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“Organizações Mundiais” 
 

As organizações mundiais não são nossas 
Existem para ajudar os ladrões a pilharem, a devorarem.  

Quando os povos em sofrimento tomam as armas  
É que não agüentam mais.  

Aquela medicina internacional se afasta. 
 

Se reúnam falam, fofocam  
Só se sentam perante excelentes champanhes e vinhos importados.  

Quando os povos são atacados por armas  
Em todo campo e em todos os países,  
Adoro ouvir esse pessoal analisando  

Enquanto não está envolvido.  
 

Qualquer coisa que gente não quer ouvir é verdade.  
Os reacionários subdesenvolvidos são mais perigosos.  

Toda vez que seus interesses estão ameaçados,  
Sempre chamam forças intervencionistas  

Contra o povo revoltado.  
 

A classe dominante, inteligentíssima  
Sabe-se minoritária, por princípio 

Sabe como atuar a respeito.  
A sua posição de classe é o que vale.  

Fará o impossível: destruirá, quebrará 
Até eliminar fetos em germinação. 

 
Lutaremos até os milhos fiquem maduras  

Até que consigamos nossa libertação.  
Apoiando-nos nas lutas dos outros povos que não têm medo de cair.  

A salvação deles é fruto dos seus esforços no sangue derramando.  
Comprimidos que médicos queriam prescrever, os rejeitaram.  

 
Saudamos todos os povos em luta.  

Parabéns para todos e todas que caíram pela causa da liberdade.  
Aos cães de guarda haitianos 

Que, nas universidades, se auto-proclamam cultos 
Enquanto se enriquecem vendendo a miséria dos refugiados  

Mandamos uma gigantesca cusparada. 
 
Emmanuel Charlemagne.  
Disco : Le pourquoi, Le Comment. 1980 
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RESUMO 
 

 

Através desse trabalho, procuramos as raízes histórico-políticas das lutas 

feministas hegemônicas contemporâneas no Haiti. Isto, a partir da análise da formação social 

haitiana, caracterizada tanto pela sua dependência ao grande capital como pela coabitação 

contraditória de dois projetos políticos antagônicos: um de livre individualidade e um de 

dependência. Isso, no propósito de analisar o projeto político de tais lutas. Projeto este que, 

visto o contexto mundial de emergência dessas lutas, a saber, o da reestruturação produtiva do 

capital, da mundialização neoliberal, e de redemocratização da América Latina e do Caribe, 

não passa de ser a expressão do ideário pós-moderno da “política do possível”. Política 

operacionalizada pela advocacia, funcional à perenização da ordem do capital, consoante os 

ditames da “Internacional Comunitária”. A Internacional Comunitária que, por sua vez, 

operacionaliza a dominação neocolonial “pacifista”, idealizada no período pós-segunda 

guerra. Opera a partir da ideologia da modernização cujos parâmetros são o desenvolvimento 

e a democracia, a serem postos em obra pelas ONGs da sociedade civil na 

contemporaneidade. Assim, analisamos, a partir do arcabouço marxiano, as contradições entre 

o discurso progressista das lutas feministas hegemônicas haitianas e seu projeto político cuja 

centralidade se encontra na luta pela cidadania ativa e pelo respeito dos direitos das mulheres. 

Tais contradições cujos rebatimentos se expressam na distância das mulheres das classes 

populares com a Coordenação Nacional de Advocacia para os Direitos das Mulheres 

(CONAP) e, de modo geral, com as organizações feministas hegemônicas no Haiti. A análise 

crítica das principais teses pós-modernas, e do contexto histórico de surgimento das relações 

sociais de sexo ou do gênero com a ênfase na centralidade do trabalho na formação da 

sociabilidade humana, além da leitura crítica de duas grandes tendências das lutas feministas, 

à luz do materialismo dialético, constitui o arcabouço teórico-político dessa dissertação.  

 

Palavras - chaves: Gênero, trabalho, lutas feministas, emancipação humana, pós-modernidade, 

advocacia, sociedade civil organizada, restauração do capital. 
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RÉSUMÉ 
 
 

A travers ce travail, nous recherchons les racines historiques et politiques des luttes feministes 

hégémoniques contemporaines en Haïti dans l’objectif d’analiser le projet politique 

revendiqué par celles-ci. Ceci, à partir de l’analise de la formation sociale haitienne, 

caracterisée tant par sa dépendence au grand capital que par la coabitation de deux projets 

antagoniques : un de libre individualité e l’autre de dépendence néocoloniale. Ce projet 

prolitique, vu le contexte mondial d’émergence des luttes féministes haïtiennes 

contemporaines, à savoir celui de la reestruturation productive du capital, de la mondialisation 

néoliberale et de redémocratisation de l’Amérique Latine et de la Caraïbe, n’est que 

l’expression de l’idéal post-moderne de la « polítique du possible » - politique en tout point 

fonctionnelle à la reproduction de l‘ordre du capital et operationnalisée par le plaidoyer, en 

conformité avec  les dictées de « l’Internationale Comunitaire ». Cette Internationale 

Comunautaire, de son côté, consacre la domination neocoloniale pacifiste, pensée au cours de 

la période post-deuxieme guerre. Elle opère à partir de l‘idéologie de la modernisation dont 

les paramètres sont le « développement » et la « démocracie » à être mis en oeuvre par les 

ONGs de la société civile dans le contexte de ladite mondialisation neoliberale. Ainsi, 

analisons-nous, à partir de l’arsenal marxien, les contradictions entre le discours progressiste 

des luttes feministes  contemporaines hégémoniques et son projet polítique dont le point focal 

se situe dans la lutte pour la citoyenneté active et le respect des droits des femmes. Les 

repercussions de ces contradictions s’expriment dans la distance des femmes des classes 

populaires et travailleuses  d’avec  la Coordination nationale de plaidoyer pour les droits des 

femmes (CONAP) et, de manière générale, avec les organisations feministes hégémoniques 

contemporaines. L’analyse critique des thèses post-modernes, du contexte historique 

d’apparition du genre avec l’emphase sur la centralité du travail dans la formation de la 

sociabilité humaine, et la lecture critique de deux grandes tendences des luttes feministes 

contistuent l‘ossature téorico-polítique de cette Dissertation.  

