitalista na sociedade haitiana 

culminou assim: de um lado, no plano urbano, após a independência, a economia 

mercantil tem-se desenvolvido, conforme o PEP (p. 17), no marco de nossa economia 

feudal, sobretudo, no governo GEFFRARD: 

Os nossos mercadores e negociantes consignatórios, sendo desprovidos de ‘cidades 
francas’, de ‘cidades consulares’, de ‘municípios’ e cidades fortificadas onde poderiam 
afastar-se da guerra e opressão feudal, não beneficiaram de uma justiça mais ou menos 
democrática, condições estas que têm permitido a consolidação da burguesia e da 
transformação do artesanato em produção manufatureira na Europa feudal do Antigo 
regime. 

Sendo assim, apesar da presença ideológica da tradição de livre individualidade 

que pretendia reivindicar o PEP, parece que o Manifesto do PEP repetiu o erro teórico 

da “Analyse schématique 32-34”. Já, no prefácio à edição 1999 advertiu-se:  

É um texto esquemático. No entanto, ele aponta em vários trechos, e isto, apesar dos 

erros graves e contradições nele contidas, para alguns aspectos positivos que têm 

servido como ponto de partida no desenvolvimento do movimento comunista haitiano, 

tanto teórica quanto politicamente. 397  

Esse ponto de partida não é senão uma reação ao movimento nacionalista que 

pretendia lutar contra a ocupação militar:  

O nacionalismo haitiano tem nascido na corvéia restabelecida nos campos pelas tropas 
de invasão, no massacre de mais de 3000 camponeses haitianos contestadores, na 
expropriação dos camponeses pelas grandes companhias americanas. [Portanto], tem 
tido as sua raízes plantadas nos sofrimentos das massas, na sua miséria econômica 
agravada pelo imperialismo americano e as suas lutas contra o trabalho forçado e a 
expropriação. Qualquer que fosse a superestrutura sentimental dessas lutas, vestígio 
histórico provável, estas não permanecem senão mais profundos e conscientes sinais de 
um anti-imperialismo com base nas reivindicações econômicas: é um movimento de 
massas (p. 32).   

 O nacionalismo burguês é assimilado à posição dos libertos na Revolução de 

Saint Domingue:  

                                                 
397 LOUIS-JUSTE, Jn Anil. “Pourquoi les communistes haïtiens restent-ils des subalternes sur 
l´échiquier politique? Nos ‘ancêtres’ communistes, f. 25). Disponible au 
<<http://www.alterpresse.org>>, Accès le: 21 déc. 2004. 
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(...) em 1789, os libertos não podiam pensar na liberdade dos escravos posto que 
vivessem da sua exploração. Não reivindicavam senão o seu direito próprio. Em 1915, a 
burguesia haitiana, vivendo da opressão da massa não podia fazer causa comum com 
esta: aquela se contenta, enquanto cúmplice histórica e natural do imperialismo, em 
reclamar a continuação dos seus privilégios e novas prebendas sob a proteção do 
Ocupante. A fração satisfeita colabora ‘franca e lealmente’, a outra se rebelou (p. 33). 

O Partido Comunista Haitiano fundado pelo escritor Jacques ROUMAIN, autor 

da obra mundialmente reconhecida, os “Gouverneurs de la Rosée”, levou à sua última 

conseqüência, a advertência de Jean Jacques ACAAU na luta contra o “boyerisme” que 

dissimulava a luta de classes sob o manto da questão epidérmica. A frase de ACAAU, 

resumindo essa problemática: “Negros ricos são mestiços, e mestiços pobres são 

negros”, pode ser aquilatada na tese seguinte: 

Cada vez mais, raciocinamos, aqui, sim em termos de classes, e não em termos de 

pessoas. Houve, de uma parte e de outra, traidores e combatentes sinceros. Porém, 

considerados de modo global, ou melhor, dizendo: em fatores de classes: a burguesia 

trai; o proletariado resiste” (p. 33).  

Daí a sua definição do nacionalismo burguês enquanto “exploração sem reserva 

do anti-imperialismo das massas com fins particulares pela burguesia de políticos 

fisiologistas”. A experiência dos burgueses nacionalistas no governo representa, 

conforme a “Analyse Schématique 32-34”, o momento da desmistificação e 

desagregação dessa ideologia burguesa no Haiti: “O movimento nacionalista era incapaz 

de cumprir as suas promessas, porque as promessas do nacionalismo burguês se 

defrontavam, desde a posse do poder, com os interesses de classes e se desvendavam 

enquanto uma ilusão eleitoral” (p. 34). 

A desilusão se traduz pela ligação “da noção de luta imperialista com a da luta 

de classes”. Daí a tese do Partido Comunista haitiano sobre a aliança estratégica da 

cidade e campo contra os dominadores: “Lutar contra o imperialismo, é combater o 

capitalismo estrangeiro e local, é combater sem repouso a burguesia haitiana e seus 

políticos burgueses, vassalos do imperialismo, exploradores criminosos dos operários e 

camponeses” (pp. 34-35). 

Nessa altura, a «Analyse Schématique» não esvazia a questão epidérmica que, 

além de ser presente na reprodução da dominação social no Haiti, se corporifica com a 

base material, constituindo-se um complexo para cujas determinações há de lsr a 

fundação e desenvolvimento da sociedade haitiana. Embora a considere “a ração 
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psicológica de um fato histórico e econômico: a exploração desbriada das massas 

haitianas pela burguesia” (p. 36), o PCH de primeira geração sentenciou: 

(...) a carência social, econômica e política dos negros de modo algum não é devida a 
uma simples oposição de cores. O fato concreto é o seguinte: um proletariado negro e 
uma pequena burguesia em maioria negra são oprimidos, de modo impiedoso, por uma 
minoria infirme: a burguesia (mulata em sua maioria), e esta subalternizada pela maior 
indústria internacional. 

A livre individualidade no Haiti é, pois, um projeto de liberdade e felicidade que 

se delineia a partir de uma série de práticas políticas dentro da luta de classes travada 

desde a colônia de Saint-Domingue até a era nacional. DESSALINES tem iniciado a 

sua concepção; GOMAN e ACAAU tentavam cada um por sua vez, aplicar esse legado. 

O PCH e o PEP, também, assumiam esse testamento nas primeiras décadas do século 

XX, mas foram derrotados. É essa derrota que o En Avant pretende converter em vitória 

quando retomar a bandeira da luta contra o imperialismo. É dentro dessa tradição de 

reivindicação da livre individualidade que pretendemos analisar o proveito estratégico 

das estruturas da Igreja por integrantes ligados ao “En Avant”, fundando ONGs 

chamadas alternativas, como já vimos em itens antecedentes. Em termos mais precisos, 

visamos entender como essas instituições integram o legado ídeopolítico da livre 

individualidade no seu programa de educação popular que se enquadra dentro do 

desenvolvimento de comunidade que participa, a nosso ver, do mecanismo pós-guerra 

de luta contra a expansão do Bem-Estar social no Terceiro Mundo.  

 

6.1.3. Desenvolvimento das ONGs chamadas alternativas e o projeto de livre 

individualidade 

 

Como já vimos na apresentação do nosso universo de estudo, as ONGs 

chamadas alternativas, objeto desse estudo, são criadas dentro do processo de 

desenvolvimento de comunidade, porém, com o objetivo de superar a crise social 

haitiana numa perspectiva de livre individualidade. Com efeito, as três ONGs, mesmo 

fundadas em momentos específicos, parecem participar dessa única preocupação, uma 

vez que são criadas por membros do Partido “En Avant” que se define como sendo 

maoísta, quer dizer, marxista-leninista, com perspectiva de libertação do campo frente à 

dominação dos grandons-bourgeois dependentes haitianos. Nesse sentido, em que 

medida a intenção dos fundadores, é conservada dentro das atuações 
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desenvolvimentistas? Será que estas se deixam encaixar dentro da perspectiva de livre 

individualidade? Na afirmativa, como elas conseguem incorporar esta de modo 

subordinado no seu projeto de reprodução alargado do capital? 

 

Para responder a essas perguntas, valemo-nos de relatórios de avaliação desses 

projetos chamados de livre desenvolvimento. Assim sendo, a leitura desses relatórios se 

opera para apanhar o seu conteúdo sócio-político, afim de que se localize o lugar do 

desenvolvimento de comunidade na atuação dessas ONGs, que faz com que se 

contraponha a presença simultânea de desenvolvimento comunitário e de educação 

popular dentro das mesmas. Pela utilização desse método de abordagem, objetivamos 

estudar o modo de como a educação popular nega o desenvolvimento de comunidade 

sem superá-lo, conservando este sem modificar a essência do mesmo.   

 

Seria interessante iniciar a apresentação dessas avaliações pelas recomendações 

de cada uma, porque cada qual contém um elemento de projeto de desenvolvimento. Por 

exemplo, o avaliador da SAKS (p. 27) terminou assim o seu trabalho de vigia: “O 

relatório não deixa dúvida do que SAKS é uma instituição centrada, num eixo de uma 

importância estratégica, na atuação para a promoção social, o desenvolvimento e o 

reforço das organizações de base no Haiti”. 

 

É por isso que recomendou: 

 

a) sistematização da realidade em que se produz a comunicação social no Haiti 

(Pesquisa sobre as necessidades reais das comunidades, organizações de base e 

rádios comunitárias em relação à comunicação social); 

b) aprofundamento da visão política da comunicação popular como instrumento 

estratégico na tomada de poder ou espaço de advocacia para o povo participar da 

democracia ou negociar com o poder; 

c) revisão institucional para a participação no funcionamento da SAKS. 

 

Enfim, “é um trabalho coletivo pelo qual se requer um apoio de especialistas”. 
398  É a conclusão do avaliador da SAKS (p. 28), que não difere em muito tanto das 

conclusões de Rénald CLÉRISMÉ (para o PAJ e o ITECA) quanto daquela de Jean 

Rénol ÉLIE (para o ITECA). O último avaliador propôs o crédito rural em que se 
                                                 
398 GEERTS, Andrés F. “Rapport de diagnostic de SAKS”, Belgique, 8 avril 2005. 
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combinam atuações de cooperativa com aquelas de Caixa Popular na produção local, e 

isto, na perspectiva de lutar contra a dependência observada no relacionamento entre a 

ONG e os “beneficiários”. Por outro lado, chamou atenção do ITECA sobre a 

especulação que se efetua na compra e venda da manga Francisque399, em Gros Morne. 
400 

 

Por sua vez, segundo Rénald CLÉRISMÉ (f. 44-45), o PAJ deveria: 

 

a) ligar o trabalho de pesquisa com a formulação de novas alternativas na área da 

justiça; 

b) orientar uma pesquisa sobre o lugar do costume no ordenamento jurídico haitiano; 

c) apresentar relações entre o direito informal e direito formal iluminadas pelo direito 

comparado com vistas a fundar uma alternativa de justiça; 

d) sistematizar o trabalho, capacitando o seu pessoal, seja pela auto-formação 

financiada por uma agência, seja pela demanda de cooperadores em defesa de 

direitos da pessoa, ou ainda pela bolsa de aperfeiçoamento dos seus quadros. 

 

Por sua vez, o ITECA teria que reforçar a capacidade organizacional das suas 

organizações parceiras, construindo-se um canal de comunicação entre as organizações 

camponesas, a capacidade técnica das mesmas e do seu “membership”, uma vez que os 

limites da instituição são assim definidos: 

 

a) o campo de atuação é demasiado vasto apesar da redução da quantidade dos seus 

parceiros; 

b)  a dispersão dos grupos nas zonas de intervenção enfraquece as forças de atuação; 

c) os recursos humanos e financeiros são insuficientes para o prosseguimento dos 

objetivos visados; 

d) a movimentação da conjuntura política do País bloqueia a socialização dos 

conhecimentos distribuídos (f. 50). 

 

O interessante é que cada avaliador em seu papel de vigia, consciente ou 

inconscientemente sentencia a favor da continuação do processing de carências. Os seus 

relatórios terminaram com recomendações suscetíveis de serem processadas com vistas 

a renovar os fundos ou a ampliar o seu respaldo. Isto é, apesar das contradições 

                                                 
399 É a variedade de manga mais procurada pelo mercado estadunidense. A exportação desse produto já 
ocupa o segundo lugar no PIB do Haiti.  
400 Trata-se de uma cidade no interior do Artibonite, em que se produzem muitas mangas dessa espécie. 
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expressadas no modo de intervenção que desvendam os limites objetivos desses tipos de 

projeto que querem ser alternativos, os nossos avaliadores recomendam não o 

abandono, mas sim, a remoção de obstáculos chamados técnicos ou financeiros. A 

vigilância desconsidera os limites políticos da educação popular contidos nesses 

projetos de desenvolvimento. Ora, todos os avaliadores afirmam a presença dessas 

limitações. Na avaliação da SAKS, descreve-se a capacitação baseada em comunicação 

popular e gestão participativa. A instituição acompanha organizações populares 

fundadoras de rádio comunitária, instituindo-se o funcionamento democrático da 

mesma. Porém, ao mesmo tempo, capacita para a gestão de conflitos entre os membros 

das organizações, deslocando-se os conflitos sociais para aqueles de intra-grupo. Nessa 

altura, a concepção e realização de programas educativos populares, a produção de 

propagandas educativas para organizações e instituições de educação popular, a difusão 

de livretos de comunicação e educação popular, tudo isso se aniquila frente à dominação 

do desenvolvimento de comunidade. Eis porque o avaliador não consegue dissimular a 

inexistência das rádios comunitárias no funcionamento da SAKS: 

 

Até hoje, a participação das rádios na produção401 de SAKS é quase inexistente. 
Inexiste uma política sistemática de procura da participação das mesmas. Por exemplo, 
se poderiam utilizar as visitas para entrevistar ou para coletar entrevistas locais. No 
projeto da rede por satélite, SAKS quer ultrapassar essa comunicação por via única. Por 
isso, é preciso aumentar o nível de produção das rádios. Também será preciso examinar 
em que medida as organizações e rádios podem mais participar da definição dos 
conteúdos e funcionar enquanto fontes de informação e opinião.  
 

Essa falta de participação das parceiras de base significa a ausência de igualdade 

e liberdade das mesmas no seu relacionamento com a SAKS. Daí o avaliador redunda 

nesses termos: 

 
(...) não se vê como as suas múltiplas atuações se ligam com uma estratégia de 
comunicação popular mais global402, uma estratégia em que os setores populares 
tomam o seu lugar nos espaços públicos, em que adquirem uma verdadeira qualificação 
para incidir na opinião pública, para ocupar o seu lugar na advocacia nacional, não só 
nas raras rádios alternativas, mas também nas médias que atualmente fazem a opinião 
pública. Tem a impressão que falta uma reflexão política e ideológica a esse respeito e 
que as atividades mais voltam para os meios do que para o objetivo. 

 

  Em vez de buscar a causa dessa contradição na luta entre o projeto de educação 

popular e o projeto de desenvolvimento que determina as atuações da instituição, o 

avaliador (p. 12) prefere assinalar que “a dependência se instalou como modo de 
                                                 
401 Os negritos são do avaliador, p. 18. 
402 Ibidem, p. 21. 
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sobrevivência” e que, desse modo, “corre o risco de instalar-se enquanto cultura”.  

Risco este que o próprio avaliador (p. 16) não contempla como limitante, por se 

contentar com reproduzir opiniões que tendem a aprofundá-lo: “Os atores sociais 

entrevistados concordam que a SAKS possui os conhecimentos, que ela é a única 

instituição fornecedora desses serviços, que a sua visão e metodologia são adequadas, 

porém, com uma minúscula equipe, não pode satisfazer a demanda”.  

  

Qualquer observador pode interpretar esse relacionamento como uma advocacia 

para a ampliação dos projetos de desenvolvimento de comunidade em SAKS, assim 

como o avaliador (p. 22) se vangloria do fato de a SAKS ter uma percepção positiva nos 

olhos das agências de financiamento, sendo distinguida enquanto “boa parceira, digna 

de confiança, com uma estrutura fundamentalmente democrática e uma transparência 

adequada”.  E que, por outro lado, “em geral, existe um bom clima na SAKS”, pois ali, 

“sente-se entre amigos, em família”. 

 

A função de vigia de projeto de desenvolvimento de comunidade se contrapõe 

àquela de crítico popular. Assim, podemos explicar a falta de atenção ao funcionamento 

de SAKS enquanto ONG que, apesar da atuação na área de educação popular, 

permanece no âmbito do da relação autoritária que vincula operadores de carências com 

processadores. Pois bem, o avaliador (p. 25) anotou: “cada projeto tem [em SAKS] o 

seu próprio ritmo de planejamento e relatório conforme as exigências da agência 

financiadora. A SAKS funciona de projeto em projeto”. Dominância esta que se 

confirma na prática anual da SAKS (p. 17): “Em cada ano, a SAKS se acostuma a 

coletar as necessidades expressas nas rádios. A partir dessas necessidades, planeja 

atividades de capacitação e estabelece um calendário a esse respeito”.  

 

O avaliador aproveita para ser útil à instituição, apontando para outros projetos 

de desenvolvimento:  

 

Mais do que nunca, é urgente realizar uma investigação, não só da situação das rádios 

comunitárias – profundamente atingidas pela situação econômica e política do País 

agravada pelo impacto do fenômeno RAMAK403 – mas também das necessidades reais 

                                                 
403 Ali, o avaliador (p. 17) se refere à política de cooptação das rádios comunitárias pelo governo 
estadunidense, através da USAID que proporcionava equipamentos e estágios nos Estados Unidos, em 
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das rádios, da eficácia da capacitação fornecida por SAKS, do uso e impacto das 

produções.  

 

Ora, a sua utilidade não poder ser desprezada por ter já diagnosticado as 

necessidades das rádios comunitárias, indicando elementos que restam a ser processados 

em projetos: 

a) formação ou capacitação em programação de qualidade; 

b) estudo aprofundado do impacto, problema de equipamentos, gestão, recursos 

humanos, relações organizacionais; 

c) pistas de autonomia financeira e sustentabilidade através de projetos econômicos, 

capacitação em gestão; 

d) apoio a procurar para equipamentos energéticos (panos solares); 

e) serviço de informação e formação pelo internet (artigos, notícias, socialização dos 

documentos do Centro) (pp. 13-14). 

 

No caso contrário, o avaliador (p. 13) anotou: “As rádios são presentes, existem, 

porém, muitas vezes, vegetam, não têm incidência real nas comunidades ou regiões. 

Caem e recaem. Assim, não inspiram confiança na população. O povo pode ter a 

impressão de que se brinca nas rádios, de que estas não passam de uma brincadeira”. 

 

Entre o risco de dependência assim percebido e a propensão para o projeto de 

desenvolvimento, não há ligação lógica na argumentação do avaliador. No entanto, é 

fácil entender a posição aparentemente ambígua do mesmo, uma vez que se desloca no 

campo prático. Como qualquer avaliador, é representante de operadores, ou seja, na 

melhor das hipóteses, é aconselhado pela agência financiadora que, geralmente, impõe o 

seu avaliador, sob a ameaça de interromper o financiamento. É dentro dessa prática 

entre operadores e processadores que devemos entender o contexto em que o avaliador 

(p. 6) tem de fazer o seu trabalho de vigia: 

 

A partir de 2000, Broederlijk Delen começa a financiar o programa pontual de 
capacitação da SAKS. Desde o ano 2001, o apoio se torna mais institucional. Em 2003, 
a SAKs tem sido incorporada no programa de co-financiamento com o governo belga 
(DGCI): financiamento e apoio de uma cooperadora. Esta foi disponível para a SAKS 
reforçar e implantar o Centro de documentação da instituição e abri-la ao público.   

 

                                                                                                                                               
troca de uma programação dirigida pela essa agência, mediante o projeto de “Rasanbleman Asosyasyon 
Medya Aksyon Kominotè” (RAMAK).  
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Já, a sua escolha é parte da estratégia de parceria que a agência financiadora 

define para a cooperação chamada solidária. Referindo-se às propostas dos termos de 

referência para o estudo SAKS-Broederlijk Delen, o nosso avaliador (p. 6) é incapaz de 

dissimular a desigualdade que caracteriza esse relacionamento: 

 
No ano 2003, a SAKS tem sido enfrentada com algumas dificuldades e obstáculos que 
influíram sobre as atuações da instituição. Quando limos o relatório 2003 e visitamos a 
organização, temos tido certa preocupação com relação ao funcionamento e 
planejamento da mesma. Para melhor entender o trabalho e funcionamento da 
organização, temos proposto um estudo de diagnóstico da SAKS. Com vistas a pensar 
uma relação de parceria ao longo prazo, queríamos bem conhecer a parceira, entender as 
suas forças e debilidades, contribuir para o reforço da organização na perspectiva de um 
resultado adequado e sustentável, com impacto durável para os grupos-alvo (rádios 
comunitárias e equipes) e a sociedade haitiana na sua globalidade. 
 

Não precisamos fazer uma análise semântica desse trecho para levarmos em 

conta de que a SAKS desempenha um papel passivo nessa parceria. Já, o avaliador (p. 

7) nos dispensa qualquer esforço mental que tenda a desvendar o lugar ativo e o 

correspondente passivo na contradição entre representação de solidariedade de 

espetáculo e representação política das atuações: “Os termos de referência do estudo 

forma elaborados por Broederllijk Delen, e a SAKS propõe o cronograma das pesquisas 

de campo”. 

 

Quando se sabe que toda pesquisa é norteadora de uma posição social, isto é, 

perpassada por horizontes individuais e coletivos do pesquisador que escolha ângulo 

filosófico, ferramentas metodológicas e construção teórica, é fácil repartir as funções. 

De uma parte, a SAKS sofre o rebatimento da avaliação, e de outra, essa avaliação será 

operada pelo Broederlijk Delen para arrecadar fundos, seja do governo belga, seja de 

fundações de empresas belgas.  Em outras palavras: para continuar arrecadando fundos, 

esta não pode se prescindir da finalidade dos seus próprios doadores, ou seja, precisa 

falar a linguagem dos mesmos e impô-la à sua “parceira” do Sul. Assim sendo, mesmo 

voltando-se para a conscientização dos “beneficiários”, a comunicação social popular 

não consegue superar as contradições contidas em todo projeto de desenvolvimento para 

cuja existência se pressupõe a conservação de relações autoritárias entre o Norte e o Sul, 

isto é, entre privilégios e carências, pois, a Broederlijk Delen manda no seu 

relacionamento com a SAKS.     
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Quanto à avaliação do PAJ, o processo não difere. Rénald CLÉRISMÉ (f. 6) é 

incapaz de dissimular, nesse primeiro caso, a “coexistência pacífica” entre projeto de 

desenvolvimento de comunidade e projeto de educação popular: “O PAJ tem a missão 

contribuir, pelo assessoramento das lutas do povo haitiano, para o surgimento de uma 

alternativa de justiça que considere desigualdades sociais e contribua para a construção 

de uma democracia real e conservação de um equilíbrio social”. 

 

Com efeito, é difícil lutar pela democracia com mentes e corações voltados para 

a reprodução das condições materiais produtoras das desigualdades sociais. A forte 

presença dessa contradição pode facilitar a crise do movimento popular no Haiti, como 

o demonstra a empreitada desesperada do PAJ para voltar ao bom velho tempo da 

mobilização popular. Assim, a instituição organiza de 2-6 de julho a 22-26 de outubro 

de 2002, seminários sobre o tema: “Crise do movimento popular haitiano e relações 

com a crise global do País”, esperando, desse modo, “sensibilizar os participantes para 

juntarem os seus esforços no relançamento do movimento popular no País” (f. 18). 

Porque, afinal de contas, trata-se da organização de quatro seminários regionais 

realizados graças ao FIDES404, para os “participantes analisarem a capacidade das suas 

organizações, desta análise saírem com uma visão comum sobre a realidade e 

prosseguirem uma transformação social com vistas a construir um Estado de direito” (f. 

26). Nesse sentido, é compreensível a ênfase posta pelas organizações “parceiras” do 

PAJ na reivindicação de projetos de desenvolvimento. Por exemplo, a Organização de 

Jovens Camponeses para o Desenvolvimento de Désarmes (OJPD) reivindica que o PAJ 

a ponha em “contato com demais organismos que possam a ajudar o conserto do 

moinho quebrado” (f. 36); a Plataforma de Organizações de Camponeses do Município 

de Aquino (POPKA) reivindica, entre outras coisas, o “financiamento de atividades 

econômicas”, a “capacitação em contabilidade”, a “recondução da assessoria 

econômica” (f. 38-39). E a Agremiação de Organizações Camponesas de Limonade 

(ROPL) não se preocupa senão com atividades de tipo econômico tais como 

agropecuária, reflorestamento, transformação artesanal de frutas, estocagem de 

sementes e varejo de ferramentas agrícolas (f. 34). Nenhuma atuação política 

propriamente libertadora se empenharia em resgatar o espaço de explorados e 

                                                 
404 Outra ONG fundada pelo padre Jean Marie VINCENT em 1990, conforme a sua óptica de construção 
de hegemonia na esfera da sociedade civil, que deveria ser capitalizada pelo partido Organização do Povo 
em Luta (OPL) que fundava com o economista haitiano Gérald PIERRE-CHARLES.  
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dominados que definem as condições de vida e trabalho dos camponeses haitianos, se 

não fossem algumas mobilizações pela ROPL e a POPKA contra os cartórios que 

cobram mais do que as taxas oficiais para registro de atos de nascimento (f. 34; 37-38), 

uma vez que o PAJ consegue dar respaldo ao decreto baixado pelo governo em relação 

à declaração civil gratuita para crianças nascidas entre 1991 e 1994. Porém, o avaliador 

(f. 3-4) coloca esses resultados como impactos positivos da instituição que trabalha com 

recursos bastante reduzidos: 

 
Apesar dos limites em termos de tempo, de recursos tanto humanos quanto financeiros, 
o PAJ produziu resultados com efeitos interessantes, no tocante aos direitos da pessoa e 
empoderamento institucional. O impacto é visível na ROPL de Limonade, na OJPD e 
OGAD de Désarmes (Artibonite) e na POPKA do Vieux Bourg d´Aquin. Salvo algumas 
insatisfações registradas na distribuição do jornal “Pou yon lòt kalite jistis”, os 
beneficiários, sem ambigüidade, expressam a sua satisfação. 
 