 

Mots-clés: Genre, travail, luttes féministes, émancipation humaine, post-modenité, plaidoyer, 

société civile organisée, mondialisation néoliberale, restauration du capital. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

Em 1803, nascia a primeira República livre em seguida de uma luta vitoriosa de 

escravizados/escravizadas contra uma das maiores potências escravistas do mundo, a saber, a 

França. No Haiti, como resposta à modernização/civilização escravista, um exército feito de 

escravizados e escravizadas vestidos/vestidas de farrapos e descalços/descalças derrotou um 

dos mais poderosos exércitos colonialistas, no dia 18 de novembro, numa última batalha, aos 

pés da montanha Crête à Pierrot. Caso essa vitória tinha sido fruto, fundamentalmente da 

revolta dos chamados marrons ou fugitivos da escravatura, a participação dos libertos 

mestiços, filhos de negras estupradas, donos de terras e de escravas e escravos não pode ser 

menosprezada. Porém, o projeto político de dependência colonial/neocolonial, inicial dos 

libertos, os últimos a querer lutar para a independência do país, derrotou oficialmente o 

projeto de livre individualidade e imprimiu, desde 1806, a sua marca à formação social 

haitiana.  

 

A partir do assassinato do porta-voz do projeto de livre individualidade defendido 

pelos marrons e escravizados e escravizadas das plantações, o general Jean-Jacques 

Dessalines, os antigos libertos tomaram a liderança do país, enterrando-o, cada vez mais, no 

circulo da dependência neocolonial, mais tarde neoliberal. Isto, para atender as necessidades 

da reprodução da oligarquia negra e mestiça e aos interesses das potências neocoloniais. 

Portanto, a exploração dos antigos escravizados e das antigas escravizadas se colocou como 

mediação de tal dependência. Isso, através das reformas agrárias abusivas que os fixavam nas 

antigas plantations, num primeiro momento, e, mais tarde, na relação de troca desigual entre 

os produtos exportáveis por eles/elas produzidas e os produtos importados, além do roubo dos 

produtos do seu trabalho pelos grandes proprietários, ao mesmo tempo, especuladores e 

agiotas. Essa relação de exploração constitui uma das questões fundamentais da formação 

social, que, de 1807 até a invasão neocolonial pacifista das ONGs no Haiti, sempre esteve na 

pauta das lutas reivindicativas populares e camponesas contra o projeto dependente e a favor 

do projeto de livre individualidade. Projeto este sintetizado na seguinte fórmula de Jean-

Jacques Dessalines: “não há liberdade sem bem-estar”. Porém, historicamente, apesar da 

negação oficial da liberdade plena no Haiti pelos filhos dos antigos colonizadores, o que 
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significa o menosprezo em relação aos valores de suas mães, antigas escravizadas, o projeto 

de livre individualidade continuou vivo nas lutas camponesas populares contra o projeto 

dominante.  

 

No entanto, cultural e politicamente, a massa dos antigos cultivadores e das 

antigas cultivadoras, que mais tarde serão transformados/transformadas em 

operários/operárias agrícolas, em migrantes internos/internas e externos/externas sob a 

instigação dos invasores americanos, foi sistematicamente mantida em situação de 

exploração, de dominação e de repressão. Os militares do exército, transformado em agentes 

da ordem neocolonial dependente, se destacaram, através da história haitiana, enquanto 

opressores das classes populares. Os tontons macoutes1 de François Duvalier, depois de 1957, 

vão sistematizar essa repressão com a benção dos Estados-Unidos e do Norte, em geral, no 

contexto da propagação da ideologia desenvolvimentista modernizadora na América Latina e 

no Caribe como panacéia à propagação das idéias comunistas. Nesse quadro de repressão e de 

exploração generalizada das classes populares, as mulheres constituem as vítimas constantes e 

totais de uma ordem fundamentalmente exploradora, opressora e patriarcal. 

 

                                                 
1 Os Tontons Macoutes são uma milícia criada pelo ditador François Duvalier no propósito de aterrorizar os seus 
inimigos políticos e a população em geral. Constituem uma força paralela ao exército e, de fato, até a sua 
dissolução, o corpo dos voluntários de segurança nacional (VSN) e o exercito nacional ficaram distantes. Apesar 
dos dois estarem ao serviço da ditadura tanto para a exploração como para a repressão. Vários tontons macoutes 
eram proprietários fundiários e muitos camponeses pobres também, para se proteger entrarem no corpo dos 
VSN. Porém, no momento da normalização das relações Estados Unidos-Haiti quando da chegada ao poder de 
Jean-Claude Duvalier, para eliminar essa distância entre o exercito e as forças armadas e, sobretudo, legitimar o 
apoio militar-financeiro dos Estados Unidos ao regime ditatorial, sob a iniciativa destes últimos, uma boa parte 
dos tontons macoutes foi integrada ao corpo dos Leopards, especializado na guerra anti-guerilha. Com efeito, 
esse corpo teve como principal propósito a repressão pela força de toda oposição ao governo. As principais lutas 
contra o regime eram feitas sob o modelo de guerra de guerrilha, herdeira da tradição dos marrons da liberdade, 
desde o século XIV, contra a escravatura no Haiti, e também a partir do exemplo das lutas vitoriosas da guerrilha 
Guevarista. Em 1986, a grande maioria desses tontons-macoutes foi executada pela população, e seus bens 
dilapidados. Entretanto, os tontons-macoutes pobres e pacifistas, além dos que foram protegidos pelo exercito, 
pelo menos enquanto o povo não tinha reclamado que fossem julgados pela vontade popular, ou que 
conseguiram exilar-se, ficaram vivos. Do ponto de vista jurídico, a Constituição de 1987  proibiu a participação 
de qualquer tonton-macoute ou duvalierista em qualquer espaço do poder durante 10 anos. O slogan: ”makout pa 
ladan l” macoute não participe”, durante os primeiros anos que seguiram o fim da ditadura iludiu as classes 
populares sobre a verdadeira natureza dessa transição democrática. Mesmo tendo diminuindo, a repressão, 
portanto não se destruiu nem se reduziu a exploração por parte dos grandons-bourgeois. As lutas das 
organizações populares, sobretudo entre 1986 e 1991, que surgiram no bojo das lutas contra a ditadura e se 
expandiram depois da ditadura se faziam contra  essa exploração militarizada das classes populares e 
trabalhadoras. 
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A tradição patriarcal da formação social dependente haitiana é uma herança da 

sociedade escravista, por definição, violenta de Saint Domingue2. E significa a ruptura com a 

tradição supostamente igualitária, se referimos aos elementos históricos a respeito dos povos 

originários de modo geral3, existente no Ayiti, Quisqueya ou Bohio4, povoado por 

comunidades primitivas e comunistas antes de ser invadido pelos espanhóis. Com efeito, com 

a invasão espanhola e, mais tarde, francesa, veio também a desigualdade de gênero. A 

primeira materialização dessa relação de poder, alimentada pela relação de poder que 

representa o racismo muito forte nas colônias, de modo geral, constitui o estupro ou a 

prostituição das mulheres indígenas e, mais tarde, negras pelos invasores europeus, brancos.   

A Independência do Haiti não rompeu com a opressão das mulheres. As comunidades 

constituídas pelos fugitivos, mesmo após a Independência, giravam em torno do patriarca. 

Esse patriarca podia se unir a várias mulheres. Mais tarde, os camponeses médios 

proprietários, para seu lucro podiam ter várias mulheres-jardins5, cuidando de suas parcelas de 

terras em sua ausência e gerando seus filhos. De maneira nenhuma, isto gerava o direito de 

herança de terras, no caso da morte do patriarca ou do camponês médio proprietário. Assim 

sendo, as mulheres são as mais pobres no meio rural. A ocupação americana (1915-1934), 

cuja uma das principais características foi a expropriação dos camponeses e das camponesas, 

contribuí para uma maior pauperização das mulheres pobres do campo. A título de ilustração, 

podemos citar o seguinte trecho de Neptune-Anglade:  

 
[...] de 1950 até hoje o porcentagem de camponesas ativas acusa, na agricultura, uma 
nítida regressão em relação ao dos camponeses ativos. As cultivadoras 
representavam em 1950, 82,2% da população feminina ativa; formam somente 61,4 
% em 1971 e 49, % em 1982. [...] As mulheres cultivadoras eram, muitas vezes, 
(73%) das trabalhadoras familiais não remuneradas em 1971, 16% só trabalham por 
conta própria enquanto as assalariadas representavam menos de 10 % da população 
feminina rural ativa. Do lado masculino, a situação é diferente: 5 % trabalham por 
conta própria, 26, 6 % eram trabalhadores familiais não remunerados, 13% 
assalariados. (1986, p. 146) 

 

                                                 
2 Nome atribuído ao Haiti pelos escravistas franceses nos tempos coloniais. 
3 Os estudos de Lewis Morgan e de JJ Bachofen, bases das analises de Kollontai e de Engels à respeito das 
condições históricas de surgimento do gênero, testemunham do modo de convivência igualitária e respeitosa 
entre homens e mulheres, sobretudo nas sociedades de colheita baseadas na apropriação coletiva dos produtos do 
trabalho humano, nas comunidades primitivas. Em outra seção desse trabalho, analisamos melhor essa questão. 
4 Significa terra montanhosa e é o nome originário do país que foi restituído após a Independência.  
5 Em francês, Femmes-jardins. A melhor adaptação dessa categoria em português seria esposa-jardins, pois não 
diz respeito à uma mulher qualquer, sim especificamente à uma conjugue não-oficial de um camponês médio 
proprietário. O seu principal atributo é procriar e cuidar dos jardins deste médio proprietário, que em geral, mora 
longe desta sua terra. Por isso, alias, é que precisa de uma esposa-jardin enquanto gerente.  



18 

 

 

 

O êxodo rural planejado pelos invasores americanos deixou muitas mulheres das 

classes populares e camponesas como únicas provedoras de suas famílias. Esses fatores, além 

da condição de não proprietária das mulheres pauperizadas do campo, contribuíram para o 

êxodo rural feminino massivo a partir de 1950. Tal processo, que vai se acentuar com o 

massacre do rebanho suíno em 19826. Dito rebanho que, por sua vez, representava a poupança 

dos camponeses e, sobretudo das mulheres pobres do campo, no contexto da mundialização 

neoliberal. Assim, pouco a pouco, as mulheres deixaram o campo para as cidades, para a 

capital, seja para entrar numa maquiladora, seja para trabalhar como empregada doméstica7 

ou para atuar no pequeno comércio, no propósito de sustentar as suas famílias. Assim, para as 

necessidades da reprodução do grande capital, as mulheres constituem 70 % da população 

operária empregada nas indústrias manufatureiras, isto é no setor de mais baixos salários e, 

portanto, mais explorador. Além disso, os poucos homens que trabalham no setor, geralmente 

obtêm os postos que pagam melhor.   

 

Deste modo, se destaca que as mulheres das classes populares e trabalhadoras 

haitianas conhecem a miséria em profundidade como conseqüência da instauração do Estado 

capitalista dependente no país. Além de conhecer a violência doméstica sob todos os seus 

ângulos, assim como a violência sexual.  A esse respeito, o último relato8 dos casos de 

violência contra mulheres atendidos no Haiti, entre 2002 e 2008, atesta que 16 249 vítimas de 

violência foram recenseadas e atendidas. Esse número pode parecer pequeno. Uma vez que 

existe o medo de denunciar os atos de violência, sobretudo no quadro da relação conjugal, 

conforme a educação vitimizante recebida pelas mulheres, desde o nascimento. Daí, o fato 

desse número se referir à quantidade de mulheres que venceram o medo e que decidiram a 

procurar ajuda, e não necessariamente ao numero real de mulheres vítimas de violência. A 

nossa experiência no atendimento às mulheres vítimas de violência e nosso acesso aos 

registros de casos atendidos pela organização, nós levou a admitir que a cada ano a 

quantidade de mulheres e de meninas a serem atendidas tinha tendência a aumentar. Isso, por 
                                                 