Como em outros lugares, o Desenvolvimento de Comunidade domina o processo 

de educação popular no PAJ. Apesar de o avaliador (f. 13) mencionar o fato, não é 

capaz de concluir de forma conseqüente. Contenta-se com informar sobre a 

predominância da operadora sobre a processadora nesses termos: “O Secretariado 

Executivo do PAJ tinha proposto estender a avaliação até o período todo de colaboração 

com o Desenvolvimento e Paz, isto é, de 1991 a 2005. Após discussões com a ONG 

Solidariedade para o Desenvolvimento e Paz (do Canadá), o período 2002-2004 foi 

mantido como período de avaliação”.   

 

Por outro lado, ele (f. 9) registrou de modo indolente os órgãos doadores do PAJ, 

lamentando o sumir de outros: 

Quanto ao seu financiamento, o PAJ recebe um apoio das organizações seguintes: 
FAJDH. CAFOD, Broederlijk Delen e Desenvolvimento e Paz. No entanto, no passado, 
recebeu outros financiadores pontuais tais como a Fundação Conhecimento e Liberdade 
(FOKAL), Danschurch Aid e Centro de Gestão dos Fundos locais da ACDI (CGF-
FAJDH). 

 

Enfim, o avaliador (f. 19), num último esforço de crítica, tentou se distanciar do 

método de seminário usado no processo de educação popular na área de direito: 

 

Se os delegados a seminários fossem escolhidos a partir de critérios formação-ação bem 
estabelecidos e suscetíveis de ter certeza de que, de volta aos seus agrupamentos 
respectivos, possam transmitir as mensagens recebidas, poder-se-ia concluir que o PAJ 
tivesse efetuado uma excelente tarefa de consolidação e reforço do movimento popular.  
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Porém, essa crítica (f. 4) não vai além da recomendação de uso dos costumes na 

capacitação para a alternativa de justiça: 

 

Teria sido interessante que o PAJ mais ainda se comprometesse nas pesquisas que se 
realizam, há alguns anos, sobre o lugar do costume na ordem jurídica haitiana. As 
organizações camponesas que são parceiras privilegiadas têm muitas vezes recorrido ao 
direito costumeiro para resolverem os seus conflitos, não tendo o domínio do sistema de 
direito formal. 

 

É lamentável que esse ex-padre405, fundador de muitas ONGs (“Sant Vin 

Moun”, ITECA, por exemplo) e organizações de jovens e camponeses para o 

desenvolvimento (Tèt Kole) não consiga levar em conta o fato de as instituições de 

educação popular limitarem-se politicamente ao escolher a estratégia 

desenvolvimentista como arma de militância. A consolidação do movimento popular 

não se efetua dentro de esquemas dependentes, porque precisa de organização política 

autônoma das classes populares. Visto que o desenvolvimentismo permitiu abstrair os 

conteúdos econômico-sociais antagônicos das carências, a consciência decorrente não 

terá sido senão uma consciência desenvolvimentista. Já, isto se expressa através das 

reivindicações de “parceiros” do PAJ. Na melhor das hipóteses, um “beneficiário” 

ideologicamente consciente terá poucas influências sobre a realidade da sua localidade, 

uma vez que outras possibilidades concretas não lhe são apresentadas como alternativas 

de livre individualidade para outro campo de ação.  

 

No entanto, é inteligível que o avaliador (f. 47) aconselhe ao PAJ “procurar o 

apoio de novos parceiros financeiros a fim de que possa executar os programas, 

atendendo as múltiplas demandas das organizações parceiras”. Do mesmo modo, ele (f. 

50) termina a avaliação do ITECA ressaltando que os principais limites se acham na 

dispersão dos grupos e na insuficiência dos recursos humanos e financeiros. Se as 

recomendações se resumem no reforço das capacidades das organizações parceiras 

(tanto técnica quanto organizacional), indiretamente propõe-se a renovação do ciclo de 

projeto no seio do ITECA, uma vez que se sabe que a identificação da situação-

problema precede a sua transformação em conteúdos abstratamente racionais. 

Processamento racional este que deve levar à obtenção da legitimidade de solidariedade 

para com os doadores, sejam nacionais, sejam internacionais. 
                                                 
405 Naquele momento, ocupava a função de Diretor Executivo da Caritas nacional, enquanto o padre Jean 
Marie VINCENT dirigia a Caritas diocesana do Norte. Hoje em dia, CLÉRISMÉ ocupa a função de 
Ministro para os assuntos exteriores no governo PRÉVAL.  
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Por sua vez, apesar da sua crítica à dependência financeira das organizações 

parceiras do ITECA (f. 22), o outro avaliador, Jean Rénol ÉLIE (f. 24-25) não consegue 

se distanciar da força de atração do desenvolvimentismo. Apenas opta para que este seja 

mais intelectualizado: 

 

O ITECA se inspira de análises de situação realizadas por profissionais no processo de 
elaboração do projeto de capacitação. Isto significa que a instituição tem partido de 
algumas hipóteses. Os dados empíricos devem confirmar e corrigir a linha de atuação 
adotada (...). Resta realizar seminários de avaliação dos programas de capacitação com a 
participação das lideranças institucionais e de alguns especialistas externos para uma 
discussão aprofundada sobre o alcance das intervenções. 

 

O reforço intelectual do processamento de carências diminuirá 

consideravelmente a possibilidade de os carentes participarem de um processo de 

controle sobre os abusos das suas condições de vida e trabalho. Nesse sentido, o 

avaliador (f. 3) já colocou os beneficiários no seu lugar “devido”: a produção de 

“opinião sobre o programa”. O paradoxal é que ele debitou a desmobilização das 

organizações portadoras das reivindicações do mundo rural e a cooptação das suas 

lideranças pelo poder central na conta das práticas desenvolvimentistas, conforme o 

avaliador (f. 5-6):  

 

As organizações camponesas têm podido se mover na área da conscientização ou na de 
produção agrícola graças à ajuda de inúmeras instituições de educação popular, ONGs 
ou organismos de financiamento. Essas instituições as têm apoiado em atividades de 
animação, com vistas a uma procura de conhecimentos técnicos ou a uma busca de 
fundos para o financiamento dessas atividades. 

 

Ao religar o sucesso dessas organizações aos comportamentos daquelas 

instituições de educação popular, também a estas liga os fracassos, de tal forma que a 

“orientação daquelas instituições [tenha] um peso particular sobre o avanço ou o recuo 

das organizações de base” (f. 6). Assim sendo, sentencia o avaliador (f. 6): “As 

instituições de educação tampouco fazem o trabalho de capacitação necessária para o 

avanço da democracia”.     

 

Neste sentido, o avaliador (f. 31) acredita na descentralização e participação 

política enquanto mecanismos político-institucionais de instauração de democracia. Por 

isso, “(...) não basta trabalhar os conceitos teóricos [em relação a esses mecanismos] e 

apresentar as suas opiniões para com os membros de organizações que, no entanto, 

esperam ações”. A análise das demandas de participação e a percepção da população no 
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que diz respeito a estas, são garantias para “guiá-los, ou aconselhá-los a fim de que os 

ajudemos a contornarem as múltiplas dificuldades com que se deparam no campo”, 

sentencia o avaliador (f. 31). O desconcertante é que no meio dessas críticas, o nosso 

avaliador (f. 22) rebate as demandas das organizações camponesas sem uma pergunta 

avaliativa:  

 
Alguns membros de organizações parceiras esperam do ITECA um apoio financeiro 
para gerirem atividades econômicas. Pensam que não basta melhor entender 
potencialidades locais. Querem dispor de meios para poderem melhor aproveitar. 
Acreditam que recursos financeiros devem sê-lhes repassados. 

 

Rénald CLÉRISMÉ (f. 6-7) descreveu tal situação da seguinte forma: 

 

Em vez de contar com a força das suas organizações, a maioria dos agrupamentos 
camponeses esperam que ONGs venham atuar em seu lugar. Muitas vezes, estas lançam 
projetos que de modo algum levam em consideração necessidades reais das 
comunidades. A máxima falta incube ao Estado, que não expediu providências 
adequadas para orientar as diretrizes das ONGs. 

 

A contemplação dessa mentalidade de assistidos no campo não desencoraja o 

avaliador nas suas recomendações para a renovação do ciclo do projeto, como já vimos 

antes. E, isto, apesar dele (f. 15) contemplar os efeitos nocivos da atuação por projeto 

para qualquer projeto de livre individualidade: 

 

Ademais, tem se demonstrado que os camponeses capacitados se consideram técnicos 
em procura de emprego remunerado. Assim sendo, facilmente são recuperados pelo 
poder político atual, pondo-se, desse modo, enquanto freio a qualquer movimento 
reivindicativo. Apesar do fato de que se gasta muito tempo em formar quadros para 
organizações parceiras, estas se acham, às vezes, desprovidas de liderança; sempre tem 
um vazio para preencher nesse caso, e as mudanças organizacionais esperadas estão 
longe de serem atingidas. 

 

À primeira vista, parece que o limite político das ONGs chamadas alternativas é 

devido tão-somente à situação de miséria mantida pela vigência das relações 

autoritárias, uma vez que se sabe que no mundo de desemprego estrutural, todo 

conhecimento novo é motivo de mobilidade social. Porém, no fundo, o modo de 

intervenção nas carências que pressupõe esta formação de consciência, predispõe os 

recém-formados para se pôr a serviço das classes dominantes, sendo que o seu projeto 

pessoal de mobilidade social acha respaldo na abstração processual das carências. Sendo 

os laços sociais cortados na apreensão destas, o lado individual predomina em 

detrimento do coletivo que também é consubstancial da produção social das carências.   
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A negligência dos avaliadores para olharem para esse caráter fundamental dos 

projetos de desenvolvimento faz com que não assinalem o lugar subalterno imposto à 

parceria de baixo, enquanto põem ênfase sobre a parceria de cima. Todos os avaliadores 

se contentam com mencionar as organizações populares ou rádios comunitárias em 

qualidade de parceiras, mas não questionam o fato de as instituições de educação 

popular tenderem a se tornar autônomas fora das preocupações políticas expressas no 

campo.  Por exemplo, a plataforma constituída das quatro visa melhorar as condições de 

vida dos seus próprios trabalhadores, constituindo fundos de solidariedade para eles 

(Jean Rénol ÉLIE, f. 18; Rénald CLÉRISMÉ, f. 23; Andrés F. GEERTS, p. 27).  Tudo 

demonstra que a intenção de livre individualidade é incapaz de ter uma existência 

autônoma em relação à realidade objetiva constituinte, constitutiva e constituída das 

carências sociais assim processadas. 

  

  Em suma, a avaliação não parece ser imune ao poder transformista das práticas 

desenvolvimentistas. As críticas do avaliador terminam se encaixar dentro dos limites 

dos projetos de desenvolvimento. Prova disso é que, apesar da tendência para pôr ênfase 

sobre a necessidade da democracia no campo, o avaliador não questiona o 

funcionamento da Assembléia Geral da instituição, sendo esta controlada por 

processadores de carências. Tampouco Rénald CLÉRISMÉ apontou a sua avaliação 

nessa direção. Apesar de CLÉRISMÉ (f. 3) pensar que o seu relatório é “uma análise da 

situação organizacional das organizações parceiras, uma apreciação do impacto do 

projeto sobre estas e uma análise do nível de participação das mulheres nas atuações”, 

não estuda o funcionamento da maior câmara de processamento de carências. Apenas o 

avaliador (f. 18) menciona na mudança institucional, a existência de uma Assembléia 

Geral. Podemos nos perguntar em que espaço as organizações populares devem fazer a 

aprendizagem da democracia senão nas suas próprias esferas de atuação, quer dizer, os 

projetos de desenvolvimento e as próprias organizações? Para que serve a metodologia 

de educação popular promovida no processo de tratamento às carências sociais em 

andamento, caso tenha projetado a superação desse tipo de atendimento? 

Por outro lado, é de constatar que as ONGs chamadas alternativas não 

conseguem fugir das prioridades de intervenção fixadas pela Internacional Comunitária. 

Logo após a Conferência Mundial Rio-92, o ITECA implantou um projeto que trazia o 

nome de Coordenação Haitiana para a Proteção do Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento Alternativo (COHPEDA em francês), projeto este que foi voltado 
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para tratar questões ambientais. A Conferência de Beijung lhe sugeriu a criação de uma 

seção que lida com problemas de paridade em termo de gênero, enquanto as doadoras 

pressionaram-no para uma representatividade neste sentido, no que toque ao perfil dos 

empregados. 

 

Quanto à SAKS, a OXFAM financia, desde 2001, um projeto designado Rede de 

Mulheres de Rádios Comunitárias (REFRAKA em crioulo) e o FOKAL lhe exige, a 

partir do ano 2002, a apresentação de programas voltados para a defesa dos direitos das 

mulheres, e a escolha das “parceiras”: “ENFOFANM” (Projeto de Mulheres envolvidas 

na denúncia de desrespeitos aos direitos das mulheres) e a clínica da Associação para a 

Reprodução e Organização da Saúde Integral da Família (APROSIFA em crioulo). Eis 

porque os avaliadores puseram ênfase sobre a questão de gênero nos seus relatórios. 

Hoje em dia, o PAJ está desenvolvendo uma experiência no mesmo padrão: trata-se de 

um projeto de educação à la femme. Isto é, agora, sistematicamente, as suas clínicas 

jurídicas estão se direcionando para formar mulheres que defenderão os direitos dos 

seus pares.  

 

Tudo isso não constitui um problema para o desenvolvimento dos camponeses; 

são temáticas que merecem destaque dentro de um projeto de livre individualidade. 

Porém, são tratadas em desconexão com a sociabilidade do capital que faz com que o 

meio ambiente se deteriore; que as mulheres sejam subalternizadas nas relações sociais, 

etc. Ora, desde a advertência de Karl MARX, é sabido que o capital tende a destruir as 

duas fontes de riqueza, a saber: o homem e a natureza. Uma vez mais, as desastrosas 

conseqüências da reestruturação produtiva do capital demonstram a justeza dessa 

intuição marxiana. 

 

Assim sendo, as chamadas ONGs alternativas não conseguem, como já 

dissemos, escapar do padrão de intervenção que emoldura a sua estrutura enquanto 

ONGs, uma vez que dependem de doações para continuarem sendo funcionais. Em 

outras palavras, cada nova área de atuação apontada pela Internacional Comunitária 

significa um redirecionamento dos fundos. E, para terem acesso a estes, precisam 

incorporar as demandas das agências de doação. Isso resulta do fato de os trabalhadores 

de ONG serem precarizados, tornando-se vítimas da ONG enquanto instrumento de 

desmoronamento de direitos sociais. A reprodução social desses trabalhadores se torna 
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mais dependente do refinanciamento dos projetos. Assim sendo, sem direitos sociais 

garantidos, esses trabalhadores militantes procuram novos projetos de desenvolvimento, 

legitimando o trabalho precário.   

  

Essa forma de flexibilidade deságua, especificamente nessas ONGs, na 

transformação de trabalhadores militantes de “En Avant” para militantes sem partido. 

Prova disso é o fato de o mesmo desagregar-se na tomada de posse de Jean Bertrand 

Aristide, enquanto as suas ONGs tais como ITECA, PAJ, ICKL, SOFA, CRAD, 

FOHNADES, FIDES, IRATAM, GATAP e IDEA continuam sendo funcionais; e, após 

a desagregação, funda-se a SAKS. Ademais, não se registra nenhuma tentativa para 

preencher o vazio deixado pela cooptação de militantes pelo primeiro governo 

ARISTIDE. Isto é, o projeto de desenvolvimento de comunidade absorve os militantes, 

transformando-os em agentes de gestão de crise social desencadeada pela concentração 

de poder político e econômico por parte do capital.  Daí a sua organicidade dentro da 

divisão de trabalho em que a estratégia de gestão de carências forma um par orgânico 

com o desmoronamento do Estado. 

 

Ao analisar a atuação do projeto de educação popular dentro das ONGs 

chamadas alternativas, há de observar que esse processo não produz uma tomada de 

distância que coloque em questão o controle da vida e trabalho dos camponeses pelo 

mercado. Manifestações tais como lutas contra o autoritarismo da Polícia Rural e a 

extorsão de dinheiro por parte de cartórios não são bastante suficientes para politizar o 

processo de educação popular. Prova disso é que os camponeses assim conscientizados 

terminam por votar em candidatos que legislam para a reprodução da ordem do capital. 

Esses tipos de comportamentos decorrentes da educação popular problematizam o modo 

de conscientizar, por não colocarem em xeque a forma de integração social da maioria 

da população nessa ordem exploradora, dominadora e discriminatória. Nesse sentido, a 

educação popular dentro do projeto de desenvolvimento de comunidade não passa de 

uma educação popular desenvolvimentista que desempenha um papel contraditório na 

organização do controle social dessa esmagadora população pelo capital. Enfim, a 

superação desse tipo de educação popular não pode ser efetivada senão pela politização 

real da distância ideológica em germe nos seminários de capacitação conscientizante, 

posição esta que coloca na agenda política a organicidade das ONGs chamadas 

alternativas dentro da Internacional Comunitária. 
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6.2. A organicidade das ONGs chamadas alternativas na estratégia da 

Internacional Comunitária 

 

Com a retórica progressista e prática desenvolvimentista, produzem-se 

subjetividades atreladas ao capital, sendo que esse tipo de discurso se justapõe às 

realidades concretas de que não decorre. Este se constitui em modismo metropolitano. 

Assim sendo, os novos conscientizados não têm possibilidade a seu alcance para 

experimentarem concretamente o poder político da sua nova potencialidade ideológica.  

Na maioria dos casos, animadores terminaram se tornando promotores da melhoria das 

suas próprias condições de vida. 

 

A empreitada desenvolvimentista consegue, portanto, controlar os 

descontentamentos populares, orientando-os para se expressarem nas atividades de 

desenvolvimento e/ou canalizando-os para votarem em partidos social-democratas que 

buscam legitimidade para se tornarem concorrentes de partidos de direitos na gestão 

consensual da contradição capital-trabalho. No Haiti, Fanmi Lavalas e OPL se destacam 

nesse papel. Portanto, o desenvolvimentismo alternativo tampouco permite a 

aglutinação dos novos conscientizados em forças sócio-políticos autônomas, porque é 

uma experiência de luta ideológica fora do âmbito de luta política concreta.  

 

A modernização pelo desenvolvimento de comunidade enquanto substituto da 

civilização por escravização se inicia com a preparação do pós-guerra. Já, como vimos 

na problematização do nosso tema, os Estados Unidos presidiram a Conferência em que 

se criam as instituições regentes do capital. Para cumprir a sua missão, elas revigoram a 

democracia censitária. Nessa altura, é interessante indicar alguns elementos históricos 

significativos, a nosso ver, para entender a articulação estratégica que simboliza a 

Internacional Comunitária.  

 

A “ongéização ou privatização da APD 406” emerge e prepara a era da 

globalização, contribuindo para a difusão da ideologia do capital enquanto relação 

social mais democrática no mundo.  Assim sendo, essa “nova forma” de fazer política 

                                                 
406 E a invasão soft pelo processamento e operação de carências, sendo que as ONGs do Sul são 
processadoras, e as agências do Norte, as operadoras, no processo de controle político das esmagadoras 
populações do Terceiro Mundo. 
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desqualifica o projeto da livre individualidade, assimilando esta com a experiência 

soviética. Esse controle ideológico-político contribui para distanciar um forte 

contingente de jovens em relação às organizações políticas de esquerda. 

 

É difícil separar a ONG do contexto no qual nasceu. A sua gênese tem a ver com 

a nova forma de reconquista do mundo antigamente colonizado, uma vez o impulso 

democrático dado pela Revolução de outubro, promove no início, o princípio 

democrático de autodeterminação dos povos. A subsunção mais plausível parece ser o 

disfarce da solidariedade internacional através da ajuda ao desenvolvimento.   

 

O seu desenvolvimento no contexto da globalização parece confirmar a tese da 

sua origem heterônoma.  A postura anti-Estado não permanece ao longo do que passa a 

se chamar de “transição democrática”.  No início, difunde-se a idéia da ONG enquanto 

contestadora do Estado, mas, uma vez derrocadas as ditaduras e a desqualificação do 

Estado social enquanto instituição pública de regulação das lutas de classe, a ONG 

torna-se parceira do Estado neoliberal, cuja parceria manifesta-se através de repasse de 

verbas públicas para o financiamento de atuações de desenvolvimento conduzidas por 

ONGs. Toda a problemática reside no fato que os fundadores de ONG se consideram 

autônomos dentro do processo de formação, esquecendo as influências globais sofridas 

pelo mundo do capital. Ora, tanto a situação de empobrecimento quanto o fenômeno da 

ditadura não foram uma produção daqueles que pretendem lutar pela democratização. 

Só que esses contextos sócio-econômicos constituem condições objetivas dentro das 

quais intervêm os fundadores.  Por outro lado, nem as condições subjetivas foram 

totalmente criadas pelos militantes que atuam dentro das ONGs.  Sabe-se que, antes da 

derrocada da União soviética, ex-marxistas foram encorajados a desqualificar o projeto 

da livre individualidade, confundindo esta com a obra de Stálin.  Isto é, a ONG é uma 

produção de relações ídeopolíticas bastante complexas. 

 

Nessas condições, a participação ativa de trabalhadores de ONG na concepção, 

execução e avaliação de projetos de desenvolvimento, constitui o elemento básico da 

alienação de progressistas em relação à Internacional comunitária. Essa atividade 

aparentemente autônoma os transforma em agentes do novo imperialismo que pretende 

ser consensual, por causa da coexistência pacífica com o regime soviético. Na produção 

e organização de serviços de desenvolvimento, esses agentes chamados progressistas 
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executam a tarefa de modernização desenvolvimentista pela qual se distila em 

comunidades locais, a nova visão imperialista. Assim sendo, confiam no projeto de 

desenvolvimento que consideram enquanto produção de si próprios. Falta-lhes a 

possibilidade de colocar em xeque os resultados perversos daquele projeto, isto é, de 

religá-lo à nova estratégia de controle imperialista. Tanto é que no projeto de 

desenvolvimento, beneficiários conseguem atender a algumas das suas carências. O 

humanismo da livre individualidade vulgarmente torna-se egoísta, uma vez que, em 

última instância e em comparação ao nível de satisfação das necessidades de reprodução 

social dos trabalhadores de ONG, o projeto de desenvolvimento representa um novo 

lugar de realização da ascensão social, isto é, da materialização da idéia de mobilidade 

social que não rejeitam apesar da sua pretensão de luta transformadora. 

 

É interessante observar que esses trabalhadores militantes não percebem o limite 

da sua atuação na esfera da conscientização. Com efeito, conseguem capacitar algumas 

lideranças populares no mundo rural. Porém, muitas vezes, estas visam socialmente 

reproduzir-se do mesmo jeito do que seus mestres.  Assim sendo, organizam-se em 

projetos de desenvolvimento, tornando-se outros intermediários no mundo rural. A 

chave do entendimento desse fenômeno social reside no fato que esses mestres não 

moram no meio rural.  Precisam viajar no interior quando da animação de uma sessão 

de assessoria, qual seja: capacitação, avaliação, etc. Os alunos percebem que os mestres 

não são os verdadeiros intermediários, uma vez que pontualmente, freqüentam o meio. 

Portanto, compreendem que representam a si próprios.   

 

Essa representação da relação militante dentro das ONGs nos leva a considerar 

que o trabalho ideológico-político cria um ser ideologicamente consciente, uma vez 

que a tomada de consciência não é acompanhada de lutas reais voltadas para a 

transformação das relações concretas cujos símbolos, encontra-se nas manifestações de 

carências sociais.  A estruturação das ONGs não é orientada para enfrentar esse tipo de 

problema político, dado que os militantes só passam alguns dias com as comunidades-

alvo.  Um projeto de desenvolvimento, também, é incapaz de pretender superar essa 

contradição, por falta de argumento racional: nenhuma atividade foi voltada para 

encarar as raízes dos problemas sociais, porque tal atitude não será entendida pelo 

organismo de financiamento que, geralmente, é orientado para tratar carências sociais.  

Aliás, aquele organismo sempre precisa de argumentos para convencer seus próprios 
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financiadores.  Portanto, a institucionalização de projetos de desenvolvimento impede a 

produção de um ser politicamente consciente: quando técnicos moram no local do 

trabalho, deve-se entender que a sua atuação é pura e simplesmente técnica.  Os 

animadores visitam os lugares de trabalho.  Ora, a luta concreta permanece o melhor 

mecanismo pedagógico de tomada de consciência. Não podem usá-lo, por falta de 

tempo de imersão, de confrontação e de prática solidária. 

 

Por enquanto, o Estado moderno representa a modernização da instituição da 

propriedade privada, o desenvolvimento científico e tecnológico torna-se veículo da 

ideologia do progresso.  Hoje em dia, a globalização do capital coloca em questão, a 

“civilização” desse progresso, obtida com o Estado social. É dentro dessa problemática 

que se gera e se desenvolve a ONG. Peça central da extensão do progresso aos países 

outrora colonizados, permite a difusão do modo de vida do capital pela 

“implementação” de projetos de desenvolvimento, incorporando de forma subsumida, a 

cultura de comunidade própria desses cantos na visão de desenvolvimento modernista.  