6 A ser explicado no primeiro capitulo desta Dissertação. 
7 70% de mulheres ocupadas no setor dos serviços seriam empregadas domésticas. Aliás, elas não têm direito ao 
salário mínimo. (TARDINE, 1993, p. 162) Mais tarde, aprofundaremos essa questão. 
8 Publicado, no quadro da comemoração do dia internacional da violência contra mulheres no dia 25 de 
novembro de 2009, pela Mesa de Concertação contra a Violência feita às mulheres. Essa mesa é uma “ente” que 
no seu inicio reunia tanto o governo como agentes das forças de ocupação, presentes no país desde o ano de 
2004, e da CONAP através das duas organizações membros que atendem as mulheres vítimas de violência tais 
como Kay Fanm e SOFA.  
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conta das campanhas de sensibilização sobre a violência contra as mulheres e a necessidade 

de romper com o circulo da violência, denunciando e procurando ajuda, levadas pelas 

organizações feministas hegemônicas. A esse respeito, um dos avanços significativos 

conseguidos pelas lutas feministas contemporâneas é a categorização do estupro como crime 

contra pessoa e não mais como crime contra a honra além do aumento da pena prevista contra 

tal delito, no ano 2004.  

 

Destarte, de modo geral, a sociedade capitalista dependente haitiana depende do 

trabalho não pago, da exploração das mulheres e da opressão feminina para se reproduzir. As 

mulheres das classes populares e trabalhadoras conhecem as expressões da “questão social” 

haitiana que estão articuladas às contradições capital/trabalho, campo/cidade, com mais 

acuidade que qualquer outra “categoria” da formação social desigual patriarcal e capitalista 

dependente. As desigualdades sociais no Haïti são palpáveis e atingem muito mais às 

mulheres, sobretudo as camponesas pauperizadas. Menos de 1% da população detém mais de 

50% da riqueza do país, o campesinato representa cerca de 60 %9 da população total do país e 

as mulheres representam 52 % da população10.  Vê-se, então, que as mulheres trabalhadoras, 

das classes populares, e as camponesas pauperizadas representam as mais atingidas pelas 

consequências do sistema de exploração-dominação inerente ao reino do capital enquanto 

relação social no Haïti. Esses dados revelam que as mulheres camponesas são a maioria na 

população feminina e as mais empobrecidas no quadro geral de poder da formação social 

haitiana.  

 

Apesar da condição de subalternidade, essas mulheres se afastam do movimento 

feminista hegemônico haitiano na contemporaneidade. Nascidas no contexto pós-ditadura, de 

modo geral, a exceção de Kay Fanm11 que foi formado em 1984, as organizações feministas 

hegemônicas são consideradas como progressistas. Isso, pela sua participação nas lutas 

populares, democráticas em prol do estabelecimento de um regime político “democrático”, 

depois de 1986. Apesar de se fazerem presentes na Marcha do dia 3 de abril de 1986 (as 

mulheres das classes populares, relativamente, participaram do ato político junto ao 
                                                 
9 Recenseamento geral da população e da moradia (RGPH) IHSI 2003 
10 Enquête Budget Consommation Ménage, 1996 / Pesquisa orçamento, consumo e lar 
11   “Casa das mulheres” é uma organização feminista membro da Plataforma CONAP (em francês) Coordenação 
Nacional de Advocacia para os Direitos das Mulheres, reconhecida como a maior representante do movimento 
feminista haitiano. 
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movimento feminista), esse tipo de luta feminista hegemônica contemporânea não atrai as 

mulheres das classes populares. No dia 3 de abril de 1986, uma marcha de mulheres, depois 

da queda da ditadura dos Duvalier,12 exigiu a participação feminina na construção da 

« democracia ». A CONAP descreve esse dia nos termos seguintes:  

 
No dia 3 de abril, mais de 30.000 mulheres participam da grande marcha histórica 
do movimento. As suas vozes e gritos representam todas as camadas sociais, unidas 
em torno das reivindicações a respeito, entre outros, dos direitos econômicos, da 
representação política e da discriminação sexual. De fato, todas as formas de 
expressão e manifestações da exclusão e da discriminação com base no gênero são 
denunciadas. 

 

        A leitura desse trecho revela já uma visão pluriclassista da sociedade, em que todas 

podem se unir e encontrar um ponto comum para reivindicar em conjunto13. Foi um dos raros 

dias em que ocorreu um ato das organizações feministas reunindo tanta gente. A recente 

queda da ditadura e o discurso da democracia reinante no país depois de 1986 podem explicar 

esse fervor das mulheres a participarem desse ato político altamente simbólico. Assim, nós 

militantes feministas jovens, envolvidas na luta feminista haitiana, tínhamos essa 

preocupação: a impopularidade do movimento feminista haitiano num país onde as mulheres 

representam 52% da população total. Com efeito, nas atividades lançadas pelas organizações 

feministas, nos dias simbólicos das mulheres, comemorados internacional e nacionalmente, 

constatávamos uma participação insignificante, senão inexistente, das mulheres das classes 

populares e trabalhadoras, majoritárias na formação social haitiana.  

 

Constatávamos, tal fato, também, desde o ano de 2003 quando começamos a 

participar das atividades de advocacia das organizações feministas, como estagiária no 

acompanhamento e reabilitação das mulheres vítimas de violência conjugal, na Kay Fanm. 

Até hoje, a participação nas atividades do movimento continua sendo limitada, em geral, as 

militantes, líderes e funcionárias das organizações. Ora, são atividades organizadas para 

mulheres e por mulheres. Portanto, o afastamento, a distância entre as mulheres 

                                                 
12 No ano 1957 François Duvalier chegou ao poder e estabeleceu uma ditadura sangraste com o apoio dos 
Estados Unidos. Antes de falecer no ano 1964 ele mudou a constituição do país e se auto proclama presidente 
vitalício com o direito de nomear seu sucessor e de fato nomeou seu filho presidente para lhe sucessor. No dia 7 
de fevereiro do ano 1986, depois de mais de 20 anos de repressão  à resistência contra o seu governo, Jean-
Claude Duvalier, com o apoio dos Estados Unidos deixou o poder e encontrou refugio na Francia. Onde ele esta 
vivendo até hoje. 
13 Mas adiante aprofundaremos essa questão. 
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numericamente majoritárias e as lutas feministas chamou nossa atenção. Assim sendo, a luta 

dentro do movimento feminista haitiano apresenta contradições que nos incitam a estudá-lo. 