 

Portanto, um projeto de desenvolvimento inclui uma dimensão política 

(transição democrática), uma dimensão econômica (modernização produtiva) e uma 

dimensão cultural (socialização pela liberdade formal). A organização não-

governamental é a forma por excelência de institucionalização do projeto de 

desenvolvimento enquanto estratégia pós-guerra de controle de países com tradição 

comunal. A “ongéização”, nesse caso, problematiza a questão de participação política, 

já que toda participação pressupõe a autoprodução de partes essenciais numa totalidade 

social. 

 

No Haiti, o processo de desenvolvimento da psicologia dos camponeses é 

marcado pela luta da livre individualidade.  A revolta surgiu dentro da experiência do 

“trabalho livre” na economia de plantation.  Isto é, a autoprodução da liberdade plena 

permanece o quadro particular da organização do trabalho e vida no meio rural.  Assim 

sendo, podem participar da vida e trabalho no campo, tal como na gestão de formas de 

trabalho e vida autônomas (“coumbite”, “escouade” “sòl”, etc.).  

 

Outro exemplo: o assassinato do imperador Jean Jacques DESSALINES, no dia 

17 de outubro de 1806, levou uma região rural inteira a se afastar do governo Alexandre 
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PÉTION.  Durante 13 anos (1807-1820), autogeriu a vida conforme o modelo da 

propriedade comunal, desafiando, desta vez, a sociedade da propriedade privada feudal 

capitalizada. Sob as lideranças de GOMAN, MALFÈT e MALFOU, os camponeses 

desenvolveram uma economia solidária em que predominaram os valores de uso. Visto 

o potencial contestador desse exemplo de auto-gestão para o resto do país, o poder usou 

a mais bruta e brutal ofensiva para matar os líderes, destruindo essa experiência de 

autonomia e solidariedade sociais populares. 

 

O significado sóciopolítico, mais abrangente, da institucionalização do projeto 

de desenvolvimento, inclusive, observa-se nas atuações das ONGs, atendendo a 

carências sociais.  Os projetos são estruturados fora da organização do trabalho 

enquanto categoria subsumida dentro da ordem do capital.  Assim sendo, como já 

vimos, as ONGs promovem o trabalho e ação comunitária no processo de lidarem com a 

“questão social”.  Os “beneficiários” não são interpelados para orientarem as atuações 

das ONGs no sentido de enfrentarem as causas radicais dos seus problemas. 

 

Portanto, a ajuda ao desenvolvimento sempre foi unilateral: enganam-se quando 

falam em organismos bilaterais ou multilaterais. Jamais um país do terceiro mundo 

escolheu o seu modelo de desenvolvimento fora de uma Revolução; uma potência 

imperialista ou subimperialista decide da forma e conteúdo da cooperação internacional.  

Quando a APD se transforma em pequenos projetos de desenvolvimento de 

comunidade, os governos de terceiro mundo só assistem a essa evolução, de tal sorte 

que alguns deles legislam para lidarem com a nova forma de controle exterior da 

soberania nacional. 

 

 Resumidamente: o modo de reprodução de relações internacionais desiguais, isto 

é, a ajuda pública ao desenvolvimento, funda a Internacional Comunitária como 

conjunto de instituições e organizações que interagem para a reprodução do sistema do 

capital. O seu conceito é o desenvolvimento do capital dissimulado sob o rótulo de 

solidariedade internacional. Se a paz aparece como objetivo final entre os povos, 

simbolizado pela institucionalização das Nações Unidas, na realidade, é a guerra contra 

a extensão do Bem-Estar no Terceiro Mundo, que se camuflou no rosto do 

desenvolvimentismo. A institucionalização da cooperação internacional se opera através 
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de ministérios e agências públicas e internacionais encarregados de difundir o modelo 

de desenvolvimento construído já no tempo da escravidão realmente moderna. 

 

 Uma série de programas de desenvolvimento determina o modo de intervenção 

dominado pela subsunção do trabalho ao capital. A ajuda pública ao desenvolvimento 

representa, nessa altura, a doação de tecnologias em desuso. Essa transferência 

tecnológica participa do controle do capital sobre a vida e trabalho no mundo chamado 

subdesenvolvido. É essa prática que preside à construção da “nova” subjetividade 

coletiva e individual que integra e difunde a sociabilidade do capital sob a roupagem de 

solidariedade. 

 

Pois bem, nasceu a Internacional Comunitária nos Estados Unidos, na 

Conferência de Bretton Woods (New Hampshire); o Plano Marshall era o seu primeiro 

manifesto. A sua segunda manifestação internacional se expressa na relação dialética 

Welfare State / Política de Substituição por importações, lutando contra a expansão do 

primeiro no Terceiro Mundo e garantindo a reprodução ampliada do capital através das 

suas atuações no trato da “questão social” pelo Estado. No momento em que se esgotam 

possibilidades de sufocar a paz, assegurando assim a reprodução da ordem do capital, 

aparecem sinais de re-ordenamento. Período esse que coincide com a reestruturação 

produtiva do capital e o desmonte do Estado do Bem-Estar. É que a crise do capital 

inaugurada pela hegemonia financeira necessita, neste ponto de inflexão e tempo de 

questionamento profundo, a reorganização da cooperação internacional. Trata-se de 

transferir fábricas, privatizar empresas públicas, cortar verbas destinadas para políticas 

sociais, etc. O Consenso de Washington ratifica esse impulso. Aí, o terceiro momento 

inaugura a passagem da ajuda pública para a privatização do processo de 

desenvolvimento. É que os petrodólares nas políticas de substituição por importações 

precisam assegurar as regularidades da produção dos seus lucros, uma vez que o 

pagamento do serviço da dívida representa uma ameaça para a continuação do processo 

de extorsão de riqueza. A agravação da pobreza no mundo torna-se o sinal de 

inquietação nos donos do capital. 

 

 A subjetividade comunitária começa, portanto, a reconstruir-se a partir da 

Segunda Guerra Mundial. Representado como uma comunidade, o mundo é gerido por 

Estados-nação, reunido nas Nações Unidas, que devem cooperar para manter a paz. Se 
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cada Estado-nação é membro dessa comunidade, seus melhores agentes são construídos 

de cidadãos nacionais, uma vez que adotam o pensamento, o sentimento e o afeto de 

pertencerem a uma Grande Comunidade. Daí a tentativa infrutífera de constituir a 

imagem do Cidadão do Mundo. 

 

 Eventos políticos e militares participaram da construção da subjetividade 

comunitária. A cooperação da União Soviética na vitória do capitalismo democrático 

sobre o capitalismo fascista, a Guerra Fria conduzida sob o manto do Estado do Bem-

Estar Social e a política burocrática do “socialismo real” se destacam também como 

fatos psicologicamente significativos na produção subjetiva do comunitarismo. De um 

lado, o sucesso relativo do Welfare State contribui para forçar o ritmo de produção do 

sujeito radical que o controle dos partidos comunistas pela nomenclatura soviética 

desencoraja através da sua política de consolidação do socialismo num só país e, 

concomitantemente, da sua tese de necessária revolução burguesa no Terceiro Mundo 

como prelúdio ao socialismo. Ideologia e Política que transformam esses partidos em 

instrumentos locais de política internacional da União Soviética. De outro lado, a 

ausência de socialização política e a fraca socialização econômica condizem muitos 

sujeitos revolucionários a questionar o fundamento do projeto de livre individualidade, 

a partir de uma concepção apenas formal de liberdade. 

 

Na introdução de seu livro “Quel altermonde?”, Jean Pierre LEFEBVRE, ex-

comunista, descreveu muito bem, a conjuntura que presidiu à formação dessa 

subjetividade: 

 

Desde 1950, imerso na práxis militante, não sequer tinha tido o tempo de lazer para 
pensar nas utopias capazes de antecipar a evolução do mundo (...). Houve de ocorrer o 
falecimento do tirano, seguido do 20º Congresso de Kruschev para as certidões 
começarem a se desmanchar. A esperança criada pelo descongelamento e essa 
autocrítica política pioneira – após a noite 4 de agosto de nossos aristocratas – dispensa 
ainda de um momento de jogar o excedente no lixo, quando o espírito unitário na 
UNEF, desde já em 1954, abriu um olhar mais seguro para outras políticas, sendo estas 
agora reformistas. 407 

                                                 
407 LEFEBVRE, Jean Pierre. Quel Altermonde? Paris, Édition, L´Harmattan, 2004, p. 8. Esse autor não 
constitui a exceção nessa regra. Pelo contrário, outros já tentavam reformular o materialismo marxiano 
por ter sido responsável, conforme eles, pela derrota do socialismo. Entre eles, podemos mencionar 
Cornelius CASTORIADIS quem, na “L´Institution imaginaire de la société, Paris, Édition du Seuil 
1985”, empenhava-se a incorporar, de forma subordinada, o pensamento de MARX ao de FREUD para 
celebrar o reencontro com uma liberdade abstrata. Por sua vez, Jürgen HABERMANAS caminha na 
mesma direção, com a sua pretensão de reformular o materialismo histórico, substituindo-se o trabalho 
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Enfim, a Guerra Fria é que expandiu a guerra de baixa intensidade em todos os 

cantos, resumida na noção de força do bem que luta contra a força do mal. O projeto de 

desenvolvimento constitui o suporte material que veicula essa ideologia de liberdade 

apenas liberalista. Estando posta em hibernação, a subjetividade radical transmuta em 

subjetividade comunitária que se torna o agente mais ativo do capital por ser iludido na 

possibilidade de uma terceira via, quando, na realidade, está cooperando pelo reforço 

das políticas neoliberais.        

 

Assim sendo: 

a) o re-ordenamento do mundo se impõe como necessidade de reprodução do 

capital; 

b) o Bem-Estar Social e Ajuda pública ao Desenvolvimento se destacam 

como instrumentos dessa reprodução; 

c) a Guerra de Baixa Intensidade (Détente) e a política de repressão 

sistemática no Leste condicionam a formação da subjetividade 

colaboracionista, colocando na cena uma sociedade civil desmaterializada; 

d) o empobrecimento é abordado em termos de exclusão social e de 

marginalidade. A inclusão e integração, vistas através de políticas sociais 

focalizadas e projetos de desenvolvimento; 

e) o  processo de constituição da nova subjetividade colaboracionista 

proporciona ao capital, agentes capazes de gerir localmente esses 

mecanismos globais de expansão do capital; 

f) a ONG se destaca como instituição intermediária entre o capital e o 

trabalho desde o esgotamento do Estado Desenvolvimentista. De público, 

o espetáculo se torna privado ainda que a solidariedade conserve seu 

conteúdo comunitário.  É o comunitário privatizado que substitui o 

público-comunitário. Processo este que desfaz a imagem 

desenvolvimentista do Estado para reconstruir a “economia solidária” 

enquanto nova forma de vitalidade da sociedade civil restaurada. 

 

A necessidade de expansão do capital e a sua incapacidade de continuar sua 

realização dentro do marco do Bem-Estar social e do Estado desenvolvimentista 

apontaram para a exigência de privatizar tanto o primeiro quanto o segundo, instituindo 

a ONG como organização mediadora no novo contexto de pobreza e descontentamento 

criado pelas políticas de extorsão mais do que quintas vezes seculares.  

                                                                                                                                               
pela comunicação. Ver “Pour une reconstruction du matérialisme historique, Paris, Edition du Seuil, 
1980).   
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6.3. Limites ídeopolíticos das ONGs chamadas alternativas na constituição de 

organização de livre individualidade 

 

Como já vimos, alguns autores brasileiros toma a referência de Lester M. 

SALAMON para fundamentarem a tese da indispensabilidade das ONGs no trato 

alternativo a carências sociais. Dentre eles, destacam-se Nanci V. CARVALHO, 

Simone C. T. COELHO, Darcy de OLIVEIRA, Rubem César FERNANDES, etc. Por 

exemplo, traduzem o conceito “Third–Party Government” (SALAMON, 1995, p. 41) 

pelo Terceiro Setor: 

 

(...), o Estado do bem-estar no contexto americano usa uma vasta pluralidade de 
terceiras partes para realizar funções governamentais. O resultado é um sistema 
complexo de “governo pelo terceiro” (SALAMON, 1981), no qual o governo 
compartilha um grau substancial da sua discrição sobre o gasto de fundos públicos e o 
exercício da autoridade pública com ‘os executivos dessa terceira parte. 408 

 

No conceito de setor sem fins lucrativos de SALAMON (p. 54), entram, 

sobretudo, agências de fundos, ou intermediários, na coleta de fundos, organizações que 

servem a seus próprios membros tais como organizações profissionais, sindicatos, 

cooperativas, associações de comércio, agências de segurança mútuas, organizações 

públicas de assistência (escola, agências culturais, agências de bem-estar social, centros 

de ação cotidiana, postos de saúde, hospitais – e organizações religiosas). No livro 

“Global Civil Society. Dimensions of the Non profit sector409”, Lester M. SALAMON 

(p. XXI-XXII) reitera a composição do terceiro setor: 

 

“(...), usamos os termos ‘setor da sociedade’ ou ‘ organização da sociedade civil’ 
através desse volume para fazer referência à vasta gama de organizações que 
essencialmente são privadas, isto é, fora das estruturas institucionais de governo; que 
em primeiro lugar, não são comerciais e não distribuem lucros para seus diretores ou 
‘proprietários’; que se auto-governam; e às quais o povo está livre de voluntariamente 
aderir ou apoiar”. 

 

No capítulo 1 desse livro, com Wojciech SOKOLOWSKI e Regina LIST (pp. 3-

4), o nosso autor precisa: 

 

                                                 
408 SALOMON, Lester M. Partners in Public Service. Government – NonProfit Relations in the 
Modern Welfare State, op. cit.  
409 SALAMON, Lester M.; SOKOLOWSKI, Wojciech; LIST, Regina. Global Civil Society: Dimensions 
of the Nonprofit Sector, Connecticut, Edition Johns Kopkins Press, 2004. 
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Diversamente conhecido como setor ‘sem fins lucrativos’, ‘voluntário’, da sociedade 
civil, ‘terceiro setor’, de ‘economia social’, de ‘ONG’, ou de ‘caridade’, esse conjunto 
de instituições incluem no interior, às vezes uma série surpreendente de entidades – 
hospitais, universidades, clubes sociais, organizações profissionais, centros de 
atendimento cotidiano, organizações de desenvolvimento pela base, clínicas de saúde, 
grupos ecologistas, agências pela ajuda familiar, grupos de auto-ajuda, congregações 
religiosas, clubes esportivos, centros de qualificação pelo emprego, organizações 
comunitárias, cozinhas populares, movimentos dos sem-teto, e demais. 
Por causa da sua única combinação da estrutura privada com meta pública, do seu 
tamanho geralmente menor das suas conexões com cidadãos, da sua flexibilidade e da 
sua capacidade de explorar iniciativa privada em apoio a objetivos públicos, essas 
organizações estão crescendo para cumprir um conjunto de funções críticas: ajuda a 
atender a serviços humanos vitais, tais como a saúde, a educação, a ajuda aos pobres, às 
vezes em parceria com o Estado e o mercado; encorajar o infortunado e chamar a 
atenção pública para problemas não atendidos; expressam impulsos artísticos, 
religiosos, culturais, étnicos, sociais e recreativos; construir comunidade e favorecer 
esses laços de crença e reciprocidade que são necessários pela estabilidade política e a 
prosperidade econômica; e em geral, mobilizar iniciativa individual na perspectiva do 
bem comum. 

 

Aí, o terceiro setor é considerado consoante aos demais. Já, SALAMON (1995, 

p. 49) defendeu essa tese em termos de relacionamento do governo com as organizações 

sem fins lucrativos no Estado de Bem-Estar Moderno410, nos EUA. A partir da teoria 

das vantagens comparativas, colocou-as como necessárias: “(...) organizações de 

voluntariado ocupam uma melhor posição do que a estrutura das agências do governo 

na qualificação pelo atendimento de serviços, na operação numa escala menor, no ajuste 

de satisfação das necessidades dos clientes”. 

 

Por enquanto, essas vantagens são desprovidas de qualidade para o autor (1995, 

p. 84) coloca as ONGs como alternativas radicais ao Estado e ao mercado. Ao contrário, 

ele atribui a essas instituições, um papel de cooperação para a estabilidade política e a 

prosperidade econômica como já vimos antes, a incoerência dessa tese reside na sua 

visão ingênua enquanto o resultado do desenvolvimento natural das ações de ajuda do 

governo colonial pela educação superior:  

 

(...) ajuda governamental pelas organizações de voluntariado tem raízes profundas na 
história da América. Bem antes da Revolução Americana, por exemplo, governos 
coloniais têm estabelecido a tradição de assistência para instituições educativas privadas 
e essa tradição persistiu no século XIX. 

 

                                                 
410 Considera o nosso autor o estado de Bem-Estar Moderno, porque, conforme ele, já o governo colonial 
ajudava instituições educativas privadas sem fins lucrativos. Só que o nosso autor ignora o fato de que o 
governo colonial inglês o fez para reproduzir a burocracia necessária para o mantimento de laços 
coloniais na América do Norte. 
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Apesar dele assinalar (p. 85) “(...) os problemas sociais que acompanham a 

urbanização e a industrialização”, é incapaz de captar o novo, porque considerado este 

em termos de acréscimo. Então, o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social está 

equiparado com a decorrência do aumento da pobreza: “(...), governos incessantemente 

foram chamados para responder” (idem). 

 

A incapacidade de ver o novo modo de exploração e dominação que se 

metaboliza de forma hegemônica, a sociedade estadunidense depois da Independência e 

a crise com que deflagra o desenvolvimento acelerado do capitalismo nos anos 1920, 

essa incapacidade desembocará na tese da confiança do governo, nas capacidades das 

organizações sem fins lucrativos, quando precisar explicar o surgimento do 

neoliberalismo. 411 A sua tentativa é superar lacunas deixadas pelas teorias concernentes 

tanto à falha do mercado quanto à do Estado no atendimento social. Conforme ele (p. 

34), Robert NISBER, por exemplo, opôs o poder à comunidade, o estado às 

Organizações sem fins lucrativos. Também, nas teorias sobre Estado do Bem-Estar, em 

luta, encontra-se a oposição da burocracia e da comunidade (p. 37, 39, 41): 

 

Para os liberais, uma fé nas capacidades do serviço público profissionalizado de um 
aparelho administrativo estatal integrado tem sido crucial na batalha para ganhar suporte 
político para um expansivo rol do governo na resolução de problema social. (...), 
conservadores têm tido um incentivo sempre mais forte para exagerar o poder do Estado 
de Bem-Estar Moderno a fim de enfatizar a ameaça que o Estado representa para a 
liberdade individual e demais valores sociais importantes.  
Tanto essas teorias quanto a teoria da complementaridade Estado/Organizações sem fins 
lucrativos, menosprezam o papel do capital no trato às seqüelas da “questão social”. O 
formalismo é o caráter comum dessas visões. O fato de discutir a questão de maioridade 
e menoridade fora da totalidade social corrobora a abordagem econômica dessas 
perspectivas. Para o nosso autor, o problema central reside na falta de distinção entre o 
papel do governo enquanto fornecedor de fundos, e orientador, e o atendimento de 
serviços. 

 

É importante destacar que o nosso autor não estabelece uma diferença clara entre 

o Estado e o governo. Às vezes, o argumento territorial emerge enquanto principal traço 

entre ambos. Daí a não diferenciação privado/público na teoria harmônica das 

ONGs/Estado (p. 41). Conforme o nosso autor (p. 43), o importante é que no Estado de 

Bem-Estar moderno, o governo usa um conjunto de atores diversos para atender 

necessidades sociais. 

                                                 
411 É interessante observar que o nosso autor nunca se refere a esse termo na apresentação da sua teoria 
sobre as relações Governo/Organizações sem fins lucrativos. Prefere conferir as posições diferentes dos 
“Liberais’ e dos ‘Conservadores” (p. 37). 
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(...), o conceito de terceiro governo enfatiza e compartilha fora da responsabilidade 
entre instituições públicas e privadas e a mescla profunda dos papéis público/privado 
que é característica do Estado de Bem-Estar americano. Porque um número de 
instituições diferentes deve agir junto para cumprirem o objetivo de um determinado 
programa, esse modelo de ação governamental muito complica a tarefa da gestão 
pública e implica nos problemas reais de justificativa e controle. 

 

Em suma, o nosso autor tenta harmonizar o debate sobre Estado ONG sem 

discutir o fundamento ontológico da sociedade que ele assimila à comunidade. 

Também, sem estabelecer os contornos histórico-sociais da separação público/privado, 

ele afirma a posição da harmonia social, destacando o princípio da continuidade entre as 

formas de caridade coloniais e as novas formas de privatização dos serviços sociais nos 

Estados Unidos. Evidente é que o Estado de Bem-Estar Social afigura-se conforme as 

especificidades de cada formação social, mas, mediações particulares configuram a 

relação do universo com os singulares no caso de Bem-Estar social e da subseqüente 

privatização. 

 

O esvaziamento da questão ontológico-histórica no surgimento das ONGs 

atingiu seu ápice no pensamento do autor quando ele tentou explicar o que ele passou a 

chamar de “Revolução Global Associativa”. Para o nosso autor (p. 243), “o surgimento 

do Terceiro Setor no cenário (palco) mundial” é central na sua conceituação, até porque 

ele o considera com o do Estado/Nação: “Com efeito, uma verdadeira ‘revolução 

associativa’ agora parece subterrânea a nível global que pode constituir o 

desenvolvimento social e político do último século, tanto significativo quanto era o 

surgimento do Estado/Nação no século XIX”. 

 

O nosso autor arvora o terceiro setor à altura de nova forma de representação 

política (p. 244): “Esse desenvolvimento é tanto mais impressionante, aliás, quanto 

comparado com o declínio que simultaneamente se processa num grande número das 

formas mais tradicionais de participação, tais como a votação, a identificação partidária 

política e a sindicalização”. 

 

Para fundamentar a posição da centralidade sociopolítica do terceiro setor, o 

nosso autor (p. 244) apropria-se da idéia de Samuel HUNTINGTON de “terceira vaga” 

de revoluções político-democráticas. Só que o raciocínio usado para justificar essa 

centralidade, não passa de uma tautologia. Identifica quatro “crises” e duas 
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“revoluções” suscetíveis de produzir a importância do terceiro setor. Entre as crises do 

petróleo, do desenvolvimento, do meio ambiente e do “socialismo”, não se encontra 

nenhuma vinculação. Todos esses acontecimentos históricos produzir-se-iam de forma 

natural. Até porque a “Revolução das Comunidades” estaria ligada, nas palavras do 

autor (p. 260), à simples “invenção e profunda disseminação do computador, (...)”. 

Mesmo assim, esse novo fato tecnológico teria relação com o que ele chamou de 

“Revolução burguesa”. 412 

 

O último fator que parece ter sido crítico para a emergência do terceiro setor no mundo 
nos anos 70 e 80, foi o considerável crescimento econômico que se produziu antes – nos 
anos 60 e começo de 1970. O importante em relação a esse crescimento, não é somente 
a melhoria material que permitiu, ou a série de expectativa que engendrou. Talvez o 
mais importante tenha sido a contribuição trazida na criação de uma classe média 
urbana considerável o bastante num vasto conjunto de países (...), sendo que, conforme 
o autor, a liderança da classe média era crítica para a emergência das organizações 
privadas e sem fins lucrativos nos anos 70 e 80. 

 

O autor (p. 247) emprega artifícios racionais para apoiar sua posição. Em 

primeiro lugar, ele confunde movimento social com organização não-governamental 

mesmo que, em seguida, estabeleça diferenças: 

 
No Brasil, esforços para construir a ‘igreja do povo’ baseado em grupos de ações locais 
têm conduzido até a criação de algumas 80 – 100.000 Comunidades Eclesiais de Base 
pelo país. No mesmo tempo, associações de bairro têm espalhado entre os favelados de 
São Paulo e demais cidades brasileiras um número estimado entre 25 a 27.000 
organizações, só em São Paulo 1.300 organizações sem fins lucrativos agora são 
declaradas existentes no Chile, e Argentina tem atestado a emergência de quase 2.000 
desde o início de 1980. 

 

 

Mais adiante, ele (p. 250) acrescentará: 

 

O chamado movimento popular urbano no México e em todo lugar da América Latina é 
outro exemplo de um esforço na base para melhorar condições de vida locais (...). Na 
Colômbia, por exemplo, camponeses, pequenos agricultores e grupos de estudantes 
criaram uma rede de organizações independentes nos anos 1970, que, entre 1971 e 
1980, apoiavam quase 130 manifestações e greves afetando comunidades com uma 
população combinada (acumulada) de 4.4 milhões de pessoas. 

 

                                                 
412 A nosso ver, é desnecessário discutir essa posição que atribui ao crescimento econômico, o estatuto de 
revolução burguesa, até porque o próprio autor não conseguiu demonstrar em que esse acontecimento 
econômico trouxe à tona uma nova configuração social imprimida pelas revoluções francesa e inglesa. 
Por outro lado, seria estranho que o autor considerasse a Revolução informacional em relação à crise do 
capital que abalou o Estado de Bem-Estar contemporâneo do crescimento econômico que se torna para 
ele, um fator importante no surgimento do “Terceiro Setor”. 
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Outra astúcia da argumentação reside na inversão das causas promotoras do 

terceiro setor. O autor destacou trê “causas” no processo de surgimento das 

organizações sem fins lucrativos: 

 

- Pressão do “povo ordinário que decide tomar seus negócios em suas próprias mãos e 
se organiza para melhorar sua condição ou gozar direitos básicos” (p. 249). 
- Pressão da igreja, das Organizações Voluntárias Privadas Ocidentais (PVO em inglês) 
e das agências de ajuda oficial (p. 257). 
- Pressão dos governos conservadores de Ronald Reagan e Margareth Thatcher (p. 253). 

 

É interessante observar que essa categorização é fundada sobre a imaginária 

autonomia das organizações não-governamentais. Várias vezes, o autor (p. 247) insinua 

essa autonomia, a nosso ver outorgada. Depois de testemunhar, por exemplo, a presença 

massiva dessas instituições, ele apontou: “Esses desenvolvimentos, por sua vez, têm 

engendrado sua própria resposta política”. 

Mais adiante, ao concluir, com Flora (1986, p. 256), a apresentação da sua “crise 

do Estado de Bem-Estar”, avançou o critério de vantagem comparativa das organizações 

sem fins lucrativos, sempre destacando a autonomia e solidariedade nelas encontradas: 

 

Por causa da sua escala reduzida, a sua flexibilidade relativa e o seu uso de voluntários 
privados e de ajuda filantrópica privada, as organizações sem fins lucrativos emergiram 
como uma alternativa potencialmente importante para os serviços fornecidos pelo 
Estado, e poderiam oferecer a autodeterminação, a autoresponsabilidade, a liberdade de 
escolha, a liberdade e a participação na vida cotidiana’ que eram em demanda muito 
crescente. 

 

Essa sutil insistência vem advogando a tese secundária de fatores secundários 

que representariam as pressões exteriores na constituição e desenvolvimento das 

organizações sem fins lucrativos. Assim sendo, não tem a probabilidade intelectual de 

remontar o surgimento destas a partir do Projeto Aliança para o Progresso do governo 

Kennedy na América Latina, mesmo que assinale os “Câmbios [na lei] de política de 

assistência dos EUA” (p. 253). Da mesma forma é falta de honestidade para não 

mencionar a crise da dívida externa, que abalou a América Latina no limiar dos anos 

1980, a guerra de baixa intensidade combinada com a guerra dos Contras, que arruínam 

a Revolução Sandinista e contribuem para subalternização dos movimentos de liberação 

na região com a inclusão destes no plano de “transição democrática” concebido pelos 

estrategistas do Pentágono e do Departamento de Estado dos EUA. Enfim, o que o autor 

pensa da invasão de Granada (1980), do massacre de eleitores em 29 de novembro de 
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1987 no Haiti, na construção da sua “Revolução Global das Associações? Nada, a não 

ser que tudo ocorre naturalmente. Aliás, é a impressão que suscita seu raciocínio 

(p.257), pelo menos, sobre a “crise do desenvolvimento”. Sem ligar esta com o 

crescimento da pobreza que leva “5 bilhões de homens, mulheres e crianças” a viverem 

“em pobreza absoluta hoje”, ele destacou sem a menor preocupação para enfocar a 

origem do empobrecimento, mesmo massivo: “Essas realidades desalentadoras 

naturalmente de pensamento a respeito dos requisitos para um progresso econômico”. 

 

Em suma, argumentos lineares alternam com separação factual e logicização 

dedutiva da realidade para proclamar as tendências do futuro, de acordo com as opiniões 

de Alexis de TOCQUEVILLE: “O mais importante pré-requisito, (...), era um modelo 

funcional de associações privadas, o que hoje nós chamaríamos de setor privado sem 

fins lucrativos”. 

Pois, conforme as observações de TOCQUEVILLE “entre as leis que regem 

sociedades humanas, há uma que parece ser mais precisa e clara do que as demais. Se os 

homens estão para ficar civilizados ou tornarem si próprios, a arte de associarem juntos 

deve florescer, é melhor na mesma proposição em que a igualdade de condições tem 

aumentado”. 

 

Essa utopia tocquevilliana (p. 268) se dá para a sua materialização natural 

através da “Revolução das Associações”: 

 
Depois de um século e meio, uma verdadeira “revolução das associações” parece em 
marcha a nível global, enquanto laços institucionais tradicionais retrocedem e que gente 
torna-se disponível para novas formas de “associar-se”. O surgimento decorrente de 
interesse para organizações sem fins lucrativos abre espaço para vastas reservas de 
talento e energia humana, apesar de que isto cria perigo de situação crítica. 

 

Na realidade, o nosso autor encara o Estado de Bem-Estar sem contextualização 

do sistema metabólico global. Não podia fazê-lo, aliás, sobretudo no caso estadunidense 

em que ele viu uma continuidade quase natural entre as políticas coloniais de assistência 

educativa e as políticas sociais da era monopolista do capital. Ora, no “Capitalismo 

Monopolista e Serviço Social, 2001, José Paulo NETTO discutiu nessa relação, 

elementos mediadores que podem contribuir para o esclarecimento do esconderijo de 

lugares comuns com o fim da ideologia de Daniel Bell, o fim da história de Francis 

FUKUYAMA, etc. a partir do ponto de vista da “questão social”, José Paulo NETTO 
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(p. 18) tenta determinar os laços sócio-históricos entre “questão social” e Serviço 

Social, destacando a gênese histórico-social da profissão (...) está hipotecada ao 

concreto tratamento desta [“questão Social”] num momento muito específico do 

processo da sociedade burguesa constituída, aquela do trânsito à idade do monopólio, 

isto é, às conexões genéticas do Serviço Social profissional não se entretecem com a 

“questão social”, mas com suas peculiaridades no âmbito da sociedade burguesa 

fundada na organização monopólica”. 

 

Valendo-se das contribuições de Ernest MANDEL, Paul BARAN e Paul 

SWEEZY, NETTO (p. 20) considera o capitalismo monopólico uma ampliação e 

complexificação dos sistemas de mediação que garantem a sua dinâmica. Daí o controle 

de mercados tornar-se-á um instrumento estratégico no “acréscimo dos lucros 

capitalistas” que sempre define primariamente o objetivo do capital. Para o debate que 

travamos sobre a chamada ONG alternativa que se emergiria dentro de um “terceiro 

setor”, é importante repetir duas informações pertinentes o bastante, porque sempre 

terceiro-setoristas fingem a esses dados históricos. A primeira tem a ver com a 

monopolização, nova funcionalidade e redimensionamento do Estado, como o nosso 

autor (pp. 24-25) apontou: 

 

(...), ademais da preservação das condições externas da produção capitalista, a 
intervenção estatal incide na organização e na dinâmica econômica desde dentro, e de 
forma contínua e sistemática. Mais, exatamente, no capitalismo monopolista, as funções 
políticas do Estado imbricam-se organicamente com as suas funções econômicas. 

 

Essa inclusão político-econômica do Estado na vida da sociedade ocorre ao 

mesmo tempo em que aquilo que o autor chama de “parasitismo na vida social”, cuja 

única forma combatida pelo neoliberalismo são as “atividades improdutivas stricto 

sensu” do Estado. Essa segunda colocação serve, sobretudo, para introduzir a discussão 

bastante pertinente, sobre o público/privado concernente à sociedade enquanto 

totalidade social histórico-antagônica. Na legitimação política da era monopólica do 

capital, simultaneamente ocorrem fenômenos importantes a captar para encarar os 

problemas sociais encobertos na rígida oposição do público ao privado. Em primeiro 

lugar, o capitalismo monopolista operou, segundo NETTO (pp. 32-33), uma 

fragmentação e parcelamento da intervenção estatal sobre a “questão social”. 
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(...), tomar a ‘questão social’ como problemática configuradora de uma totalidade 
processual específica é remetê-la concreta à relação capital/trabalho – o que significa, 
liminarmente, colocar em xeque a ordem burguesa. Enquanto intervenção do Estado 
burguês no capitalismo monopolista, a política social deve constituir-se necessariamente 
em políticas sociais: as seqüelas da ‘questão social’ são recortadas como problemáticas 
particulares (o desemprego, a fome, a carência habitacional, o acidente de trabalho, a 
falta de escolas, a incapacidade física, etc.) e assim enfrentadas. A constatação de um 
sistema de nexos causais, quando se impõe aos intervenientes, alcança no máximo o 
estatuto de um quadro de referência centrado na noção de integração social: selecionam-
se variáveis, cuja instrumentação é priorizada segundo os efeitos multiplicadores que 
podem ter na perspectiva de promover a redução de funcionalidades – tudo se passa 
como se estas fossem de um ‘desvio’ da lógica social. Assim, a ‘questão social’ é 
atacada nas suas refrações, nas suas seqüelas apreendidas como problemáticas cuja 
natureza totalizante, se assumida conseqüentemente, impediria a intervenção. Donde a 
‘categorização’ dos problemas sociais e dos seus vulnerabilizados, não só com a 
decorrente priorização das ações (com sua aparência quase sempre fundada como opção 
técnica), mas, sobretudo, com a atomização das demandas e a competição entre as 
categorias demandantes. 

 

Dir-se-ia que essa longa passagem destina-se a demolir (desmontar) o argumento 

fundado na pluralidade estratégica das organizações não-governamentais, decorrente do 

desmonte do Estado de Bem-Estar. Não é o caso, mas por acaso cabe à contraposição 

imprescindível no processo de restabelecimento do lugar prestigioso da teoria da 

totalidade, indevidamente ocupado pelo irracionalismo pluralista. As atuações das 

ONGs aparecem enquanto práticas dessas teorias múltiplas e diversas. Com efeito, as 

ONGs lidam com múltiplos aspectos problemáticos da vida humana: saúde, educação, 

lazer, emprego, moradia, meio ambiente, direitos humanos, etc. Todas essas atuações 

pretendem confluir no desenvolvimento da pessoa humana. Porém, o atendimento 

múltiplo e fragmentado não visa o livre desenvolvimento da individualidade, apesar de 

querer ser fundado na defesa pela liberdade dos indivíduos. A falha reside no fato de 

que estes não são entendidos como conjuntos de relações sociais, pelos promotores do 

terceiro setor. 

 

Em segundo lugar, a ordem monopólica do capital publiciza a ‘questão social’, 

ao mesmo tempo em que re-situa o ethos individualista do capital. Assim sendo, 

sentencia o nosso autor (pp. 34-35): 

 

(...): as seqüelas da ordem burguesa passaram a ser tomadas como áreas e campos que 
legitimamente reclamavam e mereciam a intervenção da instância política que, formal e 
explicitamente, mostrava-se como expressão e manifestação da coletividade. No 
movimento que determinou este giro, confluíram quer as exigências econômico-sociais 
próprias da idade do monopólio (...), quer o protagonismo político-social das camadas 
trabalhadoras, especialmente o processo de lutas e de auto-organização da classe 
operária (...); mas ocorreu também, como significativa ponderação, o novo dinamismo 
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político e cultural que passou a permear a sociedade burguesa com as crescentes 
diferenciações no interior da estrutura de classes (...). 

 

Conforme NETTO (p. 35), o corte ao ideário liberal não vai além de uma 

acomodação formal porque finalmente “(...): nas condições da idade do monopólio, o 

caráter público do enfrentamento das refrações da ‘questão social’ incorpora o substrato 

individualista da tradição liberal, ressituando-o como elemento subsidiário no trato das 

seqüelas da vida social burguesa”. Portanto, o trato “público” da “questão social” não é 

antagônico à reprodução do capital. Pelo contrário, contribui para o “disciplinamento 

psicossocial dos indivíduos excluídos do circuito integrativo a que a regulação se 

propõe”. Pois, segundo ele (p. 51),  

 

Entre o ‘público’ e o ‘privado’, os problemas sociais recebem a intervenção estatal: de 
uma parte, a direção estratégica do processo econômico-social e político; de outra, a 
rede institucional de ‘serviços’ que incide sobre as ‘personalidades’ que se revelam 
colidentes, porque vítimas, com aquela. 

Atualmente, é combatida essa forma de intervenção estatal em nome da 

liberdade dos indivíduos, da sua autonomia, o embate chega até o ponto em que se 

ergue um terceiro setor, seja como com capacidade de preencher as falhas do Estado e 

do mercado, seja como alternativa às organizações que outrora lutavam pela 

emancipação social. O que está mais claro até agora, nesse debate n o trato ”questão 

social”. Porém, não é exagerado atribuir-lhe a qualidade de transformação 

organizacional radical? Na conclusão do seu livro “Terceiro Setor e Questão Social – 

Crítica ao padrão emergente de intervenção, 2003”, Carlos MONTAÑO (p. 275) refuta, 

por sua vez, a pretensão do radicalismo da sociedade civil nesses termos: “(...), a 

sociedade civil nem é homogênea, nem ainda pode ser considerada como sujeito 

portador do legado emancipatória”.  

 

Porque, “(...), no âmbito da sociedade civil, inclusive desde a sua cotidianidade, 

as pessoas, os movimentos sociais, as ONGs, as associações comunitárias, os grupos de 

interesse ou categoriais, partissem ativamente do processo de lutas sociais” (p. 262). 

 

Essa recusa acompanha a negação de qualidade de sujeito à sociedade civil, 

preferindo falar na arena de lutas sociais (p. 275): 

 

Pensar nas ‘lutas da sociedade civil’ remete também, e fundamentalmente, a pensar esta 
esfera social não como espaço de lutas, mas como sujeito delas. Ao isolar e autonomizar 
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a sociedade civil da totalidade social, ao transformá-la em unidade harmônica, opera-se, 
assim uma transformação desta, de uma esfera, espaço, âmbito do social, em sujeito. 

 

MONTAÑO (p. 276) se propõe a “falar sobre as ‘lutas na sociedade civil”, quase 

excluindo a possibilidade de existência de sujeitos dentro da sociedade civil, pela 

pertinência da tese de arena social: 

 

(...), a sociedade civil passa a ser considerada como o que é uma dimensão, uma esfera, 
um espaço da totalidade social, portanto, necessariamente articulada às outras esferas, 
particularidades do universal. Ela não mais pode ser vista como (auto) identidade, mas 
como complexidade, diversidade, e até antagonismo, conformada por setores dos mais 
diversos interesses particulares e, fundamentalmente, de classe. A sociedade civil, aqui, 
não é personificada, transformada em sujeito, mas é concebida com arena de lutas. 

 

É possível observar que as ONGs são sujeitos, porém, não autônomos. Assim 

sendo, são portadoras, em última instância, da subjetividade do capital que, em outra 

forma, subordinada a orientação das lutas sociais. Não é uma simples postura 

ideológica. Realmente corresponde à nova estratégia do capital tentar neutralizar as 

potencialidades alternativas criadas pelo novo padrão de exploração, dominação e 

discriminação. A condição de esfera social ou instituição social não exclui a 

possibilidade de sujeito. Já, Antônio GRAMSCI descobriu o fato das instituições serem 

intelectuais orgânicos. 

 

É claro, portanto, as ONGs também são sujeitos porque operam dentro da 

totalidade social, porém, parcelando esta, e priorizando, como já vimos com José Paulo 

NETTO (p. 274), sob o pretexto técnico, problemas separados da vida social. Desta 

forma, é difícil admitir só uma “despolitização e esvaziamento das organizações 

populares e suas demandas sociais agora intermediadas pela ONG”, até porque a 

transformação organizacional interna à qual se refere o autor (pp. 272-273) implica 

numa re-politização. Pois, a autonomização das ONGs em relação aos movimentos 

sociais, acompanha o processo de redirecionamento político na sociedade civil, cujo 

redirecionamento exige um redimensionamento institucional. Porém, a nosso ver, esse 

redirecionamento não altera a natureza de micro projeto de desenvolvimento 

comunitário que distingue toda a ONG de outras instituições na sociedade civil. Mais 

adiante, apresentaremos mais detalhadamente esse ponto. Agora, é interessante destacar 

um fato importante para o nosso assunto, assinalado por MONTAÑO (p. 277): 
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(...), a lógica de mobilização contida nesse debate é uma lógica gerencial ou, na melhor 
das hipóteses, de gestão controlada de recursos comunitários para as respostas concretas 
a demandas pontuais e individualizadas. Essa lógica é fortemente funcional à 
manutenção da ordem, porquanto eliminam do seu horizonte político as contradições de 
interesses de classes. Esta é uma mobilização por gestão controlada de recursos (via 
parceria) ao setor privado, facilita legalmente a atividade das ‘organizações da 
sociedade civil de interesse público’, e estas se ‘mobilizam’ atuando na gerência ou 
gestão (controlada) das respostas às necessidades sociais pontuais e localizadas. 

 

Aí, é avançada a “lógica gerencial” enquanto elemento quase conjuntural, isto é, 

decorrente da transformação ocorrida na era neoliberal (p. 277): 

 

Aqui, a mobilização da população é tanto em parceria com o Estado, com clara direção 
de política governamental, como uma mobilização como resultada da ação do governo; 
este descentraliza, repassa dinheiro público, define qual a organização ‘parceria’ para 
executar a ação social, e só então a comunidade se mobiliza e participa em ações já 
estabelecidas pelo poder instituído. 

 

Se a parceria com o Estado é nova no desenvolvimento das ONGs, a lógica 

gerencial é, por enquanto, constitutiva dessas instituições. As ONGs nascem a partir de 

projetos de desenvolvimento. Qual seja a esfera de vida selecionada, a base permanece 

um conjunto de objetivos equipados com recursos materiais, financeiros e humanos. A 

combinação desses elementos sempre segue o princípio de identidade da lógica formal, 

até porque a avaliação das atividades também está orientada para medir o grau de 

realização de objetivos específicos chamados mensuráveis, tais como, por exemplo, a 

quantidade de presos defendidos, o número de crianças postas na escola, o volume de 

pacientes atendidos, as áreas reflorestadas, etc. às vezes, a avaliação de impactos coloca 

a forma ou o processo de atuação, mas a colocação qualitativa não passa de um auxílio 

que visa mascarar o caráter autoritário de todo projeto de desenvolvimento, elemento 

central de qualquer ONG. 

 

Todo o segredo da ONG reside na sua capacidade em esconder a sua natureza 

ideológica decorrente da abordagem segmentada de problemas sociais que não 

encontram solução pública. Donde a justificativa de todo projeto encarar qualquer 

problema em termo de carência. Nesse ponto, revela-se a chave de entendimento da 

ONG enquanto prática anti-socialista por ter empenhado no aspecto individual, 

desconsiderando a origem coletiva das situações sociais críticas com que a ONG lida 

nas suas práticas cotidianas e estruturas. Esse modo de intervenção implica na 

existência de um corpo de técnicos intermediários que sabem traduzir carências. A 
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racionalidade predominante é instrumental. Em todos os períodos da vida do projeto, 

emprega-se o princípio administrativo de hierarquia: concepção, execução, avaliação, 

etc. Ora, conforme István MÉSZÁROS no Século XXI: Socialismo ou Barbárie? (2004, 

p. 99), “a articulação hierárquica e conflituosa do capital permanece como princípio 

estruturante geral do sistema”. Portanto, “a natureza íntima do processo de tomada de 

decisão do sistema”, sendo autoritária, é incapaz de conviver com toda forma de gestão 

que não seja subsumida ou subalternizada. Nesse sentido, o autoritarismo administrativo 

inerente às relações sociais hegemonizadas pelo capital. Então, como ONGs conseguem 

considerar-se enquanto alternativas? Nós pretendemos que uma ONG chamada 

alternativa vivencia dois tempos: o tempo de gerenciamento ou conjunto de atividades 

postas para cumprir as metas no espaço comunitário, conforme o tempo delineado no 

projeto de desenvolvimento e de outro lado o tempo de conscientização. O tempo de 

gestão para o capital fundamentalmente seria na arena de lutas para a captação de lucros 

(competitividade entre ONGs). Nesse sentido, o tempo de gestão para o capital poderia 

ser um índice de eficiência e eficácia. 

 

Paralelamente, na vida das “ONGs alternativas”, consta um conjunto de 

atividades postas para justificar no espaço comunitário, conforme o tempo constituído 

na sua consciência, a nova postura progressista de hoje. Seria fundamental para manter 

a reprodução social dos novos militantes nas ONGs. Então, qual é o relacionamento 

entre esses dois tipos de temporalidades nas ONGs chamadas alternativas? A 

necessidade de reprodução das ONGs seria um elemento chave para entender essa 

relação? Como as ONGs lidam com o passado dos atingidos? Qual é a função do 

projeto de desenvolvimento enquanto instrumento técnico com que operam as ONGs? 

Será que esse instrumento seria uma nova ferramenta que domina tanto técnicos quanto 

atingidos? 

 

Todas essas perguntas colocam em questão o fato de as ONGs em geral e ONGs 

alternativas em particular expressarem aparentemente posições diferentes, mas, na 

realidade, é o mesmo instrumento que tecnifica os problemas sociais, congelando o 

passado que liga estes ao futuro. Caso a educação popular as diferencie na forma, como 

acabamos de vê-lo na discussão dos relatórios de avaliação do nosso universo de estudo, 

o desenvolvimento de comunidade as conecta com a Internacional Comunitária que 

tende a lutar contra o projeto de livre desenvolvimento. Isto é, as ONGs chamadas 
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alternativas são desprovidas de margem de ação própria que as eleve na altura de 

instituições anti-sistêmicas. No entanto, a sua atuação na área de educação popular 

possibilita a formação ideológica de segmentos importantes que podem assessorar, por 

sua vez, organizações de livre individualidade. 

 

Em suma, podemos dizer que as ONGs chamadas alternativas encerram em si 

contradições que podem se desdobrar em três elementos principais: 

 

a. são projetos de desenvolvimento de comunidade que também se 

destacam por uma componente de educação popular; 

b. resultam de processamentos de carências que intentam 

desencadear um processo de educação de carentes; 

c. reproduzem privilégios sociais enquanto buscam transformar 

carências sociais em necessidades de mudança. 

Assim sendo, as ONGs chamadas alternativas entram dentro do esquema geral 

da divisão internacional do trabalho hegemonizada, há muito tempo, pela modernidade 

neocolonial: é que a imposição militar colonial se substitui pela invasão “soft”.  O 

projeto de desenvolvimento de comunidade não está, portanto, voltado para transformar 

as relações sociais alienadas em relações sociais livres de tal forma que o 

desenvolvimento das forças produtivas da humanidade facilite a realização das 

capacidades de todos os indivíduos, mas sim, para reproduzir as desigualdades vigentes 

na produção e troca de mercadorias entre o Norte e o Sul.  Com efeito, as ONGs 

permitem a ampliação da dependência de carenciados para com privilegiados, uma vez 

que a renovação de projeto de desenvolvimento passa a transformar-se na própria lógica 

da sua existência. Ora, Karl MARX nos deixa bem clara a estreita ligação entre auto-

suficiência e autonomia, de uma parte, e entre benevolência e heteronomia, de outra 

parte: 

 

 Um ser não se considera independente senão como seu próprio senhor, e ele é   

  apenas quando sua existência pertence a si próprio. Um homem que vive graças ao  

  favor de outros homens pode ser considerado dependente (...) O homem apenas  

  é independente (...) se afirma sua individualidade como homem total em   

  cada uma de suas relações com o mundo,  vendo, ouvindo, sorrindo, provando,  

  sentindo, pensando, querendo, amando – em resumo se afirma e exprime os   

  órgãos da sua individualidade. 
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Tal dialética da necessidade e liberdade é enfatizada em O Capital (MARX, in 

LUXEMBURGO, p.63):413  

 

 Para além do reino da necessidade, inicia-se o desenvolvimento da força   

  humana, que é o seu próprio fim, o verdadeiro reino da liberdade, que,   

  por isso, só poderá florescer, considerando-se aquele mundo da carência.   

  A redução do dia de trabalho é a sua premissa fundamental 

 

Em palavras contemporâneas, o uso e abuso do espaço de desenvolvimento de 

comunidade sob o pretexto de construção de “desenvolvimento da personalidade 

humana” (MARX in L´Idéologie Allemande; El Capital; Grundrisse) não passam de um 

oportunismo corriqueiro. Tal imprudência política facilita, ao contrário, o refluxo dos 

movimentos sociais contestadores do ser social do capital, o qual ocorre no Haiti, há 

mais de 20 anos. Assim sendo, a divisão social interna e a divisão internacional do 

trabalho se combinam no controle dos carentes. Quando uma organização política de 

esquerda entrar na esfera de desenvolvimento de comunidade, tornar-se-á mais 

eficiente, neste aspecto, a estratégia do capital.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
413 LUXEMBURGO, Rosa. Reforma o Revolución, op. cit. 
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7. Conclusões  

 

Partindo do fato de as ONGs constituírem no Haiti, a forma predominante de 

lidar, há mais de três décadas, com as seqüelas do empobrecimento do País, indagamos 

sobre a possibilidade de estas instituições funcionarem como instrumentos de superação 

das contradições antagônicas entre o campo e a cidade de um lado, entre o trabalho e o 

capital, de outro. Em outras palavras, na medida em que as ONGs participam da 

estratégia de enfrentamento das carências sociais produzidas a partir da divisão 

internacional do trabalho liderada pelo capital, é instigante investigar as estratégias 

próprias dessas ONGs que fazem com que reivindiquem o lugar de alternativas na 

estruturação da Internacional Comunitária. Na realidade, a afirmação e negação do 

projeto de livre individualidade que simbolizam as ONGs alternativas nos parecem 

elementos centrais em qualquer tentativa de superação da ordem do capital. 