Embora com pretensão progressista, o movimento continua sendo estranho às mulheres 

exploradas-dominadas das classes trabalhadoras e populares. Assim, se torna necessário se 

perguntar: Quais são as determinações da distância entre o movimento feminista hegemônico 

contemporâneo, retomado a partir da segunda metade da década de 1980 e as mulheres 

pauperizadas das classes populares no Haïti?  

 

A própria CONAP parece se interrogar sobre esse distanciamento das mulheres 

pauperizadas das lutas feministas quando se pergunta: “como ir ao encontro da maioria dos 

grupos de mulheres do país quando estas se concentram nos problemas de sobrevivência e 

acham, muitas vezes que as questões associadas à condição feminina não são importantes? 

(CONAP, 2008, p. 73)” Aqui está colocada em pauta a tradicional divisão assumida pelo 

movimento feminista entre “condição feminina” e “situações das mulheres”. Situações estas 

que estariam no centro das lutas de grupos, por definição, não feministas. Logo, se pode 

entender a divisão entre o político e o econômico que possibilita que se dê preferência ou se 

considere como substancial para a emancipação das mulheres as lutas políticas em torno da 

condição feminina. Tal postulado está vinculado à ideologia pós-moderna, sobretudo, a dita 

de contestação, assumida por Boaventura de Souza Santos. 

 

A respeito da diferenciação entre condição feminina e situações das mulheres e da 

maior valoração das lutas em torno da primeira, na luta pela emancipação das mulheres, duas 

feministas14, líderes feministas hegemônicas contemporâneas, num artigo intitulado: Agir sur 

la condition féminine pour améliorer les situations des femmes15, sustentam que a condição 

feminina determina as situações das mulheres. Além disso, afirmam que o desconhecimento 

da problemática da condição feminina e certa má fé orientam as pessoas que incentivam a 

divisão entre “feministas e mulheres pobres”. Ora,  

 
                                                 
14 Uma dentre elas, Myriam MERLET, teve que se afastar da Plataforma visto que ela foi trabalhar enquanto 
consultora nacional e, mais tarde, como chefe de gabinete do Ministério para a Condição feminina e os Direitos 
das Mulheres, entre 2004 e 2008. Isso porque na CONAP e, de modo geral, nas organizações feministas 
hegemônicas contemporâneas ditas progressistas, não é permitida a participação de um de seus membros nos 
governos. .Mais adiante, explicaremos melhor o significado de tal posicionamento. 
15 “Atuar sobre a condição feminina para melhorar as situações das mulheres” publicado no ano de 1997 na 
revista Cahiers CHR # 8. 
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O conhecimento da problemática permite estabelecer a diferença entre AS situações 
das mulheres e A condição feminina.  As situações se referem a todas as variáveis 
socioeconômicas que situam todo individuo (homem ou mulher) numa sociedade 
dada. A condição feminina diz respeito a esta constante que define o lugar de 
TODAS as mulheres (independentemente do seu estatuto econômico) no seio da 
hierarquia social. Nomeamos aqui este conjunto de concepções que define os 
indivíduos segundo o seu sexo, e que tem como consequência o lugar subalterno 
atribuído às mulheres: a ideologia machista. (MERLET, MAGLOIRE, 1997, p. 34-
35) (grifos das autoras) 
 

   A leitura mecanicista, funcionalista do que é chamado: as situações das 

mulheres pelas autoras chama a nossa atenção. Além de revelar uma “análise” a-histórica do 

que são chamadas situações das mulheres. Merlet e Magloire se referem às variáveis 

socioeconômicas para dizer respeito às “situações das mulheres”, desvendando a fonte 

funcionalista, metafísica na qual bebem para poder, não somente dividir a condição feminina 

das situações de mulheres, mas também hierarquizar as duas. Isso também explica que, mais 

adiante no artigo, elas identificam no Estado o potencial instigador, ou seja, o responsável 

pela erradicação da “feminização da pobreza”: 

 
Não é surpreendente observar atualmente, aqui, como em numerosos outros países 
ditos do Terceiro Mundo, uma feminização crescente da pobreza; eis dizer que uma 
massa cada vez mais importante de mulheres se torna ainda mais pobre. Um Estado 
responsável deve -através das suas diferentes instâncias- elaborar e colocar em 
aplicação políticas que se atacam tanto as causas como as conseqüências da pobreza 
pois, estas conseqüências atravessam todos os setores. (MERLET, MAGLOIRE, 
1997, P. 390 

 

   Devemos perguntar-nos a qual Estado se refere tais autoras? Um Estado que 

desde a sua criação se coloca como entrave à libertação real da massa dos antigos e das 

antigas cultivadoras. E que no momento da publicação do citado artigo estava aplicando as 

receitas do Fundo Monetário Internacional (FMI), justamente para o desespero das mulheres 

pauperizadas das classes trabalhadoras e populares haitianas. Na formação social haitiana, um 

dos traços históricos do Estado é a negação das necessidades próprias, específicas das massas 

populares e camponesas, descendentes diretas dos escravizados/das escravizadas, cujas 

aspirações à vida melhor foram ignoradas pelas “elites” desde a independência do país. Com 

efeito, estas classes dominantes aceitaram e apoiaram a natureza e o funcionamento do Estado 

que sempre se havia posicionado, depois de 1806, contra os interesses dos antigos 

escravizados até hoje (CASIMIR, 2006). Nesse contexto, ser responsável, para o Estado, 

significa continuar a negar as causas da pauperização das mulheres e assegurar as condições 
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da sua reprodução conforme o seu atributo histórico de defensor dos interesses das classes 

dominantes. 