 

Assim sendo, visamos sistematizar conhecimentos sobre o processo para melhor 

entendermos como as ONGs chamadas alternativas no Haiti incorporam dialeticamente 

a tradição de livre individualidade legada tanto pela luta dos escravos, quanto pelo 

movimento socialista mundial. Esse objetivo nos leva a opor o projeto marxiano de livre 

individualidade ao desenvolvimentismo contido no Iluminismo em geral. A partir dessa 

oposição, entendemos as principais teses emitidas sobre as ONGs no contexto 

contemporâneo de crise do capital. 

 

Para nós, a livre individualidade busca o pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas a partir das ações próprias dos indivíduos sobre as 

possibilidades objetivamente ofertadas por determinadas sociedades, enquanto o 

Iluminismo simplesmente confia na razão como força propulsora do desenvolvimento 

humano. A democracia radical é o horizonte em que tende a livre individualidade, 

enquanto o Estado civil, o Governo civil ou a Sociedade civil consistem em desenvolver 

as forças produtivas em detrimento da satisfação das necessidades dos trabalhadores e 

da sua participação na gestão política da sua vida.  

 

Tal contradição repercute na representação das carências sociais contemporâneas 

e na compreensão do ressurgimento da tese de sociedade civil “virtuosa”, teorias estas 

que se contrapõem a toda ofensiva radical. Com efeito, em nosso percurso, registramos 
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as posições relativas ao lugar privilegiado das ONGs enquanto constituintes de um 

Terceiro Setor. Hipóteses estas que levam os seus autores a postularem uma Terceira 

Via na crise contemporânea do capital. Nesse registro, é fácil identificar, por exemplo, a 

presença de Anthony GIDDENS, Michael HARDT, Antonio NEGRI, Lester M. 

SALAMON, etc. Em revanche, autores tais como James PETRAS e Carlos 

MONTAÑO, desvelam a ilusão criada a partir da visão otimista que decorre da 

reestruturação produtiva do capital, desvendando a estratégia do mesmo para lidar com 

a pobreza decorrente da dominação do capital sobre o trabalho.  Para nós, é fundamental 

entender o que é o desenvolvimento no mundo do capital para se representar a ONG na 

atual estratégia de atendimento a necessidades sociais residuais. 

 

Como já visto, as ONGs se especializam no processamento e operação de 

carências sociais no Sul do Planeta; no Norte, as correspondentes se empenham a 

avaliar essas operações e processamentos para continuarem a arrecadar fundos de 

financiamento. Ambas especializações tornam a doação mais racional. Essa 

racionalização oculta a base de sustentação material desse relacionamento considerado 

de solidariedade entre parceiros, enquanto repousa sobre relações autoritárias oriundas 

da subsunção do trabalho ao capital, como ressaltou Karl MARX, na teorização da 

passagem da manufatura à maquinaria.414 Basta observar a espacialização das 

especializações de ONGs para se convencer da historicidade da gênese e 

desenvolvimento das mesmas: a maioria dos países do Norte se constitui de potências 

coloniais que subjugavam, pelo Pacto do Exclusivo, países do Sul. Assim sendo, as 

forças produtivas se desenvolvem nos primeiros, enquanto os segundos são explorados 

como fornecedores de matéria-prima e mão de obra escrava. 

 

A cooperação para o desenvolvimento é apenas uma nova estratégia de 

conservação de relações econômicas e culturais vantajosas para os países 

industrializados, uma vez que o Pacto do Exclusivo se revelava, naquele momento, 

insustentável porque denunciado pelo levante dos povos subjugados. Essa cooperação 

tomou a forma de ajuda pública ao desenvolvimento quando se tratava de impedir o 

desenvolvimento autônomo do Bem-Estar social nos novos países independentes. Ela se 

privatizará na busca de novos ramos de investimento para o capital bancário oriundo de 

                                                 
414 MARX, Karl. El capital. Vol I. México, Edición Fondo Económico de la Cultura, 1989. 
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petrodólares. Nesse rumo, surgem as ONGs chamadas a desacreditar o Estado a partir 

das suas intervenções nas carências sociais. 

 

É dentro desse condicionamento que a APD funciona como o desamparo de 

bem-estar social no Terceiro Mundo. Já vimos que ela contribui para a continuação das 

políticas de extorsão de recursos naturais e exploração da força de trabalho nessas 

regiões, possibilitando, desse modo, a realização de políticas sociais voltadas, no 

Primeiro Mundo, a lidar com as reivindicações vindas do mundo do trabalho.  A política 

de modernização tecnológica que simboliza a cooperação para o desenvolvimento 

implica na fundação de instituições públicas para o desenvolvimento, tais como ODVA, 

ODN, ODBFA, ODNO, DRPPN, etc. 

 

 Com a privatização da ajuda pública ao desenvolvimento, alarga-se o desamparo 

social, convertendo o bem-estar em bem privado. Agora, os empréstimos são orientados 

para setores privados, porém, previamente avalizados pelo Estado. No Haiti, é 

significativo o fato de o governo Jean-Claude DUVALIER garantir o empréstimo do 

Banco Mundial ao maior burguês haitiano, Oswald BRANDT, para produzir carne de 

galinha em substituição aos porcos massacrados através do PEPPADEP. Tal 

privatizatição acompanha a redução dos gastos públicos nas políticas sociais e faz com 

que o Estado abandone o controle da política educativa em proveito do setor privado: de 

80% das estruturas escolares, a rede pública se reduz drasticamente a menos de 15%, 

entre 1975 e 1985, para chegar, hoje em dia, a 10%. Aí, a possibilidade de acesso ao 

bem-estar social se desloca para a família, a comunidade e o setor privado. Nesse 

sentido, o desenvolvimento de comunidade, enquanto forma privilegiada da APD perde 

seu lugar público, conservando, porém, a sua posição ideológica. Isto é, privatiza-se 

com a ajuda e solidariedade públicas que lhe deram sustentação. A ONG representa, 

portanto, a comunidade onde se acessa o bem-estar assim privatizado, mesmo já 

incipiente no Terceiro Mundo.          

 

As ONGs não pairam no ar da solidariedade e parceria. Elas repousam na 

relação de parceria entre processadores e operadores de carências, e arrecadadores e 

financiadores. Relação esta que se consolida dentro de sólidos processos autoritários 

que expressam a materialidade da dominação do trabalho pelo capital. Fora dessa 

subsunção inexistem, de uma parte, privilegiados, e de outra, carentes. Isto é, as ONGs 
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perderiam todo apoio material e financeiro necessário para suas atuações, seja no 

desenvolvimento de comunidade, em geral, seja na educação popular, em particular. A 

especialização no processamento de carências participa, pois, de uma estratégia de 

reprodução social do capital. 

 

A nosso ver, a ONG representa o centro de processamento de carências sociais. 

Ali se informatizam estas últimas para adquirirem uma legitimidade de solidariedade na 

cooperação internacional. No processo de informatização, toda carência básica que 

expressa a sua essência histórica, perde parte do seu caráter social mediante a sua 

tecnificação em situação-problema, isto é, abstraída do seu processo de produção para 

se transformar em objeto de solidariedade nas relações internacionais. 

 

O trato técnico das carências básicas permite, ao mesmo tempo, individualizar os 

portadores, reduzindo-os a pequenos grupos deficientes pelo saber do Serviço Social e 

da Psicologia. São esses grupos que serão atendidos, conforme José Paulo NETTO, 

dentro do ideário do capitalismo, quer dizer, no processo dialético privado/público, 

porém, com a predominância do ethos privativo que se consubstancia no pathos pessoal 

ao encarar os problemas sociais. 

 

A soma desses pequenos grupos assim autonomizados empobrece a visão do 

produto de carência decorrente da sua produção na esfera global, isto é, resultante de um 

processo coletivo. Em outras palavras: o trato em pequeno grupo conserva a existência 

de relações autoritárias, produtoras de privilégios e carências, tanto no âmbito nacional 

quanto internacional; portanto, nega a sua essência histórica. Eis porque a solidariedade 

no desenvolvimento de comunidade não pode envolver senão privilegiados, relegando 

carentes à posição de objetos de solidariedade, embora na cultura popular, toda 

solidariedade seja essencialmente pro - ativa, uma vez que se deve à participação de 

todos. 

 

A legitimidade da solidariedade revela como um consenso moral expresso no 

reconhecimento da necessidade de operar qualquer carência, uma vez que esta é 

abstraída do seu conteúdo antagônico. A operação de carência consiste, destarte, na 

doação de liberalidades com vistas a executar uma carência racionalizada. Assim sendo, 

a doação se torna a expressão material desse consenso moral obtido por uma carência 
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social processada. Não se trata, no início, de um pacto social, porque uma carência 

social pode ser processada com ou sem as vontades dos carentes. Porém, acaba se 

transformando em um pacto, visto que na démarche processamento/operação/avaliação 

de carências, é legitimada a relação política de subordinação do trabalho ao capital. 

 

A legitimidade de solidariedade ou consenso moral de intervenção 

assistencialista na vida de carentes para ajudá-los a sobreviverem, isto é, preservando-se 

aquelas vidas, caminha de mãos dadas com a naturalização da propriedade privada 

capitalista. Juntas formam as duas condições que perpassam todo processo de 

solidarização com a pobreza social. Esse sacrifício é imprescindível na elevação do 

desenvolvimentismo ao altar da paz mundial para o Papa batizar o processo já 

desenfreado contra o levante de carentes políticos na Ásia, na África e na América 

Latina para satisfazerem a si próprios em suas necessidades de autodeterminação 

política, de livre desenvolvimento econômico e de enriquecimento cultural mútuo. 

Nesse passo, a legitimidade de solidariedade incide em efeitos bastante perversos: de 

uma parte, permite a materialização do direito de uma minoria para gozar do Estado de 

Bem-Estar Social, e de outra, nega a necessidade de estender essa fruição às maiorias. 

Portanto, a ajuda ao desenvolvimento bloqueia o processo autônomo que visa à 

instituição do Estado de Bem-Estar Social no Planeta, uma vez que participa de um 

mecanismo pautado na conservação de políticas de pilhagem dos recursos naturais do 

Sul, de exploração dos seus trabalhadores e de infantilização dos seus povos. 

 

A ONG relaciona carentes a privilegiados, conforme a relação autoritária 

simbolizada pela regência do capital no mundo inteiro. Enquanto os segundos 

continuam gozando tranqüilamente do seu lugar e posição no processo de produção e 

reprodução na escala mundial, os primeiros são enquadrados em grupos de portadores 

de “deficiências sociais”. Assim sendo, as carências são psicologizadas através do seu 

trato grupal que não passa de uma caricatura coletiva por abstrair o grupo do seu 

vínculo social, dilacerando os seus laços políticos, econômicos e culturais que 

caracterizam os conjuntos de grupos de carentes sociais e deslocando os conflitos para a 

esfera simplesmente individual, através da formação de interações individuais positivas 

requeridas na participação de cada membro para o desenvolvimento do grupo.       
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 Na modernidade, à medida que as sociedades se desenvolvem, todas carências 

têm, em geral, recebido, sob pressões populares, um reconhecimento jurídico.  Assim 

sendo, segundo as possibilidades de atendimento de uma sociedade, metamorfoseia-se 

num direito. Portanto, o direito torna-se o modo de existência legal das carências 

sociais. 

 

 Uma vez que a reprodução das carências pressupõe a existência e ampliação de 

relações internacionais desiguais, com correspondência em nível nacional, é possível 

entender que a ajuda ao desenvolvimento também leva a marca da desigualdade.  Esse 

tipo de cooperação não significa senão a continuidade de relações entre privilegiados e 

carentes. Todo mediador torna-se um processador de carências, que tem que respeitar 

esse autoritarismo social. Daí a distinção entre “organizações de parceria de base” e as 

organizações parceiras “de cima”. 

 

 Tudo indica, portanto, que a cooperação para o desenvolvimento, seja no âmbito 

internacional governamental, seja na esfera internacional não-governamental, é parte do 

desenvolvimento da “missão de civilização” que acompanhou a colonização de vastas 

partes do mundo, escravizando seus habitantes sob o pretexto da supremacia da raça 

branca.  Em nome da comunidade nacional, nações potentes fazem guerra para 

distribuírem colônias entre si, escravizando outras raças. Também, a noção de 

comunidade acompanha o processo de invasão soft: o discurso do papa PAULO VI e a 

Encíclica Pacem in Terris abençoam esse empreendimento, destacando o 

desenvolvimento, enquanto novo nome da paz no seio da comunidade internacional. 

  

Uma das ilusões democráticas vividas dentro da experiência de ONGs chamadas 

alternativas resta a prática de assembléia. Porém, o que é mais significativo do que 

observar que as ONGs não promovem a organização dos seus empregados.  Será que já 

representam a livre associação dos seus integrantes e, enquanto tal, não precisa de órgão 

de defesa de interesses particulares?  Caso fosse a situação, por que nelas existe uma 

personalização do poder ligado à função administrativa? Na melhor das hipóteses da 

identidade dos interesses, um movimento democrático deveria determinar o subgrupo 

mais capaz de representar esses interesses neste ou naquele momento. 
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Evidente é que ONGs chamadas alternativas funcionam com uma “estrutura” de 

assembléia geral.  Porém, esta é condenada à formalidade se não vier para ratificar 

decisões do conselho executivo. 415  O interessante é a composição da assembléia: cada 

membro torna-se membro por convite de um amigo; então, não é delegado por um 

grupo.  Assim sendo, o conselho executivo é um dono que convidou amigos numa festa 

de aclamações pontuadas de declamações416; o conselho é o ator, e a assembléia, o 

público. Não se trata de uma sessão de deliberações; sempre é um teatro. 

 

A existência das assembléias muitas vezes é condicionante de continuidade na 

doação.  Quando alguns representantes de organizações são obrigados a participar dessa 

platéia, sob o comando da casa doadora, já lhes são atribuídos papéis antecipadamente 

determinados, seja pelo cooptação, seja através da prática da maioria qualitativa.  A 

assembléia simplesmente serve de decoro democrático.  É uma textura em cujo âmbito 

se encontra o conselho executivo que lhe dá a forma de estrutura funcional.  Assim 

sendo, este acumula os poderes de execução e controle das atuações.  Destaca-se 

enquanto verdadeiro órgão de funcionamento das ONGs.  Basta folhear a lista dos 

membros para ter a convicção que representa um verdadeiro circo de amigos. Se talvez 

um ou alguns membros desejem desempenhar papel democrático real, serão descartados 

ou isolados, até deixarem o lugar de figurinha no palco.  

 

Após uma sessão de aclamações entrelaçadas de declamações, cada qual retorna 

à sua esfera privada de exercício profissional, esperando a convocação ordinariamente 

anual de outra “détente”.       

 

                                                 
415 Pessoalmente, fizemos essa experiência em duas vezes: primeiro como Secretário Geral do Grupo de 
Pesquisa para o Desenvolvimento (GRD, 1992-1993) e, segundo, enquanto vice-presidente da Sociedade 
de Animação e Comunicação social (SAKS, 2000-2001). No primeiro caso, fomos derrubados por um 
golpe, após 3 meses de tomada de posse (o mandato era de 3 anos)  A razão da ONG é que a onipotente 
secretária executiva deveria continuar co-assinando cheques fora das normas estatutárias. Uma vez que 
tomávamos uma providência que respeitasse os estatutos, organizava-se uma assembléia ilegal, isto é, 
fora das normas, para votar a destituição do Secretário Geral (Naturalmente, fui convocado naquela 
sessão que boicotei para não dar sustentação “legal” a essa manobra).  Noutro caso, fomos obrigados a 
abandonar o cargo por não aceitarmos o papel de circo no palco da comunicação popular. O problema era 
a ligação ou não das rádios comunitárias com um projeto político socialista.  Frente à força do discurso de 
autonomia que serve de argumento democrático para encobrir uma posição conservadora, afastamos.   
416 Nesse tipo de reunião, acostuma-se tomar a palavra frente a opositores irredutíveis. Com efeito, 
quando não basta aprovar as decisões do conselho executivo, tornar-se-á necessário proceder por 
declamações que são séries de discursos que elogiam os integrantes executivos.  Tudo isso contribui para 
preparar o momento sublime do almoço coletivo, animado por brincadeiras de adultos. 
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É dentro desse quadro realisticamente pintado que se torna lógico se perguntar: 

em que medida ONGs chamadas alternativas dão subjetividade política àquelas classes 

populares que pretendem acompanhar na luta de livre individualidade? Como se 

manifesta essa subjetivação política em termos de organização?  Quais são os limites 

das organizações formatadas pelas ONGs chamadas alternativas na reprodução de seu 

status de instituições geneticamente democráticas? 

Visto que a democracia, por nós, é definida enquanto processo de criação de 

novos direitos para enfrentar a dominância do capital, as ONGs devem sofrer alterações 

profundas: 

 

a) transformação da solidariedade do espetáculo em solidariedade 

pública pela politização da vida e trabalho dos carentes, através da 

organização política autônoma, pondo-se ênfase sobre a luta para a 

democracia substantiva; 

b) transformação do espaço de formação de ilusão democrática em lugar 

de iluminação da democracia pela formação do ser totalmente 

consciente, superando-se a separação entre vida e trabalho dos 

carentes e política ativa; 

c) politização inversa do trabalho comunitário pela incorporação crítica 

das atuações comunitárias no processo de construção do ser 

totalmente consciente. 

 

A modernidade nasceu com o desenvolvimento que levou o nome de progresso.  

Com o impulso da ciência e técnica, desenvolveram-se as forças produtivas, cujo 

desenvolvimento socialmente desigual, leva à regressão de relações humanas, porque 

baseado no trabalho quase servil.  Portanto, a individualidade que se desfraldava na 

bandeira da modernidade, rasgou-se pela força conservadora do capital, desde logo 

dominante.  Daí o Iluminismo desencadeado dar lugar à expressão do comunismo que 

entende superar essa contradição através da solidariedade política internacional. Frente 

a esse projeto de pleno desenvolvimento, defrontou-se a apropriação tecnológica 

enquanto nova forma progressiva do capital. É dentro desse processo de avanço e 

retrocesso da liberdade que se criou a Internacional Comunitária, cuja parte capilar 

emerge com a ONG. 
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A ONG é uma doação institucional de uma pessoa para outra, de um grupo para 

outro.  De um privilegiado para um carente ou seu representante; de uma classe 

exploradora para uma classe explorada.  Essa gênese continua sendo determinante no 

funcionamento da ONG.  Quanto mais vivem e trabalham os empregados como se 

fossem numa família, tanto mais nela reina a cultura autoritária. É fácil captar esse 

sentido da ONG nas conversas dos seus integrantes.  Por exemplo, ao designar o seu 

escritório, sempre se referem à casa.  Essa percepção se aprofunda na mente e coração 

com a prática de almoço coletivo.  A cozinheira sempre beneficia de atenção que recebe 

geralmente uma dona de casa, e o diretor, naturalmente, torna-se o “pai-fazendeiro”. 

 

Nas ONGs chamadas alternativas, mais fortemente se expressa essa cultura 

quase feudal.  O reforço talvez se origine da postura paradoxalmente progressista.  Os 

trabalhadores desse tipo acreditam numa positividade congênita: visto que a 

institucionalização da doação se engendra enquanto símbolo do bem frente ao Estado 

que representaria o mal, por não ter cumprido as tarefas de suprimento das carências, 

consideram-se herdeiros dessa última criatura iluminista.  Já “beneficiários” costumam 

dizer que ONG traz luz na treva da comunidade, através das suas atuações 

desenvolvimentistas.  Com efeito, a posição crítica frente ao Estado termina por iludir 

esses trabalhadores sobre a natureza do seu espaço de trabalho, impedindo-lhes até uma 

reflexão crítica sobre a construção da sua personalidade e comportamentos, inclusive na 

vida militante.  Por exemplo, em nome de lealdade à casa benfeitora (benevolente, 

protetora, doadora) e de fidelidade à casa beneficiária ou protegida, um trabalhador 

militante de ONG não comunica qualquer documento de projeto, seja qual for aquela 

utilização prevista desse requisito: controle, pesquisa ou denúncia. O argumento de 

recusa sempre é a falta de direitos de divulgação fora da norma decidida pela casa.  

Assim sendo, na vida e trabalho de ONG, inclusive nas chamadas alternativas, não se 

educa nos princípios de transparência nem nos de autocrítica. 

 

Precisa ser democratizada a ONG chamada alternativa.  A lealdade e fidelidade 

dos “ongueiros”, “ongários” e “onguistas” precisam ser elevadas ao patamar de 

solidariedade política popular. Por isso, o projeto de emancipação humana parece ser o 

caminho democrático de reconstrução de sua personalidade. 

 



 310 

A ONG, consciente ou inconscientemente nascendo dentro de uma relação 

paternalista, encontra um lugar fértil nas sociedades mais autoritárias para seu 

crescimento. Já mentes e corações são preparados para abençoar essa nova instituição 

gestora de carências.  Numa sociedade sem cultura de autonomia ou em que se asfixia 

toda tentativa de construção de autonomia, a solidariedade do espetáculo facilmente 

consegue encobrir espetáculos de solidariedade que estão a contemplar autênticas 

práticas sociais portadoras de livre individualidade, tais como “konbit, sòl, sangle, 

eskwad”, mutirão, etc. A ONG é, portanto, um projeto de desenvolvimento em doação 

institucional. Agora, o problema é potencializar a doação institucional de 

desenvolvimento em instrumento de auto-produção de desenvolvimento plenamente 

livre. 

 

A ONG simboliza um tipo de intervenções na gestão de carências.  Daí o 

vocabulário constituído de ajuda mútua, solidariedade, cooperação, respeito à auto-

estima, etc. Tanto no plano da ideologia quanto da prática, a ONG se aparenta com 

outras, a aproximação não anula a pertinência desse questionamento: será que a ajuda 

mútua, solidariedade e cooperação não agem como meios para a reprodução dos 

projetos, isto é, daqueles que neles trabalham?  Será que a ONG se estrutura com base 

nas normas, interesses, objetivos e fins particulares de grupos e classes populares, de tal 

forma a dar respostas a necessidades sociais daquelas classes e grupos? 

 

Todo o problema de definição das ONGs parece residir no fato de que os 

critérios ainda escolhidos pertencem tanto ao Estado quanto ao mercado, isto é, 

conforme as metas do sistema do capital.  A confusão resultaria da estratégia de 

negação da história dialética desse tipo de organização: prevenção contra o comunismo, 

promoção da iniciativa individualista, apoio ao neoliberalismo, etc. Assim sendo, 

pertence à Internacional Comunitária, que é um conjunto de instituições internacionais 

que defende a posição da minoria das comunidades de proprietários, sobretudo brancos, 

a única classe capaz de viver na democracia.  Portanto, portadora de civilização e pela 

graça da sua generosidade, transfere o desenvolvimento a outras classes, raças e nações 

no mundo.  Assim sendo, arroga-se o direito de invasão, seja pela indústria bélica, seja 

pela indústria cultural constituída das novas tecnologias de informação, ou ainda, pela 

indústria do desenvolvimento ou invasão soft.       
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Tudo converge para inaugurar esse tipo de invasão. O papa JOÃO XXIII (p. 

121) na Encíclica já referida417 colocou o desenvolvimento no centro da organização da 

paz no mundo. Após a retomada da questão dos direitos enquanto características 

naturais das pessoas humanas e bases naturais das relações sociais e internacionais 

reiterou seu apelo para o desenvolvimento das “comunidades políticas em fase de 

desenvolvimento econômico”: “(...) Na Encíclica Mater et Magister exortamos as 

nações economicamente mais desenvolvidas a auxiliarem por todos os meios, as outras 

nações em vias de desenvolvimento econômico”. Aquela carta enquanto verdadeiro 

manifesto político, baseia-se na defesa da propriedade privada como originada da 

natureza, rejeita o fato da divisão social em classes e alerta contra a revolução, citando 

textualmente o papa PIO XII (p. 161): “Não é na revolução que residem a salvação e a 

justiça, mas sim na evolução bem ordenada (...). A revolução sempre precipitou homens 

e partidos na dura necessidade de terem que reconstruir lentamente, após dolorosos 

transes, por sobre os escombros da discórdia”. 

 

Assim sendo, essa programática propõe o desenvolvimento enquanto mecanismo 

de conservação e preservação da paz contra o comunismo “afim de que as nações mais 

pobres alcancem o mais depressa possível um grau de desenvolvimento econômico que 

proporcione a todos os seus cidadãos um nível mais consentâneo com a sua dignidade 

de pessoas” (p. 122). Assim, como toda tese que não tenta apanhar o movimento real 

das pessoas e coisas, a posição do Papa não passa de um documento essencialmente 

contraditório: de um lado, reconhece o desenvolvimento desigual como natural, e de 

outro, propõe a cooperação para o desenvolvimento num marco de autonomia, 

outorgando aos países imperialistas, o papel de escolher “o roteiro de colaboração 

econômica” que não acarreta a função de “tutela do desenvolvimento econômico” (p. 

123).   

 

Essa benção do desenvolvimento enquanto novo nome da paz, será dita no 

plenário das Nações Unidas, em 4 de outubro de 1965, pelo papa PAULO VI.  

Reconhecendo a ONU como caminho insubstituível da civilização moderna, o sucessor 

de JOÃO XXIII quer também se mostrar como democrata: “Fazemos também Nossa a 

voz dos pobres, dos deserdados, dos infelizes, dos que aspiram à justiça, à dignidade de 

                                                 
417 Essa carta foi publicada, em Roma, no dia 11 de abril de 1963. 
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viver, à liberdade, ao bem-estar e ao progresso. Os povos se voltam para as Nações 

Unidas como para a última esperança da concórdia e da paz”. 

 

No discurso, o chefe da Igreja Católica saúda “a sabedoria” das potências do 

mundo por abrirem “o acesso desta Assembléia aos povos jovens, aos Estados que 

desde há pouco atingiram a independência e a liberdade nacionais”.  No entanto, as 

primeiras não devem se comportar enquanto superiores aos segundos, porque a ONU é 

uma escola de paz. É nesse âmbito que as armas têm que ser substituídas pelos “projetos 

de solidariedade e de útil trabalho”. Ou, pelo menos, é o significado do “convite que 

lançamos a todos os Estados a favor da causa da paz, em Bombaim, em dezembro 

último: consagrar ao benefício dos países em vias de desenvolvimento ao menos uma 

parte das economias que podem ser realizadas graças à redução dos armamentos”.  

Assim sendo, o papa define o desenvolvimento nos termos seguintes: “diminuir o 

analfabetismo, espalhar a cultura no mundo (...) dar aos homens uma assistência 

sanitária apropriada e moderna (...) colocar ao serviço do homem os maravilhosos 

recursos da ciência, da técnica, da organização”. 

 

Desse modo, anuncia a transformação dos órgãos sociais da Igreja: “Nós 

queremos dar às Nossas instituições um novo desenvolvimento contra a fome do mundo 

e a favor das suas principais necessidades: é assim, e não de outro modo, que se constrói 

a paz”. 

    

É importante ressaltar que o desenvolvimento tem sido inventado pelo 

presidente WILSON dos Estados Unidos, na luta contra a Revolução de Outubro, 

prometendo a “democracia e autodeterminação” aos “povos da Áustria-Hungria [e] as 

garantias de um desenvolvimento autônomo e independente418”, caso se afastarem das 

influências da Revolução Bolchevique.  No artigo “Ou a bolsa ou a vida, ou a ordem 

burguesa ou a fome”, Antonio GRAMSCI, citado por Domenico LOSURDO (p. 86), 

ressaltava o uso diplomático da alimentação enquanto arma de guerra. Assim, relatava 

as advertências de HOOVER419 para o governo austríaco: “qualquer distúrbio à ordem 

                                                 
418 LOSURDO, Domenico. Antonio Gramsci: Do liberalismo ao “comunismo crítico”. Rio de Janeiro, 
Editora Revan, 2006, p. 85. 
419 É esse mesmo Herbert HOOVER que irá se tornar presidente dos Estados Unidos.  Enquanto Alto 
Comissário para o Abastecimento Alimentar no seio da administração WILSON, também pressionou o 
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pública tornará impossível o fornecimento de gêneros alimentícios e colocará Viena 

frente à fome absoluta”.   

 

O Projeto de Desenvolvimento que se estrutura dentro da cooperação para o 

desenvolvimento leva a forma de organismo de desenvolvimento na esfera pública e a 

de órgão de desenvolvimento de comunidade na era da privatização dessa nova forma 

de intervenção do Norte na orientação do Sul. Essa conceituação é incompreensível tão-

somente na história do desenvolvimento no mundo moderno. Com efeito, vimos que a 

questão da democracia se coloca na agenda da luta dos modernos contra o Antigo 

Regime sob o manto do Progresso. Ali, a propriedade privada capitalista representa o 

elemento central desse progresso que virá a ser a nova ordem na era da dominação da 

burguesia. Em contraposição, é posta em movimento a necessidade de superar as 

contradições nascidas no bojo do sistema do capital: o projeto de livre individualidade 

desvenda o véu que oculta o autoritarismo centrado no contrato de liberdade e igualdade 

como nova forma de escravidão. Daí que foi taxada de desordem pelos ideólogos do 

capital. Até hoje, esses hagiógrafos acreditam na ordem do capital, mesmo 

reivindicando uma Terceira Via, como os partidários do Terceiro Setor no mundo das 

ONGs ou de integrantes da atual social democracia européia. Nesse sentido se destaca a 

figura de líder intelectual de Anthony GIDDENS na Inglaterra, que distorce a tese da 

livre individualidade de Karl MARX no esquema individualismo versus coletivismo, 

para revivificar um projeto de modernização do Welfare State sob a hegemonia do 

neoliberalismo. Assim sendo, a instituição de micro-desenvolvimento é posta como 

antípoda às instituições tradicionais de poder alternativo, como salienta James 

PETRAS. 

 

A segunda expressão do Progresso e Ordem nas relações sociais e internacionais 

toma a forma de, como já assinalamos, APD. Já, em 1918, o presidente Woodrow 

WILSON cunhou a expressão de desenvolvimento como forma de autodeterminação 

dos povos. Essa invenção se colocará em prática na era da descolonização, no segundo 

pós-guerra mundial e para lutar contra o prestígio da Revolução de Outubro adquirido 

na libertação de países subjugados ao poderio nazista. Com efeito, nas vésperas da 

resolução da conflagração, os Estados Unidos, que lideram a resistência dos países da 

                                                                                                                                               
governo, Bela KHUN: “Trata-se de ‘oferecer à Hungria um tratamento decente se ela se libertar do jugo 
comunista”, citado por Domenico LOSURDO, pp. 84-85. 
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Europa do Norte, convocarão em julho de 1944, uma conferência internacional para 

fundarem as bases institucionais da sua hegemonia. Daí resulta a criação do FMI, do 

BIRD e do GATT, principais constituintes da Internacional Comunitária que, logo após 

o encontro histórico entre CHURCHILL, ROOSEVELT e STALIN, empenha-se em 

lutar contra a expansão do Bem-Estar social e do comunismo no Terceiro Mundo. 

 

A substância desse conjunto que estudamos sob o nome de Internacional 

Comunitária420 por ser portadora da ideologia comunitária que luta contra o projeto 

comunista de livre desenvolvimento, essa substância é feita de matérias tanto 

econômicas quanto ideológicas, portanto, políticas. Acentua o pólo individual do 

desenvolvimento em detrimento do coletivo, desconsiderando-se as causas sociais e 

internacionais que engendram as carências ou faltas de desenvolvimento. O seu modo 

de intervenção é próprio ao liberalismo, até porque Immanuel WALLERSTEIN o 

conceitua como alicerce geocultural dentro do projeto de modernização da exploração 

nos antigos países colonizados. Sob o manto do desenvolvimento de comunidade, o 

capital renova, portanto, a sua forma de atuação nos campos do Terceiro Mundo. 

 

A geração das ONGs se concebe, pois, dentro da nova ideologia liberal de 

desenvolvimento; ela coincide com uma invasão soft do campesinato pelo capital, no 

Terceiro Mundo, isto é, conforme novas técnicas de processamento e operação de 

problemas sociais parecidas com as postas na reestruturação produtiva do capital. Com 

efeito, carências sociais são transformadas em projetos de desenvolvimento mediante a 

sua “informatização”: são colocadas como dados brutos a serem processados por 

técnicos capacitados na arte de esvaziamento de conteúdos sociais. Daí resulta o projeto 

de desenvolvimento que desfraldará a bandeira da sociedade civil na luta contra regimes 

autoritários e em prol de uma busca de cidadania que, afinal de contas, desacredita 

qualquer projeto de organização coletiva na construção de livre individualidade. Luta 

esta que legitima o desmoronamento de embriões de Estado de Bem-Estar no Sul para 

criar novas condições de investimento do capital. Aproveitando-se dessa conjuntura 

expressamente fomentada, as instituições da Internacional Comunitária põem em 

marcha as reformas do Estado necessárias à reprodução ampliada do capital. O Plano de 

                                                 
420 É sempre importante relembrar que essas instituições promovem o desenvolvimento de comunidade, 
apropriando-se da prática de comunidade vigente nos Estados Unidos, como sendo associação de pessoas 
com problemas comuns e para satisfação das suas necessidades e, portanto, esquecendo a natureza 
historicamente racista e capitalista de tal prática comunitária.   
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Ajuste Estrutural imposto pelo FMI, a reforma privatista da educação pública 

encomendada pelo Banco Mundial, etc. são partes do mecanismo de enfraquecimento 

do Estado, decretando, destarte, a falência do mesmo e a eficiência e eficácia das ONGs 

no atendimento de carências sociais.      

 

No Haiti, um partido político que reivindica a tradição de livre individualidade 

na sua vertente tanto local quanto internacional, o “En Avant”, se lança ao projeto de 

aproximar-se dos camponeses haitianos enquanto componentes majoritários da 

população, uma vez que se inscreve na ala maoísta do projeto de livre desenvolvimento. 

Como outros grupos de esquerda, cria projetos de desenvolvimento, desafiando a época 

ideológica adversa aberta pelo relatório Kruschev no Vigésimo Congresso do Partido 

Comunista da União Soviética.  Assim sendo, tenta o duplo desafio de inverter as 

relações autoritárias vigentes na cooperação para o desenvolvimento e “abusar” das 

doações liberais sem se deixar ser corroído ou cooptado pelo neoliberalismo em 

gestação. A empreitada que consiste, naquele momento, em desfigurar o projeto de livre 

individualidade pela sua adulteração com a psicanálise freudiana ou lacaniana ou a 

sociologia ideal-típica de Max WEBER, já se põe em prática, por exemplo, na 

instituição fundamentalmente imaginária da sociedade de Cornelius CASTORADIS e 

na teoria comunicativa de Jürgens HABERMAS. Em outras palavras, as ONGs 

chamadas alternativas no Haiti nascem e se desenvolvem num contexto ideológico 

desfavorável, porém, aproveitam desse redirecionamento da social-democracia européia 

para se beneficiar de doações liberais necessárias para realizar empreendimentos 

considerados radicais. 

 

Se a educação popular se destaca como diferença essencial no mundo do 

desenvolvimento de comunidade, há de reconhecer o seu marco contraditório: ao 

mesmo tempo em que aponta para a libertação dos carentes, ela se conforma com o 

perfil de qualquer projeto de desenvolvimento. Uma camada de técnicos se outorga o 

direito de processar carências educacionais de pobres sob o pretexto de participar da sua 

conscientização, realizando-se o seu próprio projeto de mobilidade social nessa 

sociedade bloqueada e que nem oferece possibilidades de ascensão social dentro do 

sistema político liderado pelos “bourgeois-grandons”. Em outras palavras: a educação 

popular não é imune à nova penetração do campo pelo capital, sob a forma do 

desenvolvimento de comunidade. É, pois, de questionar o lema de solidariedade 
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escolhido pelas ONGs para reivindicarem uma postura de autonomia na estratégia de 

cooperação para o desenvolvimento. Ora, já vimos que a gênese do Desenvolvimento de 

Comunidade, em que elas encontram o seu sentido mais acabado, tem um caráter 

heterônomo em relação à vida e trabalho dos camponeses: enquanto estes descendem de 

antepassados escravos que iniciam o processo de libertação de colônias na América 

Latina e, portanto, formam a sua personalidade nas experiências de procura de liberdade 

e igualdade através do trabalho por conta própria e da produção da sua própria 

subsistência421, as ONGs são originadas no movimento de reprodução alargada do 

capital no momento da luta contra a queda da taxa de mais-valia. Valemo-nos dessa 

contradição para encararmos a presunçosa solidariedade reivindicada pelas ONGs como 

uma solidariedade de espetáculo, por ter se assentado no esvaziamento dos conteúdos 

sócio-históricos desse modo de práticas populares na vida e trabalho dos camponeses, 

isto é, na exclusão da participação destes na organização dessa solidariedade.  

 

Tanto no processamento e operação quanto na avaliação e arrecadação de 

doações, os beneficiários afiguram-se como objetos de solidariedade. Fornecem os 

dados de carência e sofrem o seu tratamento. Em vão são designadas parceiras as 

organizações fomentadas para melhor intervir na sua vida e trabalho, porém, essa 

atribuição não passa de uma retórica vazia. Os métodos de concepção, execução, 

avaliação e renovação de projetos são estranhos ao horizonte da livre individualidade: 

são os mesmos que se usam na academia, na indústria, etc. Isolam o sujeito do objeto, 

erguendo processadores, operadores, avaliadores e arrecadadores potentes frente a 

pobres carentes, histórica e socialmente explorados, dominados e discriminados. 

Portanto, abusam-se da situação de carência para a reprodução social das desigualdades.  

 

É essa contraditoriedade que faz com que as ONGs chamadas alternativas se 

defrontem com uma organicidade comunitária que corrói as potencialidades 

transformadoras da livre individualidade em vez de ser posta a serviço destas. Essa 

força de corrosão se materializa na formação de beneficiários ideologicamente 

conscientes sem poder de aglutinação política. São conscientizados fora da luta contra o 

capital por terem sido assessorados apenas em seminários e depois abandonados na sua 

                                                 
421 Nessa altura, cabe distinguir a propriedade privada camponesa que tende a reproduzir socialmente a 
família camponesa, da propriedade privada capitalista, que serve para explorar o trabalho de outrem, 
reproduzindo, desse modo, o capital.   
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dispersão geográfica e no seu isolamento político quotidiano. A organicidade 

comunitária consegue afastar e conter a influência positiva da livre individualidade, 

mediante comportamentos impostos aos assessores: a estruturação dos projetos de 

desenvolvimento é estabelecida de tal modo que estes sejam incapazes de prolongar a 

sua presença física e intelectual para além de uma semana422, na melhor das hipóteses. 

Por outro lado, se não fossem as habilidades dos assessores para modificarem os 

conteúdos dos projetos, a maioria dos beneficiários seria conscientizada de forma quase 

metafísica, isto é, formalmente, portanto, sem qualquer ancoragem na realidade 

concreta. Postulamos que esses contornos de projeto de desenvolvimento delineiam 

limites ideopolíticos inerentes à gênese e desenvolvimento das ONGs. 

 

É importante sublinhar, nessa altura, que partimos da pergunta central sobre a 

coexistência entre educação popular e desenvolvimento de comunidade nas ONGs 

chamadas alternativas para chamarmos atenção sobre a representação da solidariedade 

praticada na cooperação pelo desenvolvimento enquanto incapaz de induzir um projeto 

de representação política alternativa. Nessa altura, aprofundamos o conhecimento sobre 

o projeto de desenvolvimento de comunidade frente ao projeto de livre 

desenvolvimento, analisando o processo de formação de beneficiários ideologicamente 

conscientes que não têm influenciado a estrutura social que engendra as suas carências, 

por não serem capacitados na luta política para a posse de terra e contra o mercado que 

drena as riquezas do campo para a cidade. Em outras palavras: as ONGs engendram-se 

e desenvolvem-se dentro de um padrão de divisão internacional de trabalho que se 

traduz pela sua especialização enquanto órgãos de desenvolvimento encarregados de 

gestão de carências sociais decorrentes dessas desigualdades sociais e desenvolvimento 

desigual a estas ligado. 

 

Desse modo, a maior contradição que se move dentro das ONGs chamadas 

alternativas pode se afigurar nesses termos: o projeto de desenvolvimento de 

comunidade atende carências ao passo que a educação popular pressupõe a finalidade de 

tomada de consciência do processo de produção das mesmas. Porém, essa contradição 

acaba representando uma unidade funcional, uma vez que os carentes precisam 

satisfazer as suas necessidades para articular energia física e mental na experimentação 

                                                 
422 Em geral, um seminário de educação popular dura 3 dias, descontando-se a viagem da Capital para 
cidades do interior ou localidades mais longínquas. 
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da sua nova consciência. Afinal de contas, o projeto de desenvolvimento de comunidade 

incapacita a educação popular por ter organizado os seminários de capacitação de modo 

esporádico, de tal forma que os assessores fiquem longe dos carentes por muito tempo 

entre dois seminários. Contudo, a estratégia mais eficaz no controle do processo de 

conscientização pelo capital acha-se no redirecionamento do mesmo, através de 

promoção de problemáticas para as quais as agências financiadoras dispõem de fundos. 

Assim sendo, a nova consciência se desperta em termos quase metafísicos. Por 

exemplo, nas ONGs estudadas, vimos que a vida e trabalho dos camponeses não 

constituem as bases materiais constituintes do processo. Enquanto o que reúne a 

pequena produção do camponês permanece sendo o mercado, uma vez que a família 

camponesa precisa vender produtos agrícolas para poder comprar produtos 

manufaturados, o termo mercado é quase ausente dos seminários. Ora, é nessa esfera 

que grandons-bourgeois se aliam ao capital transnacional para subsumirem o trabalho 

dos camponeses. Os camponeses se defrontam diretamente com a propriedade feudal da 

terra, mas, indiretamente, os seus interesses se opõem aos do capital, sendo que o 

conteúdo fundamental deste se constitui dentro do processo de produção da mais-valia. 

 

A história não é apenas um produto da consciência. Antes de tudo, destaca-se 

como processo em que atuam as determinações materiais e subjetividades conscientes 

dessas determinações constituintes. Quando as doadoras fixam o horizonte das 

problemáticas a serem processadas em projetos de desenvolvimento, conseguem, 

portanto, neutralizar o processo de educação popular por terem permitido apenas a 

capacitação de carentes ideologicamente conscientes. Tal contradição apenas pode ser 

superada a partir de ações políticas autônomas que enfrentam as causas sociais 

profundas das carências, religando estas com a divisão internacional do trabalho que 

elege o desenvolvimento enquanto princípio de base da cooperação internacional e 

perfaz os contornos das ONGs na gestão de políticas sociais focalizadas. Esta postura de 

autonomia requer o questionamento da ideologia de solidariedade e parceria que é 

hegemônica no mundo das ONGs      

 

É significativo que a esquerda militante haitiana perca a sua capacidade de 

mobilização autônoma a partir de sua perda de autonomia política. Perda esta que ocorre 

em conjunção com dois acontecimentos aparentemente independentes: a queda do muro 

de Berlim e a escolha do padre Jean Bertrand ARISTIDE enquanto porta-voz da ANOP. 
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De um lado, já se difundiu a propaganda que dissesse respeito ao anacronismo da luta 

pela revolução; de outro, a aliança tácita do “En Avant” com um setor político que se 

reclama como sendo da sociedade civil e liderado pelo, entre demais militantes, futuro 

primeiro ministro do governo Aristide, termina transformando a esquerda ativa em 

instrumento de uma ideologia nacionalista, nem burguesa nem comunista, isto é, 

metafísica. 423    

Agora, trata-se de vislumbrar as possibilidades de superação das contradições 

em que se envolvem essas ONGs.  Para isso, precisamos ressaltar que a ONG é um 

órgão derivado da cooperação internacional para o desenvolvimento. Dentro desse 

quadro, a ajuda ao desenvolvimento desempenha um papel de prevenção contra a 

extensão do Bem-Estar social, intervindo na luta contra a radicalização dos movimentos 

nacionalistas que se desencadeavam no Terceiro Mundo. Pela cooptação das elites que 

lideravam esses movimentos e a concessão das independências, contribuiu para o 

controle das massas, através da cooperação para o desenvolvimento. Nesse sentido, o 

desenvolvimentismo que difunde a ONG no campo torna-se uma forma de invasão soft, 

gerindo carências para cuja reprodução pressupõe a produção continuada de relação 

social autoritária, sob a égide do capital. Donde a ONG simboliza a colaboração indireta 

entre privilegiados e carentes na ordem hierárquica do capital. 

 

A solidariedade posta em movimento nessa cooperação não passa, portanto, de 

uma solidariedade de espetáculo, uma vez que a parceria, assim instituída, funda-se na 

reprodução de relações autoritárias. Ora, qualquer ONG que reivindica uma posição 

alternativa não deixa de ser um projeto de desenvolvimento de comunidade, por ter 

gerido também um projeto de educação popular. Com efeito, a organização das ONGs 

chamadas alternativas não cria tempo disponível para ações políticas voltadas para se 

contraporem à transferência de tecnologia em desuso e à criação de investimentos do 

capital. Se for verdade que o projeto de desenvolvimento de comunidade não engendra 

as carências sociais, também o será o fato de ele atuar no sentido de mantê-las. Por isso, 

não se pode achar a superação desse projeto dentro da sua própria atuação, mas sim, 

fora do seu alcance. Em outras palavras, tanto que o projeto de educação popular precisa 

                                                 
423 Com efeito, o grupo designado como “Onè Respè Konsitisyon an” era muito ativo na renúncia do 
ditador da época, o General Prosper AVRIL, a 10 de março de 1989. René Garcia PRÉVAL e o padre 
Antoine ADRIEN foram os líderes incontestados desse movimento político que agenciava a candidatura 
do padre Jean Bertrand ARISTIDE, cuja retórica mais conhecida se expressa em uma canção por ele 
composta e que passa a se chamar de jogo de cartas nacionalistas anticomunistas. 
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dos fundos disponíveis para o projeto de desenvolvimento de comunidade para 

continuar funcionando enquanto tal, isto é, com o objetivo de desenvolver-se em um 

projeto de livre individualidade, restar-lhe-á a tarefa de reorganizar-se em sentido 

plenamente político. Essa reestruturação política diz respeito ao redirecionamento do 

processo de educação popular, colocando em cada região onde intervir, um 

representante encarregado de estimular o processo de conscientização política. Quer 

dizer que, ao mesmo tempo em que uma equipe móvel de educação popular continuar 

realizando seminários sobre direitos humanos, por exemplo, o representante político 

será preposto à tarefa de levar às suas últimas conseqüências a capacitação de carentes 

ideologicamente conscientes. Por isso, os seminários porão ênfase sobre a vida e 

trabalho dos “beneficiários”. Desse modo, uma ONG chamada alternativa desenvolve-

se em uma estrutura que se aproxima do projeto de livre individualidade. 

 

No caso do Haiti, tratar-se-á de revistar a tradição de livre individualidade 

instaurada por Jean Jacques DESSALINES e continuada por GOMAN e ACAAU, sem 

lançar mão do projeto de emancipação social delineada por Karl MARX. Em outras 

palavras, o nacionalismo haitiano deve ser radicalizado, sobretudo no momento em que 

o país está sob o controle do imperialismo estadunidense por interposição de tropas 

militares brasileiras. Nessa linha programática, é imprescindível uma releitura da 

história haitiana que se radica na formação social dos camponeses. Tal empreendimento 

não pode prescindir da organização da vida e trabalho dos mesmos, fundada na 

propriedade privada pessoal e na prática de trabalho coletivo, tal como o “konbit” e o 

“sòl”. 

 

Qualquer ONG chamada alternativa é incapaz de liderar um movimento de livre 

individualidade se não superar a organização do trabalho de educação popular imposta 

pela gestão de projeto de desenvolvimento de comunidade. Isto é, óbvio é que tem que 

colocar no centro das ações e debates a reprodução das relações sociais hierárquicas do 

capital que condicionam a criação das ONGs, em geral, no marco da cooperação 

internacional. 

                            

Assim sendo, torna-se desprovida de sentido a tese de Sauveur Pierre ÉTIENNE 

que advoga o desenvolvimento do país a partir de ações de ONG coordenadas por um 

Estado de Direito. Do mesmo modo, cai por terra a tese da Terceira Via que pretende 
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modernizar o Estado de Bem-estar com o desenvolvimento de comunidade liderado por 

ONG. Tese esta que institui a ONG enquanto terceiro setor dotado de autonomia própria 

que se condensa no par ajuda/solidariedade, proclamando-se uma essência de “entidade 

pública não estatal”, como infere a tese bem conhecida no Brasil: “Público Porém 

Privado”. Nessa altura, a tese que nos parece mais plausível é que a ONG não 

representa movimentos sociais, mas sim, projeto de desenvolvimento, embora precise 

acrescentar que mais do que representação, é, na realidade, um projeto de 

desenvolvimento no qual se incorpora o sentido estadunidense de comunidade. Eis 

porque os agrupamentos camponeses haitianos se definem enquanto grupos de pessoas 

que se defrontam com problemas e necessidades comuns para trabalharem juntos424, 

uma vez que, de tal modo, organizam-se conforme as lições aprendidas na animação 

assumida pelas ONGs.  

 

Também é preciso ressaltar que, na representação agenciada no desenvolvimento 

de comunidade, elas não são autoras pelo seu lugar na hierarquia da cooperação 

internacional que lhe deu à luz. Ora, a sua posição reproduz, de uma forma ou outra, a 

divisão internacional do trabalho que sustenta tal cooperação. Assim sendo, podemos 

conceder a função de atores tão reivindicada pelo Fórum Social Mundial, mesmo se 

colocando-as no seu papel real de subalternas. Enfim, sejam ONGs conformistas, sejam 

ONGs chamadas alternativas, participam todas da estratégia da Internacional 

Comunitária, tanto na prevenção contra a extensão do Bem-Estar social no Terceiro 

Mundo, quanto no desmoronamento do Estado. Desse modo, indiretamente ajudam no 

desmonte dos direitos sociais que algumas dentre elas pretendem defender.  

 

É claro, o espaço construído pelos movimentos sociais e ONGs chamadas 

alternativas é uma conquista importante no enfrentamento do neoliberalismo. Nesse 

sentido, é fundamental defender esse espaço de discussões contra toda possível ofensiva 

do imperialismo estadunidense para desmantelá-lo. Porém, essa conquista é um passo 

que não deve obstruir a marcha da livre individualidade. Por isso, devemos saber que a 

construção desse espaço tem a ver com contradições secundárias entre privilegiados do 

Norte, portanto, não constitui um espaço próprio. Tudo isso faz pensar na necessidade 

                                                 
424 MOUVMAN PEYIZAN TÈT KOLE. Sentèz Nasyonal: Dezyèm Kongrè Nasyonal “Tèt Kole Ti 
Peyizan Ayisyen Bite pa tonbe”, Pòtoprens, 14-18 dawout 2001, p. 5. Tal definição oculta a constituição 
sócio-histórica dos mesmos que possa incidir sobre a sua “parceria” com as ONGs chamadas alternativas. 
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de construção de organizações e fóruns autônomos. Uma vez mais, demonstra-se que 

toda contradição encerra possibilidades novas. O importante é saber lidar com as 

condições objetivas necessariamente contraditórias, como os movimentos políticos que 

tendem a ser contra-hegemônicos, como parecem ser os casos da Venezuela, Bolívia e 

Equador, para não citar outros exemplos no hemisfério americano. São caminhos 

políticos que apontam para os limites do projeto de desenvolvimento de comunidade e 

abrem novas perspectivas para a retomada do projeto de livre individualidade.  