 

Para explicar a distância entre as “elites” e as massas haitianas, CASIMIR (2006), 

acrescenta que: “É esse silencio de nossos intelectuais sobre o caráter do Estado que 

perpetua a insuperável distância entre as elites e as massas...”. ( p. 15) (grifo nosso). Mas a 

reclamação de Casimir traduz a não levar em conta sobre a distância ontológica entre as 

necessidades objetivas das classes trabalhadoras e as posições de classe dos pequenos 

burgueses e demais intelectuais orgânicos das classes dominantes. Uma divisão da sociedade 

em elites e massas não dá conta dos conflitos antagônicos entre as classes possuidoras e as 

classes não possuidoras numa sociedade regida pelo capital, embora este não se tivesse 

desenvolvido totalmente, como no caso do Haiti, como um modo de produção capitalista. 

Senão a análise fica no nível da cultura que, em si mesma, isto é, separada dos modos de 

produzir os meios de produção da vida social se revela limitada, metafísica.   

 

Assim sendo, podemos entender que a busca da compreensão da distância entre a 

luta feminista hegemônica haitiana e as mulheres trabalhadoras e exploradas-dominadas do 

campo e das classes populares em geral, ou seja, da apreensão da impopularidade do 

movimento feminista haitiano não é tão recente. Além das próprias feministas, Gilles 

DANROC (1997) se interrogou sobre tal constatação. Emitiu uma reflexão sobre a quase 

ausência das mulheres das camadas populares e camponesas no movimento. Ele tenta explicá-

la pela “distância cultural” existente entre as mulheres do campo, da classe trabalhadora e as 

líderes do movimento: 
 
Esse movimento nasce na cidade, como dizemos no interior, graças às militantes 
saídas o mais freqüentemente da classe média ou alta, falando Frances e crioulo16, as 
vezes inglês, estimuladas pelo movimento feminista internacional ...[ele] ganha 
dificilmente as massas populares e singularmente o campo (DANROC, 1997. p : 58) 

 
DANROC supõe que é um problema cultural ou de comunicação. Pois, ele se 

pergunta se a dificuldade de comunicar e a incompreensão cultural não seriam a ocasião de 

uma nova “marronage” que permite às mulheres das massas populares e camponesas recusar 

uma militância certamente necessária, mas vinda da cidade.  

                                                 
16 Mais adiante analisaremos o significado dessa questão na formação social haitiana. 
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A “marronage”, no tempo da colonização, representava o fato dos/das 

escravizados/escravizadas fugirem das plantações para viver nas montanhas em recuso à 

escravidão. Tal movimento de resistência que se perpetuou até a conquista da Proclamação da 

Abolição da Escravidão, no dia 27 de agosto de 1793, pelos delegados da metrópole francesa 

SONTHONAX, POLVEREL e AILHAUD, obrigados de fazê-lo num contexto de 

concorrência entre três potências colonialistas (França, Inglaterra e Espanha). Além da 

situação de revolta geral dos/das escravizados/escravizadas. Esse processo continuou mesmo 

até a Proclamação da Independência do país, pois depois da proclamação da libertação geral 

dos escravos e do restabelecimento da paz na colônia, a metrópole buscou restabelecer a 

escravidão. O que vai exacerbar a luta da Independência até a expulsão ou a execução do 

ultimo francês, exceto dos médicos, religiosos e artesãos na antiga colônia e a Proclamação da 

Independência pelos generais do exército dos/das escravizados/escravizadas no dia 1 de 

Janeiro de 1804.  Depois da independência, os antigos escravizados e as antigas escravizadas 

continuaram a fugir para as montanhas, em revolta contra a obrigação de permanecer 

trabalhando nas plantations para o lucro dos grandes proprietários antigos livres e libertos17 e 

dos negociantes estrangeiros em obra nos portos. 

 

Porém, é necessário procurar as razões dessa “marronage“ das filhas e netas de 

escravizados/escravizadas e pauperizados/pauperizadas de Saint Domingue não só na 

distância entre cidade e campo, sob o ângulo cultural, mas nas raízes profundas da distância 

criada e alimentada, pela classe dominante, em relação aos/as camponeses/camponesas- 

antigos/antigas escravizados/escravizadas, camponeses/camponesas sem terras- 

trabalhadores/trabalhadoras de 1806 até hoje. Ou seja, nas contradições antagônicas entre as 

suas aspirações e as das classes trabalhadoras. Essa distância existe, em primeiro lugar nos 

projetos de sociedade antagonicamente contraditórios das categorias envolvidas na luta pela 

Independência. Em Saint Domingue, só os/as escravizados/escravizadas [a maioria] 

aspiravam realmente à Independência, à liberdade plena, à emancipação total, pois nada 

                                                 
17 Os libertos são, sobretudo negros libertos do jugo da escravatura pelos seus senhores ou que compraram a sua 
liberdade. O livre diz respeito, sobretudo, para não dizer somente ao mestiço filho de um branco e de uma negra 
e que nunca conheceu a escravatura por ter nascido livre. (FOUCHARD, 1988) 
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tinham a perder senão as suas cadeias. Os “afranchis18“ (alforriados), cuja camada dominante 

era constituída pelos mestiços, formados, em geral, na França e influenciados pelas idéias da 

“modernidade colonial”, só queriam melhorar as suas posições sociais em relação aos grandes 

proprietários brancos e à metrópole francesa. Quer dizer, ser tratados como iguais aos brancos 

da colônia consoante às idéias da revolução burguesa francesa, nitidamente expressas no 

slogan seguinte: Liberdade, igualdade e, fraternidade. Como diz Jean CASIMIR: 

 
Em São Domingos, somente uma minoria -os afranchis- se revolta com o propósito 
de defender e melhorar sua posição social. O conflito entre essa minoria, evoluindo 
ao ritmo das idéias “globalmente” admitidas, e a maioria, que exigia os mais 
elementares direitos, surge desde o nascimento do Estado e da sociedade haitiana em 
1804. (CASIMIR, 2006: p. 2) 

 

Destarte, a busca da essência da distância entre a luta social feminista em geral e 

das mulheres das classes populares no Haïti, em particular, enquanto aparência fenomênica, 

nos leva a procurar suas raízes tanto na formação social haitiana enquanto singularidade, 

como nas formas assumidas pela luta frontal entre o capital e o trabalho. Na 

contemporaneidade, tanto no nível local, como no nível internacional. Isto é, articulando as 

formas matérias contemporâneas de produzir a vida social com as formas ideológicas e 

políticas correspondentes. Portanto, buscamos a compreensão da articulação da restauração do 

capital e seus rebatimentos na formação socioeconômica haitiana com a pós-modernidade 

enquanto forma ideo-política de pensar correspondente e enquanto direção ideo-política 

hegemônica das lutas sociais no Haïti na contemporaneidade. Lutas sócias orientadas, 

sobretudo financeiramente, pela “Internacional comunitária” consoante as necessidades da 

reprodução do grande capital.   