Com efeito, um projeto de desenvolvimento de comunidade resulta de 

processamento de carências sociais. Tão-somente, promotores de desenvolvimento de 

comunidade processam conforme a ética positivista que direciona as relações sociais. 

As carências são concebidas dentro do quadro positivista que as naturaliza, valendo-se 

de técnicas para resolver a situação-problema de que são partes as carências. Aí, uma 

vez que as interpreta como sendo naturais, é lógico que o passo seguinte consiste em 

buscar apoio no outro pólo da relação, também naturalmente considerado: o privilégio 

dos países exploradores, para esses promotores lidarem com as carências tecnificadas. 

Donde emerge o projeto de desenvolvimento de comunidade que resulta da tecnificação 

de carências sociais e busca de apoio nos privilegiados.  

 

O quadro positivista é central nas ONGs: nestas, a carência social torna-se uma 

matéria-prima que se transforma pela aplicação das regras metodológicas chamadas 

funcionais: inicia-se com a operação de processamento, descrevendo uma situação-

problema. Logo a seguir, justifica-se pelos objetivos prosseguidos para indicarem 

logicamente os meios necessários para resolverem essa situação num tempo razoável 

para as doadoras. Esse cronograma é importante para estas avaliarem a eficácia e 

eficiência das ONGs executivas. Aliás, a avaliação encerra o processo que se perfila 

como um ciclo sem fim. Já, o mesmo esquema predomina na academia. Não há lugar 

para os pesquisados ou os carentes se tornarem sujeitos de pesquisa ou sujeitos de 

projeto, uma vez que a educação popular não consegue colocar em xeque a educação 

escolar e dificulta a superação da sua situação. Portanto, sem a reorganização política da 

educação popular, o projeto de desenvolvimento de comunidade sempre subalterniza 

esta, terminando por controlar politicamente os beneficiários com consciência 

ideológica. Seria interessante conhecer até onde os militantes sem partido que operam 

dentro das ONGs chamadas alternativas podem contribuir para a organização política 

autônoma dos beneficiários, assim como estes agirão em tal perspectiva, uma vez que 
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ambos esses atores ainda não percebem que não são autores do programa de 

desenvolvimento em que se envolvem. De toda maneira, é fundamental a re-

organização do trabalho de educação popular, na perspectiva de politização radical dos 

“beneficiários” ideologicamente conscientes para eles recuperarem as suas 

potencialidades de sujeitos de livre desenvolvimento.       

 

Como acabamos de ver, existe um descompasso entre a demanda de controle 

direto e transparência, a exigência de as organizações agirem como protagonistas diretas 

de elaboração e execução de políticas públicas, proclamadas pelo Fórum Social 

Mundial, e o funcionamento das ONGs chamadas alternativas que são partes do mesmo, 

ou pelo menos, no Haiti. Com efeito, as organizações de base consideradas parceiras 

dessas ONGs funcionam como clientes: a sua participação consiste em produzir 

demandas que ONGs são encarregadas de transformar em projetos de desenvolvimento 

de comunidade, mediante o processamento dessas carências no padrão de 

desenvolvimento definido após a Segunda Guerra Mundial. Esses micro-instrumentos 

de processamento operam assim como entes políticos transnacionais que nascem a partir 

da privatização da ajuda pública ao desenvolvimento, no decorrer dos anos 1970, 

período em que o capital contabilizou a queda drástica da sua taxa de lucro. 425 

 

 Apesar de essas ONGs chamadas alternativas gerirem projetos de educação 

popular, pertencem àqueles entes de desenvolvimento de comunidade: nelas, o PEP está 

subordinado à tarefa de transferir tecnologias chamadas apropriadas. Os programas de 

educação popular não são estruturados no modo de vida e trabalho das comunidades; 

são propulsados a partir de propostas oriundas de conferências internacionais tais como 

Estocolmo-72, Montreal 1982, Rio-92, Beijung-95, etc. Até porque, no Haiti, o controle 

hierárquico do capital sobre o trabalho camponês através do mercado, ainda não é 

percebido pelos educadores populares. 

 

 Nesse sentido, uma nova forma de intervenção dessas ONGs que reivindicam a 

postura alternativa deve ser pautada na meta de organização política autônoma da 

educação popular. Invertendo a tendência política subordinada imposta pelo DC, essa 

                                                 
425 Nos países da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE), essa 
diminuição avizinha-se de 4,2% (François HOUTART; François POLET (coord.) em O Outro Davos: 
Mundialização de resistências e de lutas. São Paulo, Editora Cortez, 2002, p. 24). 
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organização visará superar os limites postos por tal imposição comunitária. Nessa 

contra-organização política se interligarão os arranjos institucionais seguintes: 

 

a) a organização autônoma dos “beneficiários” conforme as suas necessidades reais 

de melhora do seu modo de vida e trabalho, de tal forma que possam incidir 

sobre o processamento das suas carências; 

b) a reorganização da educação popular em torno da vida e trabalho desses 

beneficiários, de tal forma que se reverta a dinâmica de estruturação dos 

programas pedagógicos; 

c) a reestruturação política das ONGs chamadas alternativas, com destaque na 

imersão permanente dos agentes de educação popular no modo de vida e 

trabalho dos beneficiários, para que esses militantes “sem” partido encontrem 

uma outra organização política de que são co-protagonistas. 

 

Tal estratégia leva em conta o fato de que, ainda que imperem a lei do lucro e o 

controle soft do Terceiro Mundo por potências interpostas, continuam sendo funcionais 

as formas de intervenção social focalizada nos problemas sociais; daí a reprodução das 

ONGs enquanto modo social particular de o capital enfrentar as desigualdades sociais 

assim produzidas. Isto é, a contra-organização precisará dos recursos financeiros 

disponibilizadas pela política da ajuda privada ao desenvolvimento. Porém, pela práxis 

política autônoma, é possível que agentes de educação popular, e beneficiários de DC 

consigam emancipar a primeira do segundo, recuperando-se as suas potencialidades 

humanas de “dar respostas” novas a esse novo problema de colonização. Assim sendo, 

reencontram-se no caminho da livre individualidade, colocando a questão da reforma 

agrária na agenda política para dar respostas aos problemas de segurança social e 

nacional utilizados pela Internacional Comunitária para justificar a terceira invasão do 

País, no limiar do Século XXI.       
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ANEXO A - Programa chamado “Caribbean Bassin Inicitiative” do futuro governo 
Ronald Reagan.    

 

The Council for Inter-American Security conducts analysis of U.S. national 
security issues, produces policy recommendations, and acts as a citizens' lobby. It 
produces books, monographs, television documentaries, films, and special reports as 
components of its educational activities. In addition, its members or representatives 
have testified before Congress on assorted policy issues, and the organization escorts 
congressional leaders and other policymakers on fact-finding tours to Central America. 
(14,32) During l985, for example, CIS organized trips to Guatemala, El Salvador, 
Honduras, and Nicaragua for an assortment of members of Congress and their staffs. It 
also arranged a trip to Guatemala for congressional aides to observe the elections in 
December of that year. (32) 

In l980, CIS produced the influential report A New Inter-American Policy for 
the Eighties, known popularly as the "Santa Fe Document." This document became a 
central building block in the construction of Reagan's foreign policy in Central America 
during his first term. (1,12,14,23) The document argued that the U.S. was "engaged in 
World War III," and proposed that "in war there is no substitute for victory." Describing 
Central America as "the soft underbelly of the United States," the report called for the 
restoration of the Monroe Doctrine as the underpinning of U.S. foreign policy in the 
region. (23) 

Its recommendations included increased military ties with "friendly" Central 
American governments, the provision of military training and assistance programs, and 
both technical and psychological assistance programs to help those countries fight 
"terrorism." It suggested an "economic and ideological campaign" to deal with such 
issues as energy, Latin American debt, industrial and agricultural development, and 
education to "win the minds of mankind." To undermine the communist goverment of 
Cuba, it recommended the establishment of Radio Marti and the Caribbean Basin 
Initiative. It urged the U.S. to revitalize the Rio Treaty and the Organization of 
American States but simultaneously called for the United States to "assume the role of 
the unquestionably cohesive force in building a Western Hemispheric community." The 
"Santa Fe Document" criticized isolationism, containment, and detente as ineffective 
responses to the Soviet threat in the Americas. Instead, the U.S. was exhorted to take an 
activist stance in the region as well as in the world, mindful that "the very survival of 
this republic is at stake."(23) 

A subsequent document, published in late l988, Santa Fe II offered the CIS 
policy recommendations on Latin America for the l990s. While lacking much of the 
hyperbole of the original "Santa Fe Document," this second report argued that "the 
Americas are still under attack," and listed communist subversion, along with terrorism 
and the drug trade, as manifestations of that attack. An underlying assumption of the 
document was the assertion that communist organizations were connected to and allies 
of the terrorist and narcotics networks which formed the other two components of the 
"attack" on the Western hemisphere. The report criticized a "continuation of the attitude 
of strategic indifference" on the part of the United States toward Latin America and a 
failure to establish a bipartisan consensus on a long-term, pro-active (as opposed to 
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reactive) set of policies toward the region. Noting the economic stagnation characteristic 
of the region, CIS called for U.S. policies which support the formation of national 
capital markets, deregulation, and privatization in order to stimulate Latin American 
economies. It also noted that the present Latin American debt burden "has to be 
lessened because it can never be repaid at current terms," although it suggested market-
oriented approaches to resolving that dilemma. The document asserted that liberation 
theology and intellectual leftist social criticisms are based on a Gramscian attempt to 
establish Marxist cultural hegemony. In response, Santa Fe II proposed that the United 
States must set up institutions and programs which "support democracy among the 
permanent bureaucracy including the military and the political culture," as well as 
among labor unions, business groups, trade associations, and educational organizations. 
It also urged the U.S. to recognize the "need" of newly democratic governments or 
governments in transition to democracy to "restrain anti-democratic parties." Among its 
other suggestions were bolstering the International Military Education and Training 
(IMET) program, strengthening the budget of the U.S. Information Agency and the 
Office of Public Diplomacy, revitalizing and expanding the Caribbean Basin Initiative, 
setting agricultural policies based on comparative advantage, eliminating U.S. and Latin 
American trade protectionism, protecting and restoring tropical rain forests, 
implementing structural changes in the U.S. defense establishment to accommodate the 
requirements of low intensity conflict (LIC) strategy, renovating the Organization of 
American States, expanding military assistance to Latin America, utilizing a 
"sophisticated" version of LIC to support the "democratization" of Nicaragua, and 
educating the American media and public about the nature of communist subversion in 
the hemisphere. In a section on "Coming Regime Crises in Latin America and U.S. 
Responsibilities," the document's authors highlighted Mexico, Colombia, Brazil, Cuba, 
and Panama. In each, they suggested ways in which the United States might influence 
the changes likely in those political systems over the next decade. (13) 

The Council was an ardent supporter of the Nicaraguan contras, and the group 
argued for continued pressure on the Sandinistas in three areas: the diplomatic front, the 
internal front represented by domestic opposition groups, and the military front as 
represented by the rebels. According to West Watch, the group provided financial aid to 
the contras and worked with youth and civic groups which provided political and 
material support for the rebels. (14,18,32) The group's 1985 tax return showed grants 
totalling more than $8,000 given to contra supporters such as Humberto Belli, Jose 
Rebelo, Harris Whitbeck, Jefferson Education Fund, and the Nicaraguan Development 
Foundation. In the same year CIS made a contribution to the largest contra group, the 
Nicaraguan Democratic Force (FDN) of $1,650. (46) Prior to the 1990 electoral defeat 
of the Sandinistas by the U.S. -backed National Opposition Union, Bouchey said there 
was "no long-term possibility for peace" as long as the Sandinistas were in power and 
called for "the [Reagan] administration and Congress to do whatever is necessary to 
remove the Sandinista regime."(1,24) 

In March l985, CIS sponsored a "Nicaraguan Freedom Gala" at the Beverly 
Wilshire Hotel in California for contra commanders Fernando Chamorro and Steadman 
Fagoth. The event cost $100 a couple and generated $8000 in proceeds, including 
donations. Bouchey said the money was to be used for a radio advertisement campaign 
which targeted 50 congressional districts thought to be swing votes in the next contra 
aid legislative battle. Part of the funds were to be used for a television documentary 
called Central America: Before It's Too Late, narrated by Rep. Robert Dornan. (20) The 
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following year, CIS sponsored another Nicaraguan Freedom Gala, this one in 
Washington DC In attendance were Richard Viguerie, direct mail wizard of the New 
Right, Enrique Bermudez, top contra commander, and Adolfo Calero, a member of the 
contra political directorate. (31) Former contra leader Edgar Chamorro notes that 
Bouchey visited contra forces in Honduras. (15) 

CIS distributed a Special Report in March of l986, prior to a congressional vote on aid 
to the Nicaraguan rebels, which argued for resumption of military aid to the contras. 
Written by William Pascoe III of the Heritage Foundation and Timothy Goodman, the 
report's purpose, according to the authors, was to "provide a new rationale for the 
President's support of renewed military aid." It framed its arguments in strategic, 
political, moral, ideological, legal, and economic terms, proposing that U.S. support of 
the contras was moral, legal, and in keeping with broad security and economic interests. 
(29) During the debate surrounding the congressional vote in l986, CIS hired a 
telephone marketing operation to call voters in selected districts, urging them to press 
their congressional representatives for a yes vote on contra aid. The project involved 
four days of calls into 25 congressional districts and was part of a $600,000 campaign to 
support the aid program. (35) CIS co-sponsored a press conference in l986 on the 
Sandinista incursion into Honduras During the week of March 31 to April 3 of that year, 
Michael Waller and FDN representative Jorge Rosales toured college campuses in 
Massachusetts to "articulate President Reagan's Nicaraguan policy." When the Cuban 
Interests Section at the Czechoslovakian Embassy in Washington DC (a substitute for a 
diplomatic delegation) gave CIS a check to cover materials it was purchasing, CIS 
signed the check over to the FDN. (30) 

Prior to the Congressional vote in February l988, CIS spent over $1 million on a 
campaign in support of renewing aid to the contras. The organization sent out more than 
two million pieces of direct mail in the effort and also produced radio and newspaper 
ads. One of the ads referred to House Speaker Jim Wright as "Commandante 
Wright."(19) As part of its campaign, CIS ran five advertisements in eight newspapers 
in key congressional districts, as well as radio ads on Christian and news/talk stations. 
The group also sent "action kits" to 500 activists in 25 districts. The kits included a 
video on Nicaragua, a copy of The Real Secret War, and a letter-writing guide on aid to 
the contras. (9) CIS and WYES-TV (New Orleans) co-produced a halfhour television 
documentary called "The Contra Connection." The documentary, broadcast on the 
public broadcasting network, focused on the aid provided by private organizations to the 
contras. (32) 

In 1989 CIS put out a news bulletin warning U.S. citizens that its prediction that 
"communist-instigated political turmoil, coupled with acute economic stagnation" could 
result in up to 20 million refugees entering into the United States. CIS claimed that the 
flood of refugees had begun, with more than 2,000 Nicaraguans flooding the border into 
Texas weekly. The plea went on to claim that immediate steps must be taken to stem the 
flow of refugees or "President Bush will face one of the gravest domestic, social and 
political problems of the decade."(43) CIS advocates a "hard line" policy on refugees 
including using the National Guard to beef up the Border Patrol and denial of welfare 
benefits to undocumented people. (51) Its long term solution is to expand and promote 
the maquiladora industry along the Mexican border. (51) In another border issue CIS 
chairman Gordon Sumner, Jr. recently testified before the House Subcommittee on 
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Coast Guard and Navigation in favor of promoting legislation to permit authorities to 
shoot down aircraft used in trafficking illegal drugs into the United States. (53) 

CIS produces a newsletter called West Watch. (3) Through the Inter-American 
Security Educational Institute speakers bureau, CIS provides speakers for business, 
student, and religious organizations in the U.S. (4) At a news conference co-sponsored 
by CIS and the National Conservative Political Action Committee (NCPAC) in 1987, 
Rep. Bob Walker announced legislation that "would legally bar American leftists from 
helping the Sandinista government or Marxist revolutionary movements while traveling 
in the region." CIS (with NCPAC) pushed for Congress to investigate "the secret 
fundraising networks in the U.S. for the MarxistLeninist FMLN guerrillas in El 
Salvador."(5) 

CIS says that it brought the following "scandals" to the public eye: the Sanctuary 
Movement's hidden agenda; the exposing of the "Pledge of Resistance"; the "first hard 
look at Witness for Peace"; how many "liberal members of Congress work with the 
Sandinistas and others in an effort to sabotage the President's (Reagan's) Central 
America policies"; a list of 12 congressmen-the `Dangerous Dozen'--considered by CIS 
"most responsible for the sabotage of U.S. efforts to derail Communist expansion in 
Central America"; how pro-Sandinista groups use unsuspecting congressmen to 
disseminate propaganda prior to key votes on Contra aid; and "the fraudulent reports by 
the Washington Office on Latin America (WOLA)."(5) 

In September 1986, CIS sponsored a forum with Accuracy in Media (AIM) to 
"brief congressional staff members on Sandinista disinformation" and its effect on 
Congress. 
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ANEXO B - Lista das instituições, plataformas e organizações de 12 setores na 
sociedade civil haitiana, membros do Grupo 184. 

 

 

 
1) Secteur CuIturel (Intellectuels, Ecrivains et Artistes) 

USCUT               Union Socio-Culturelle de Turgeau. 
CLISLECL         Cercle littéraire Intellectuel pour Sauvegarder notre Littérature,  
                            Environnement,Culture et Langue  
CLCM                 Club Littéraire de la Cite Militaire 

 
2) Secteur Privé 

 
AAH Association des Assureurs d'Haïti 
AEA Association des Entrepreneurs de 1'Artibonite 
ADIH Association des Industries d'Haïti  
AMARH Association Maritime Haïtienne 
ANADIPP Association Nationale des Distributeurs de Produits Pétroliers 
ANEM Association Nationale des Exportateurs de Mangues 
ANMH Association Nationale des Medias Haïtiens 
ATH Association Touristique d'Haïti 
CCIH Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti 
CCTSTBA Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Marc et du Bas-Artibonite 
CCIPN Chambre de Commerce, d'Industrie et des Professions du Nord 
CCIFSE Chambre de Commerce, d'Industrie et des Professions du Sud-est 
CFHCI Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d'Industrie 
CLED Centre pour la Libre Entreprise et la Démocratie 
FNH Fondation Nouvelle Haïti 
HAMCHAIVI  Haitian-American Chambre of Commerce 
 

3) Secteur ouvrier 
 
OGITH                   Organisation Générale Indépendante des Travailleurs Haitiens 
MNTH                   Mouvement National des Travailleurs Haïtiens 
CFOH                   Confédération des Forces Ouvrières Haïtiennes 
FNTS      Fédération Nationale des Travailleurs Syndiques 
CATH      Centrale Autonome des Travailleurs Haïtiens 
FETRAGA     Fédération des Travailleurs de la Grand'Anse 
FTN      Fédération des Travailleurs du Nord 
FETRASMA           Fédération des Travailleurs Agricoles de Saint-Michel de l'Atalaye 
FETRAGOM          Fédération des Travailleurs Agricoles de Gros-Morne 
CSH      Coordination Syndicale Haïtienne 
CTH      Confédération des Travailleurs Haïtiens 
 KOTA                    Konfederasyon Ouvrye Travaye Ayisyen 
FOS       Fédération des Ouvriers Syndiques 
MTCH                    Mouvement des Travailleurs du Cap Haïtien 
CISN      Confédération Indépendante des Syndicats Nationaux 
RENAFAM      Réseau National des Femmes 
 MOPPA      Mouvman Peyizan Patriyot Ayisyen 
UTDL                    Union des Travailleurs du District de Limbe 
SCCF       Syndicat des Chauffeurs Coopérants Fédérés 
OGETNO     Organisation Générale des Travailleurs du Nord-Ouest 
MOVICIH      Mouvement Inter-Syndical Indépendante d'Haïti 
SOST       SOS Transport 
CONITH      Confédération Indépendante des Travailleurs Haïtiens 
OTRA                    Organisation des Travailleurs pour 1'Avancement de 1'Anse-a-Foleur 
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CGT     Centrale Générale des Travailleurs 
COH     Congrès des Ouvriers d'Haïti 
KOMOKA    Kombit Motosiklis ak Kondikte d'Ayiti 
SCPTEP   Syndicat des Chauffeurs et Propriétaires de Transport d'Eau Potable 
SCCF     Syndicat des Chauffeurs et Coopérants et Fédérés 

 
4) Secteur Paysan 

 
MPNKP Mouvman Peyizan Nasyonal Kongre Papay  
MPP Mouvman Peyizan Papay  
FENATAPA  Federation Nationale des Travailleurs Agricoles et Paysans Haïtiens 
OPK Oganizasyon Peyizan Kolet 
UPEL Union des Paysans Engagés de 1'Estere  
MPM Mouvman Peyizan Metaye 
OPKD Oganizasyon Peyizan Kalalou pou Devlopman 
MPB Mouvman Peyizan Bombadopolis  
OP4B Mouvman Peyizan Katriyem Seksyon Baie de Henne 
ATRAPCO   Association des Travailleurs Paysans des Cotes-de-Fer 
MPBM                   Mouvman Peyizan Belle Vue Mare Rouge 
OPDS    Oganizasyon Peyizan Dame ak Surprendre 
UPFW                  Union des Paysans du Far-West 
OFDBN    Oganizasyon Fanm pou Devlopman Ba Nodwes  
OFCBJK    Oganizasyon Fanm Komèsan Bouk Jan Rabel  
UPAN                  Union des Paysans Agriculteurs du Nord-Ouest  
MPA     Mouvman Peyizan Akil di No 
OPM     Oganizasyon Peyizan Milo 
FAPN                  Fédération des Agriculteurs et Paysans du Nord  
MPR    Mouvman Peyizan Rankit 
OPDL   Oganizasyon Peyizan pou Devlopman Limonad  
CPRH   Combite des Paysans Reunis du Haut Plateau 
MPP    Mouvman Peyizan Plezans 
COPCAB            Comite des Planteurs de Café de l'Arrondissement de Belle-Anse 
OPDCB               Oganizasyon Peyizan pou Devlopman Chanbelan/Boukan 
ODEB               Organisation pour le D6veloppement de Bainet 
INFV               Inite Peyizan Fon Veret 
ODDN              Organisation Pour le Développement de la Démocratie de Nippes 
FOPGK               Fédération des Organisations de Grande Colline 
AJAKS               Asosyasyon Jirn pou Avansman Katye Ti-Sous 
ODPN               Oganizasyon pou Devlopman Peyizan Nip 
HADAEN Haïti de Demain 
MODESP Mouvement Jeunes Progressistes de Plaisance/Nord 
APM  Association des Paysans de Milot 
MPP  Mouvman Peyizan Plesans /Nord 
OPATH               Organisation- des Paysans et Travailleurs Haïtiens 
OFA  Organisation Paysanne d'Aquin 
OPAB                 Organisation des Paysans de Abricots et Bonbon 
 

5) Secteur Populaire Urbain 

OJRH Organisation des Jeunes Révolutionnaires d'Haïti 
MOREJHAMA       Mouvement de Revendication de la Jeunesse Haïtienne pour un Meilleur Avenir  
MJNH Mouvement des Jeunes pour une Nouvelle Haïti 
MPMS Mouvement des Penseurs pour une Meilleure Société 
OJDD Organisation Jeune de Delmas pour le Développement 
ACEDD Association des Elus de Dieu pour le Développement 
ATADEB Association Tet  Ansanm pour le D6veloppement de Bolosse 
OPOLD Organisation pour le Développement de Portail Leogane 
OFVD Organisation Femmes Village de Dieu 
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GRALIH Groupe de Réflexion et d'Action pour la Libération d'Haïti 
AJC Association Jeunes Christ-Roi 
AJM Association Jeunes en Marche 
ANUH Association Nationale pour 1'Unite Haïtienne 
GRAPKEFCM        Groupe de Réflexion pour 1'Alphabetisation des Jeunes de Fort Mercredi  
OJDM Organisation pour le Développement de Marin 
OPP Oganizasyon Payzan La Plaine  
MOCAP Mouvement des Citoyens Actifs de Port-au-Prince 
AJPR Association des Jeunes Progressistes Réunis 
FNP  Front National Populaire 
ODDH Organisation pour le Développement d'Haïti 
VODED Vision des Organisations pour le Développement et la Démocratie 
KOM Kòdinasyon òganizasyon Maryani 
VJRD Vision des Jeunes Ressortissants des Départements 
AJERD Association des Jeunes Etudiants Réunis pour le Développement 
VMVD Vwa Militan Vilaj Demokrasi 
KOFAK Konbit Fanm Kafou 
UTR.A Union des Travailleurs Commerçants 
MOPODEL             Mouvement Populaire pour le Développement de Leogane 
RDRGA Rassemblement des Paysans pour le D6veloppement de la Grande Anse 
CODEL Coordination des Organisations pour le Développement de Leogane 
RADEM Rassemblement des Artisans pour le Développement de Martissant 
RJMA                      Rassemblement des Jeunes Militants Actifs 
MOMPAH  Mouvement des Militants Patriotes Haïtiens 
OHDEP  Organisation Haïtienne pour le Développement du Pays 
UNOCCS  Union des Notables de la Commune de Cite Soleil 
MODIN  Mouvman Democratik Pou Linite Nasyonal 
FOPOCS  Front des OP de la Cite Soley 
MOFAS  Mouvman Fanm Cite Soley 
MOFAD  Mouvman Fanm Nan Delma 
OJID Organisation des Jeunes Intellectuels de Delmas 
RAFO Rassemblement des Forces Organisées 
OTAF  Organisation Tête Ensemble Fonds Brache 
APEP  Association des Petits Entrepreneurs de Port-au-Prince 
FPMAP Fonds des Petits Marchands de Port-au-Prince 
FOREDH  Front Résistance pour Délivrer Haïti 
OMUD  Organisation Mouvement Unitaire pour le Développement 
OJTPK  Oganizasyon Jen Ti Plas Kazo 
RAS  Rasanbleman Ayisyen Solid 
UJAUPH  Union des Jeunes Adultes Universitaires et Professionnels d'Haïti 
MCDF  Militants Conséquents de Développement de Frère 
OPDN  Organisation Populaire pour le Développement National (Sans Fond) 
OMIC  Organisation des Militants Conséquents 
RANCOD  Rassemblement des Notables pour le Développement de Delmas 
OJCH  Organisation des Jeunes Chrétiens d'Haïti 
KARCJ  Komite pou Avansman Ri Camagnole de Jeremi 
CCJ  Cri Cimetière de la Jeunesse 
COMIDO Coordination des Militants du Département de 1'Ouest 
 OJPM  Organisation des Jeunes Progressistes de Martissant 
UJAH  Union des Jeunes pour 1'Avancement d'Haïti 
ANC  Association Nationale des Chômeurs 
URCB  Union des Révolutionnaires de la Croix-des-Bouquets 
MPDT  Mouvement Progressiste pour le Développement de Tubé 
MPTB  Mouvman Peyizan Travayè Bel Fontèn 
ECO-2000  Essaim des Compatriotes pour 1'Operation 2000 
KOKAPOP  Koodinasyon Katye Pov Potoprens 
FROJESHA  Front des Jeunes pour Sauver Haïti 
 USJ Unité Socialiste de la Jeunesse 
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6) Secteur  des Associations Feminines 