 

         No marco da Guerra Fria, se iniciou a luta contra a Internacional comunista. Tal 

luta, em nome da paz se ilustrou, desde o primeiro momento até hoje, pela divulgação do 

discurso/projeto moderno/desenvolvimentista, sobretudo na America Latina. No entanto, a 
                                                 
18  Existiam duas categorias de affranchis: Uma composta de escravizados/escravizadas liberados/liberadas da 
escravidão pelo seu mestre por conta de bons serviços prestados, e de escravizados que compraram a sua 
liberação, Essa categoria é, sobretudo negra. A outra, geralmente mestiça é composta de filhos nascidos de 
estupros de colonizadores brancos contra negras.  A categoria dos « afranchis » mestiços, filhos dos estupradores 
geralmente estudava na França. Muitos deles foram proprietários de escravos, mas geralmente tinham as terras 
situadas nas montanhas. Ora, foi  nas planícies onde se produziu a principal riqueza da colônia, a saber, a cana de 
açúcar. Eles sempre foram considerados como inferiores pelos brancos e consideravam os negros como 
inferiores. Assim, eles queriam a reforma da sociedade de São Domingos para obter mesmos privilégios e as 
melhores terras da colônia, como os proprietários brancos como manter a escravatura. 
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partir da segunda metade da década de 70 do Século XX, as ONGs invadiram o universo 

político haitiano divulgando o discurso pacifista da modernidade desenvolvimentista e 

democratizante. Jean Anil Louis-Juste (2007), na sua tese de doutorado: “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”, adotou a categoria “Internacional Comunitária para designar a contra-ofensiva 

ideo-política capitalista, a partir das ONGs de desenvolvimento até os anos 80 e as ONGs 

democratizantes a partir dos anos 80, no bojo da restauração do capital, contra a 

“Internacional Comunista”.  

   

        Para Louis-Juste, o Congresso de Bretton Woods, em 1944, marcou a fundação da 

Internacional Comunitária. Assim, vimos a aparição de instituições como: O Fundo 

Monetário Internacional (FMI), o Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (BIRD), e o General Accord for Trade and Traffics (GATT) (2007). Um 

ano depois foi criada a Organização das Nações-Unidas (ONU) (26 de junho de 1946).  A 

Internacional Comunitária lidera a ofensiva capitalista (a contra-revolução) através da Ajuda 

Pública ao Desenvolvimento (APD), através de ONGs internacionais: 

 
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 (LOUIS-JUSTE, idem, p. 160).  

 

          Assim, a neocolonização tomou o nome de Cooperação Internacional sob o 

controle estadunidense, e opera a partir das ONGs internacionais. As “mega-organizações” 

implicadas nesse processo são instituições ligadas ao sistema da ONU, ou seja, Banco 

Mundial, FMI, OMC, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

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 colônia. São agências de desenvolvimento internacional: para os Estados 

Unidos (USAID), a França (FAC), o Canadá (ACDI), a Alemanha (GTZ), etc (op. Cit. p 161-

162). A ACDI se destaca no financiamento das atividades em torno do gênero, desprovido de 
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seu componente crítico politizado, de modo geral, e constitui um dos maiores financiadores 

das lutas feministas haitianas.   

   

         Concordamos com Louis-Juste, quando conceitua a Internacional Comunitária 

enquanto governo político do mundo pelo capital estadunidense, negando a Internacional 

Comunista para analisarmos a sociedade civil “onguizada” na qual se destacam as 

organizações feministas hegemônicas:  

 
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”. (Louis-Juste. p. 163)  

 

Concordamos com a afirmação da socióloga feminista francesa Jules FALQUET 

sobre a distância entre feministas, movimentos feministas e mulheres empobrecidas na 

América Latina –no Haïti- que se explica pelo cooptação das ONGs internacionais. Cooptação 

esta que produziu o fenômeno da onguização do movimento, em detrimento das mulheres 

pauperizadas e no propósito de obter financiamento segundo as linhas prioritárias das 

instituições internacionais e das ONGs diretamente financiadas por elas: 

 
O movimento feminista parece se tornar um vasto campo de ONGs 
profissionalizadas, organizadas em redes especializadas e dependendo estreitamente 
de financiamento externo,... Simultaneamente, a vida quotidiana das mulheres 
(alimentação, educação, saúde, alojamento, trabalho etc.) está piorando, de maneira 
dramática, sob os efeitos da globalização neoliberal capitalista (Falquet, 2007). 

 
Além dos influxos do processo de cooptação das lutas sociais de mulheres pelas 

ONGs internacionais no Haïti, a distância entre o movimento feminista hegemônico 

contemporâneo e as mulheres pauperizadas das classes trabalhadoras e populares, se explica, 

sobretudo, pelo antagonismo entre o projeto político do movimento feminista e a tradição de 

livre individualidade, presente nas lutas históricas das classes populares. 

 

Portanto, sustentamos a hipótese segundo a qual a distância entre feministas e 

mulheres pauperizadas das classes populares e trabalhadoras no Haïti se explica pelo fato de 
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que as lutas feministas haitianas hegemônicas contemporâneas, inseridas na lógica da 

sociedade civil organizada ou “onguizada”, cujo horizonte é o da cidadania ativa, não somente 

negam suas necessidades objetivas, bem como se contrapõem ao projeto de emancipação 

humana ou de livre individualidade. Projeto este presente nas lutas históricas das mulheres 

das classes populares. Lutas feministas, por sua vez, condicionadas pela sua dependência 

ideo-política e financeira à  chamada “Internacional Comunitária”. 