 
MOUFHED  Mouvement des Femmes Haïtiennes pour 1'Education 
MOCOFET  Mouvement Communautaire des Femmes au Travail  
ANAPFEH Association Nationale de Protection des Femmes et Enfants Haïtiens 
CPEH                   Comité de Promotion des Educatrices d'Haïti 
FANM YO LA    Collectif Féminin Haïtien contre 1'Exclusion de la Femme  
LAO                     Ligue Féminine d'Action Sociale 
FANM-MPP   Fanm Mouvman Peyizan Papay 
COFECA              Coordination des Femmes de Cavaillon 
AFEF                    Action des Femmes pour 1'Epanouissement de la Famille 
UFVD                   Union des Femmes Vaillantes pour le Développement 
 KONAFTAV       Kowodinasyon Nasyonal Fanm Tanbou Verite 
 

7) Secteur Civique 
 
UGCO  Union Citoyenne des Gonaives 
IC  Initiative Citoyenne 
ID  Initiatives Démocratiques 
FAN  Fédération des Amis de la Nature 
CIP  Comite Initiative Patriotique 
ISC  Initiative de la Société Civile  
COSUVIGO  Comite de Support a la Ville des Gonaives  
CODECAR  Comité pour le Développement de la Commune d'Anse Rouge . 
ACIP  Association des Citoyens pour la Paix 
CCF  Conscience Citoyenne de Férié (Nord-Est)  
MOREVISMA Mouvement Revendicatif Peuple Saint-Michel  
ZANTRA.Y Zanfan Tradisyon Ayisyen 
IDDE  Initiative Droits et Devoirs 
FCDSH                Fondation Chr6tienne pour le Développement Social des Démunis Haïtiens  
CIRC  Comite d'Initiative pour le Rassemblement des Citoyens/Gonaives  
FEMEM              Mouvement pour 1'Epanouissement des Femmes et de 1'Enfance  
AJEDS               Association Juvénile de 1'Eglise de Dieu Philadelphie de 1'Aeroport 
CREFOSCOD    Centre de Recherche et de Formation Sociale Coopérative  
GRELK              Asosyasyon Gwoup Rezidan Ak Elev Lekol Nan Kabarè 
AMERSO Association du Ministère Evangélique de la Religion Sud-Ouest 
ASHOG               Association de Secours des Handic4pes et d'Orphelins de la Gonâve 
FSTD  Fondation Soeur Teresa pour la Démocratie 
KORENA Komite pou la Renesans Nasyonal 
 

8) Secteur de 1'Education 
 
CNEH  Confédération Nationale des Educateurs Haïtiens 
CONI\TEH Corps National des Enseignants d'Haïti 
UNOH  Union des Normaliens Haïtiens 
GIEL  Groupe d'Initiatives des Enseignants de Lycée 
FONHEP Fondation Haïtienne de 1'Enseignement Prive 
FENATEC Fédération Nationale des Travailleurs en Education et en Culture 
CEI  Collectif des Enseignants Indépendants 
ADEPH               Association des Directeurs d'Ecoles Privées d'Haïti 
CECS  Collectif des écoles de Cite Soleils 
FEPEDGM Fédération des Ecoles Privées pour les Enfants D6favorises de Gros-Morne 
ADEPRIB Association des Directeurs d'Ecoles Privées de Bainet 
 

9) Secteur Socio-Professionnels 
BAP                      Barreau de Port-au-Prince 



 346 

FBH                     Fédération des Barreaux d'Haïti  
COAVHA Comite des Avocats Haïtiens 
ANDAH Association Nationale des Agronomes Haïtiens 
AMH  Association Médicale Haïtienne 
FENAMERH       Fédération Nationale des Médecins Résidents Haïtiens 
 

10) Secteur des Droits Humains 
MOUFHED  Mouvement des Femmes Haïtiennes pour 1'Education et le Développement 
CEDH   Centre CEcumenique des Droits Humains 
HSI   Haïti Solidarité Internationale 
CRESFED  Centre de Recherches Economiques et Sociales et de Formation pour le Développement 
FORADHD  Forum Artibonitien des Droits Humains et du Développement 
LGDH                 Ligue Gonaivienne des Droits Humains 
CARLI                 Comite des Avocats pour le Respect des Libertés Individuelles 
CTDH   Centre Toussaint Louverture pour la Défense des Droits Humains et le Développement 
JILAP  Justice et Paix  
ODELCA  Organisme de Défense des Libertés Civiques de 1'Artibonite 
MODDH Mot d'Ordre pour la Défense des Droits Humains 
REMEDDH  Rencontre des Messagers de 1'Espoirs pour la Défense des Droits de 1'Homme 
CDLDH   Centre Démocratique pour la Liberté des Droits Humains 
  

11) Secteur Média et Presse 
GPALIP  Groupe de Réflexion et d'Action pour la Liberté de la Presse 
FNTPH                Fédération Nationale des Travailleurs et Travailleuses de la Presse Haïtienne 
ANMH                Association Nationale des Medias Haïtiens 
SNTPH   Syndicat National des Travailleurs et Travailleuses de la Presse Haïtienne 
 

12) Secteur Universitaire et Jeunesse 
FEUH   Fédération des Etudiants de 1'Universite d'Etat d'Haïti 
 FOCUJH Foyer Socio-Culturel de la Jeunesse Haïtienne 
OJMDH  Organisation des Jeunes Militants pour le Développement d'Haïti 
 OJS  Organisation des Jeunes Sapotille 
VJC   Voix des Jeunes de Carrefour 
FEJEPROH  Fédération des Jeunes Protestants d'Haïti  
AJPH   Association des Jeunes Progressistes d'Haïti  
UNJH   L'Union Nationale des Jeunes Haïtiens 
UJPDH                Union des Jeunes Progressistes pour le Développement d'Haïti 
 MOJUDEC  Mouvement des Jeunes Unis et Dévoués pour le Changement  
MJPL   Mouvman Jen Pwogresis Lenbe 
UJDP  Inyon Jen pou Devlopman Pò Mago 
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ANEXO C – Posição das Mães da Praça de Maio em favor do povo haitiano 
 

 
Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal ||||| Société d'Animation et de Communication Sociale 
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Des actions concrètes de protestation doivent être menées dans les pays Latino-américains en faveur 
du peuple haïtien 
selon Nora Cortinas des "Mères de la place de mai".  

Posté le jeudi 25 janvier 2007 par SAKS 

La responsable de l’organisation argentine « Les mères de la place de mai » 
Nora Cortinas appelle les organisations des mouvements sociaux latino-
américains à organiser des manifestations de protestation dans leur pays 
respectif pour exiger de leur gouvernement le retrait immédiat d’Haïti des 
militaires de l’Amérique latine. 

Dans un atelier-débat organisé sur Haïti par le Conseil continental du Forum social des Amériques sur le 
thème « Haïti, résistance, souveraineté et dignité, les différents intervenants représentant divers pays 
d’Amérique latine, de l’Europe, de la Caraïbe ont dénoncé la présence militaire étrangère en Haïti et 
condamnent les gouvernements des pays du Sud qui se sont associés au projet d’occupation du territoire 
haïtien sous le couvert d’une mission de paix des Nations Unies. 

Le professeur et syndicaliste haïtien Didier Dominique dans un exposé a placé la situation actuelle d’Haïti 
dans un contexte global d’agression des grandes puissances notamment des Etats-Unis contre des pays du 
sud. Selon Didier Dominique, l’occupation militaire en Haïti n’est qu’un aspect d’une stratégie globale de 
l’impérialisme pour perpétuer sa domination politique et économique sur des pays comme Haïti. 

Le professeur Dominique a fait état de plusieurs actions de protestation qui se réalisent en Haïti par des 
organisations du mouvement social et populaire dont les étudiants pour exiger le départ des troupes de la 
Mission des Nations Unies pour la stabilisation d’Haïti (MINUSTAH). Après deux ans de présence des 
militaires étrangers dans le pays, la situation du peuple haïtien s’est aggravée tant du point de vue de la 
sécurité que du point de vue social et économique, a déclaré Didier Dominique. 

Alors que la MINUSTAH coûte au pays plus de cinq cent trente millions (530.000.000) de dollars par an, 
bon nombre d’Haïtiens ne peuvent pas manger un plat chaud par jour. 

Une jeune vénézuélienne d’origine haïtienne qui participait à l’atelier a déploré le fait que le gouvernement 
actuel d’Haïti n’entreprend aucune démarche sérieuse pour profiter de l’aide que le gouvernement et le 
peuple vénézuélien sont prêts à accorder à Haïti en matière de santé, d’éducation, d’énergie etc..... Elle 
explique cette réticence des autorités haïtiennes par leur dépendance par rapport à Washington. La délégué 
vénézuélienne a révélé que parallèlement, des organisations vénézuéliennes sont en train d’élaborer de 
concert avec le gouvernement Chavez et le parlement latino-américain, un plan de coopération avec le 
peuple haïtien et en ce sens ils projettent d’organiser en Haïti un Forum social des peuples en solidarité avec 
le peuple haïtien. 

Concy Philippe, un activiste martiniquais, a pour sa part souligné la responsabilité de la France dans la 
situation d’extrême pauvreté qui sévit en Haïti. Selon lui, le pillage des ressources naturelles d’Haïti pendant 
la période coloniale, la soi-disant dette de l’indépendance payée à la France par Haïti en 1825 ont contribué 
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largement à bloquer le développement du pays. 

Dans un premier atelier réalisé dimanche par la délégation haïtienne au forum social mondial de Nairobi, le 
professeur Camille Chalmers, Secrétaire exécutif de la Plate-forme Haïtienne de Plaidoyer pour un 
Développement Alternatif (PAPDA), avait dénoncé l’hypocrisie des décideurs internationaux qui ont 
concocté l’occupation de la République d’Haïti sous couvert de la coopération sud-sud. 

La majorité des troupes présentes sur le sol haïtien sont latino-américaines, il est vrai, mais l’occupation est 
profitable aux intérêts des pays dominants, soutient M. Chalmers qui cite en exemple la composition du 
commandement militaire de la MINUSTAH où l’on trouve seulement deux latino-américains (un brésilien et 
un argentin), tout le reste de l’Etat-major sont des ressortissants des grandes puissances, précise-t-il. 

Le discours officiel tenu par les pays dominants pour justifier l’occupation est que Haïti est un pays en 
faillite. Camille Chalmers rejette cette thèse en rappelant que vers le début des années 70, son pays était 
autosuffisant du point de vue alimentaire. Ce sont les politiques néolibérales appliquées par les 
gouvernements successifs haïtiens depuis les années 80 sous diktats des institutions financières 
internationales et les grandes puissances capitalistes qui ont détruit l’économie du pays, a affirme 
M. Chalmers. 

Selon le secrétaire exécutif de la PAPDA, l’avenir d’Haïti ne peut se construire sous l’occupation étrangère. 
Il en appelle à la solidarité des peuples frères d’Amérique Latine, d’Afrique, d’Asie pour aider le peuple 
haïtien. La présence de la MINUSTAH en Haïti est non seulement une atteinte à la souveraineté et la dignité 
du peuple haïtien, mais également une menace pour la souveraineté des autres peuples de la région, conclut 
Camille Chalmers. 

La force militaire de la mission des Nations Unies en Haïti est composée d’environ dix militaires et policiers 
venus de 35 pays. Les pays d’Amérique latine notamment le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Guatemala 
possèdent la majeure partie des troupes militaires. Le reste des militaires et des policiers sont français, 
canadiens, africains francophones, népalais, pakistanais, jordaniens etc..... 

Sony ESTEUS 

Nairobi, Kenya 

23-01-07 

SAKS 
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ANEXO D - Projeto Aliança para o Progresso 
 

 

"divorciar a inevitável e necessária transformação social latino-americana do 
comunismo, e impedir sua captura pela política de uma potência comunista de além 

mar". 
Grupo de trabalho para a América Latina, 1961. 

"(A Aliança) É uma obra de engenharia social (...) ela tem de funcionar como contra-
mito em relação à ideologia comunista...". 

Roberto Campos (In: Relações Estados Unidos – América Latina, (1963). 
 

O governo Kennedy viu-se terrivelmente embaraçado com os resultados da 
malograda intervenção em Cuba. O jovem presidente tentava criar uma nova imagem 
dos Estados Unidos, libertando-o da casmurrice reacionária de John Foster Dulles e do 
imobilismo conservador e redundante de Eisenhower. Kennedy e os seus brain trust, um 
circulo altamente qualificado de intelectuais liberais, havia reativando algumas 
bandeiras do reformismo social desfraldadas anteriormente por Franklin D. Roosevelt, 
nos anos trinta, operação que ele denominou de New Frontier, a Nova Fronteira, uma 
retomada do espirito do New Deal . Segundo o que Kennedy afirmara no seu discurso 
de posse “ A tocha havia passado para uma nova geração de americanos”, o que também 
significava moderar o vício intervencionista nos assuntos internos dos seus vizinhos. 

A política do New Deal teria então seguimentos com a política da Nova 
Fronteira, que implicava num conjunto de políticas reformistas que deveriam ser postos 
em prática, estendendo-se para muito além das fronteiras dos Estados Unidos. Na 
verdade, tratava-se de empenhar o prestígio do governo Kennedy na execução de um 
vasto plano de reforma imperial que servisse, especialmente na América Latina, como 
alternativa social ao comunismo. Justamente quando essa nova imagem dos Estados 
Unidos, compromissado com reformas sociais e com o aprofundamento da democracia 
começava a difundir-se, ocorreu o desastre da Praia Girón. Uma nuvem de suspeição 
vinda do Terceiro Mundo lançou sombras sobre a sinceridade do novo presidente.   

Em outubro de 1960, percebendo perfeitamente a tentação que o fidelismo 
poderia representar para a América Latina empobrecida e desesperançada, Kennedy 
tomou a iniciativa de lançar as bases da Aliança para o Progresso, algo assim como um 
“bactericida ideológico”, como então se disse, destinado a proteger o corpo político 
latino-americano extirpando o germe revolucionário do continente. Ao contrário dos 
pachorrentos governos republicanos, Kennedy possuía a intuição do perigo e sentia a 
necessidade de combatê-lo com outros recursos que não os da repressão pura e simples.  
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O relatório dos reformistas  
Em princípios de 1961, um grupo de trabalho liderado por Adolf Berle, 
Lincoln Gordon e outros brain trust que prestavam assessoria ao 
presidente , apresentou um relatório com as diretrizes a serem seguidas 
doravante pela política norte-americana em relação à América Latina. 
Em linhas gerais, este documento preconizava as seguintes medidas: a) 
os Estados Unidos deveriam liderar um processo de transformação 
social na América Latina, desvinculando-se das oligarquias 
reacionárias; b) era necessário reduzir as iniqüidades sociais existentes 
na América Latina, as quais forneciam um poderoso argumento aos 
marxistas que atacavam os Estados Unidos; c) os Estados Unidos não 
deveriam apostar exclusivamente nos méritos da repressão mas sim 
empenhar-se num projeto de mudanças que empolgasse os povos 

latino-americanos, afastando-os da tentação revolucionária; d) por último, o novo governo deveria 
estimular alianças com setores moderadamente reformistas e populares existentes nos círculos latino-
americanos, marginalizando os direitistas.5 Este ambicioso e audaz projeto implicava em que os Estados 
Unidos se comprometessem, inclusive, com a política de reforma agrária, para neutralizar a secular 
insatisfação camponesa contra as oligarquias.  

 
5 SCHLESINGER Jr., A. Op.cit., p. 189.  

O principal objetivo do Programa “Aliança para o Progresso Comunitário” é a 
captação de projetos e produtos destinados ao desenvolvimento comunitário, tais como: 
equipamentos médicos, insumos hospitalares, suprimentos médicos, instrumental 
cirúrgico, óculos, livros, roupas pré-selecionadas, computadores, material didático, 
equipamentos educacionais e medicamentos para campanhas de prevenção. 

As doações captadas no exterior serão armazenadas até o embarque efetivo via 
aérea ou marítima.  As doações serão selecionadas e relacionadas e uma carta de doação 
e fatura proforma serão emitidas pela entidade doadora nos EUA para a entidade 
importadora no Brasil.  Estes documentos então serão submetidos à apreciação e 
registro no Consulado Brasileiro nos EUA, para então receberem o Visto Consular. 

Com a carta de doação, a fatura, o visto consular, e a descrição técnica dos bens 
doados, o processo será submetido a apreciação e anuência do DECEX no Brasil para a 
emissão dos L.I.s (Licença de Importação). Quando as L.I.s estiverem liberadas, será 
então providenciado o selamento e embarque dos bens doados para o Brasil.   

Quando da chegada dos bens ao Brasil, os órgãos competentes (Vigilância 
Sanitária, Secretaria de Agricultura, etc.) serão contatados para as averiguações 
necessárias. Após a liberação e despachos aduaneiros usuais, estes bens seguirão até o 
seu destino final. 

A utilização dos bens, e subseqüente prestação de relatórios, serão de 
responsabilidade exclusiva dos órgãos competentes, tais como:  Prefeituras Municipais; 
Secretarias; Entidades sem Fins Lucrativos, e Fundações. 

A Aliança para o Progresso (Alianza para el Progreso) foi um programa de 
ajuda económica e social dos Estados Unidos da América para a América Latina 
efectuado entre 1961 e 1970. 

 
O Presidente Kennedy com 
Adolf Berle  
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A sua origem remonta a uma proposta oficial do Presidente John F. Kennedy, no 
seu discurso de 13 de Março de 1960 durante uma recepção, na Casa Branca, aos 
embaixadores latino-americanos. O discurso foi transmitido pela Voz de América em 
inglês e traduzido em espanhol, português e francês. 

A Aliança duraria 10 anos, projectando-se um investimento de 20 mil milhões de 
dólares, principalmente da responsabilidade dos Estados Unidos, mas também de 
diversas organizações internacionais, países europeus e empresas privadas. 

A proposta foi depois pormenorizada na reunião ocorrida em Punta del Este, 
Uruguai, de 5 a 17 de Agosto, no Conselho Interamericano Económico e Social (CIES) 
da OEA. A Declaração e Carta de Punta del Este foram ambos aprovados por todos os 
países presentes, com a excepção de Cuba. 

A rejeição de Cuba não é de estranhar, já que a Aliança era claramente uma 
forma de resposta à Revolução Cubana. 

A Aliança foi extinta em 1969 por Richard Nixon. 
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ANNEXO E - Projeto dos Estados Unidos para a América Latina nos anos 1980 

 

Senior Fellow, Council for International American Security "...[which] 
played a pivotal role formulating Washington's program for counter-revolutionary war 
and mass murder in Central America during the 1980s... The group functioned in a dual-
capacity; as an alarmist "public policy institute" and as a domestic spy ring, a 
"privatized" version of the FBI's infamous COINTELPRO operations. Having staked-
out Latin America as their geopolitical niche, CIS targeted Central America solidarity 
activists, progressive clergy, and the Salvadoran exile community. The group gathered 
intelligence and disseminated disinformation, funneling data on foreign policy 
opponents to the FBI and the intelligence service of the Salvadoran death squad 
state...In 1980, they published the influential A New Inter-American Policy for the 
Eighties, generally known as the "Santa Fe Document."  

Council for Inter-American Security, 1991 principals- [CNP's] Lynn Francis 
Bouchey, pres; Lt. General Gordon Sumner Jr. (USA-Ret.), chair.(13) Larry D. Pratt, 
sec; Richard W. Powell, treas; Michael Connelly, gen counsel. Directors: Robert W. 
Searby (Deputy Undersecretary for Intl Affairs, Dept of Labor), Patrick J. Buchanan 
(former communications director for President Reagan); Michael Carricarte (Carricarte 
Corp), Col. Samuel T. Dickens (American Security Council), Ronald F. Docksai (pres 
emeritus), Francis P. Graves (Republican Natl Committee), Lewis A. Tambs (U.S. 
Ambassador to Colombia, Costa Rica), Andy Messing (National Defense Council), 
Robert Emmet Moffit (former senior Legislative Assistant for Foreign 
Affairs)....Members of the first Committee of Santa Fe: L. Francis Bouchey, Roger W. 
Fontaine, David C. Jordan, Gordon Sumner, Lewis Tambs, editor. ..  

Members of the second Committee of Santa Fe: L. Francis Bouchey, Roger 
Fontaine, David C. Jordan, Gordon Sumner. "  

Council for Inter-American Security, was an ardent supporter of the Nicaraguan 
contras with an apparent main goal, the defeat of communism in Latin America. It had 
close affiliations with the John Birch Society, the World Anti-Communist League, 
Alpha66/Brigade 2506 anti-Castro terrorist groups, The LaRouche Organization, the 
Unification Movement of South Korea (Moonies), various Christian fundamentalist and 
conservative Catholic groups. In 1980, it published a report known as the Santa Fe 
Document, which became a major part of the blue print and rationale for the Reagan 
Administration’s Latin American policy. In addition providing policy rational, the 
Council provided people to fill policy making positions of the Reagan Administration 
The Council worked to improve reputation of Salvadoran death squad leader Roberto 
D’Aubuisson and worked closely with the FBI on covert operations against "leftist" 
clergy and left-leaning organizations in the United States. It also worked closely with 
the Salvadoran police and military in tracking and monitoring Salvadorian refugees who 
had fled to the U.S.  

The Sante Fe Document recommended various Proposals including, Proposal 3, 
"U.S. foreign policy must begin to counter (not react against) liberation theology as it is 
utilized in Latin America by the ‘liberation theology’ clergy." "The role of the church in 
Latin America is vital to the concept of political freedom. Unfortunately, Marxist-
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Leninist forces have utilized the church as a political weapon against private property 
and productive capitalism by infiltrating the religious community with ideas that are 
less Christian than Communist." Proposal 4: "The United States must reject the 
mistaken assumption that one can easily locate and impose U.S. style democratic 
alternatives to authoritarian governments…. This belief has induced the Carter 
Administration to participate actively in the toppling of non-Communist authoritarians 
while remaining passive in the face of Communist expansion" Proposal 5: "Human 
rights, which is a culturally and politically relative concept that the present [Carter] 
administration has used for intervention for political change in countries of this 
hemisphere, adversely affecting the peace, stability and security of the region, must be 
abandoned and replaced by a non-interventionist policy of political and ethical realism."  

Members of the Council included: Lewis Tambs (Sante Fe’s principle editor), 
appointed as ambassador to Columbia and then Costa Rica (which was the launch point 
for Contra attacks into Nicaragua); Robert Fontaine, appointed NSC advisor on Latin 
Amer. Affairs, Editor for Washington Times (Mooney paper); retired Lt. Gen. Gordon 
Sumner, appointed special assistant to the Secretary of State for Latin American Affairs; 
Retired US Army Gen. John Singlaub, member of OSS and CIA, Implemented the 
CIA’s Phoenix Operation, responsible for the murder of ~40,000 Vietnamese and 
imprisonment of hundreds of thousands of others, fired by Carter when he openly 
disagreed with Carter’s plan to withdraw troops from Korea; Anthony Bouscaren, 
Board member of American-Chilean Council, Board member of WACL, Worked for 
Wycliffe Drapers Pioneer Fund. 34  Pioneer Fund See: Thomas F. Ellis  
 
 In l988, the Committee of Santa Fe released a new document, Santa Fe II, with 
recommendations for the next administration. Although it is somewhat less ideological 
and more pragmatic than the original "Santa Fe Document," this second publication 
unlikely to have the impact of the first simply due to the changing political tenor of the 
country and the absence from the White House of a truly ideological president. 35    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