 

 

1.2 Objetivos de estudo 

 

 

Nosso enfoque está nas contradições existentes no discurso com pretensão 

progressista e nas práticas concretas do movimento feminista haitiano hegemônico 

contemporâneo enquanto parte da sociedade civil organizada ou onguizada, postas em relação 

com às necessidades históricas e condições de vida das mulheres exploradas-dominadas das 

classes trabalhadoras.  

 

A compreensão da articulação dessas contradições com a necessidade de liberdade 

plena das mulheres exploradas-dominadas das classes trabalhadoras e populares na 

contemporaneidade se encontra na análise histórico-dialética tanto da formação social haitiana 

como da gênese e da razão de ser do movimento feminista haitiano. Isto é, no estudo 

dialético-historico do seu desenvolvimento articulado com as necessidades da restauração do 

capital do Norte. Ou seja, no desenvolvimento no mundo e no Haiti da retórica política do 

neoliberalismo, a saber, a da democracia e das suas mediações como a sociedade civil 

organizada, a advocacia enquanto contribuição ao desmonte das lutas sociais classistas e 

síntese da política do possível na “era pós-moderna”. E, sobretudo, vulgarizada no Haiti pela 

cooperação internacional. 

    

Partiremos da gênese das lutas feministas em 1934 no Haïti buscando estudar 

primordialmente a luta social feminista a partir da sua renovação, ou seja, a partir da segunda 

metade da década de 1980 até hoje. 
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Assim, nosso objetivo geral é o de estudar as contradições existentes no discurso 

“progressista” e nas práticas concretas do movimento feminista haitiano hegemônico 

contemporâneo, enquanto parte da sociedade civil organizada ou onguizada, relacionadas com 

as necessidades históricas das mulheres exploradas-dominadas das classes trabalhadoras e 

populares da cidade e do campo. Trata-se de estudar a práxis contraditória dessa luta social 

como conjunto de objetivações de classe na luta frontal do capital contra o trabalho na 

contemporaneidade. 

   

Assim sendo, apresentamos também os objetivos específicos seguintes:  
1. Estudar as direções ideo-políticas do movimento feminista haitiano 
contemporâneo em relação à tradição de livre individualidade oriunda da formação 
social haitiana, especificamente no que diz respeito às mulheres exploradas do 
campo, majoritárias na população feminina haitiana. 
2. Destacar as influências da dependência ideo-política e financeira das 
organizações feministas hegemônicas e, de modo especial, da CONAP na definição 
do seu projeto político.   
3. Contrapor o projeto político do movimento feminista com o projeto histórico 
de livre individualidade ou de emancipação humana das mulheres trabalhadoras e 
camponesas exploradas-dominadas haitianas na contemporaneidade. 

 

Será necessário trabalhar a questão do gênero articulada às discussões das 

categorias trabalho e classe social. Importará estudar a formação social haitiana com ênfase na 

questão agrária como fundamental para entender o solo no qual nasceram as lutas feministas 

hegemônicas haitianas. É óbvio que essa análise não prescinde daquela das direções ideo-

políticas dessa luta social e das suas articulações com as necessidades objetivas das mulheres. 

Estudaremos também as lutas feministas hegemônicas contemporâneas enquanto objetivações 

da sociedade civil organizada e suas articulações com as teses da morte do trabalho abstrato 

assim como a pós-modernidade. Daremos ênfase ao impacto da cooperação internacional, 

materializada na Ajuda Pública ao Desenvolvimento, na configuração das organizações 

feministas hegemônicas na contemporaneidade enquanto parte da chamada sociedade civil 

organizada.. Daí, a grande importância das categorias gênero, trabalho, lutas feministas, 

reestruturação produtiva do capital, mundialização neoliberal, pós-modernidade, sociedade 

civil organizada, emancipação política, emancipação humana e desenvolvimento para nosso 

estudo.  
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1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

1.3-1 Método e técnicas de análise 

 

 

No estudo, nos comprometemos a buscar a relação dialética posta no movimento 

feminista enquanto aparência, fenômeno a analisar, para nos aproximarmos da essência 

histórica da sociabilidade haitiana como totalidade na contemporaneidade. Esse processo só 

se dá, a nosso ver, pelo uso do método dialético, pois como diz claramente Lukács (1974), no 

método dialético:  

 
trata-se de destacar os fenômenos da sua forma dada como imediata, de encontrar as 
mediações pelas quais podem ser referidos ao seu núcleo e sua essência e captados 
na sua própria essência e, por outro lado, atingir a compreensão deste caráter 
fenomenal, desta aparência fenomenal, considerada a sua forma necessária. (Lukács, 
1974.  p. 22-23) 

 

E, portanto, partimos do pressuposto marxiano, segundo o qual, para compreender 

qualquer fenômeno social, é necessário entender o solo social que o produz. Daí a necessidade 

de estudar a formação social haitiana, isto é, a sua gênese, o seu desenvolvimento e sua 

configuração contemporânea para abranger e analisar a luta feminista enquanto elemento 

dessa totalidade, e enfocar a especificidade da “questão feminina” haitiana. Assim, a partir 

dessa luta enquanto singularidade, nós nos aproximaremos da sociabilidade haitiana enquanto 

totalidade. Sociabilidade enquanto síntese de múltiplas determinações. Contudo, como 

destacou, Jean jacques Doubout, :  

 
Nos países que enfrentam a dominação colonial ou neocolonial, é mais imperativo, 
para as vanguardas políticas, bem assimilar, pelo menos as grandes linhas da 
evolução da formação social, por conta mesmo da permanência na atualidade de 
estruturas estabelecidas desde os tempos remotos  da colonização. (DOUBOUT, 
1973: 2) 

 

Conforme afirmamos, a análise da formação social é central para a compreensão 

das relações sociais que configuram a sociabilidade haitiana. Nesse sentido, é de especial 

importância articular o estudo das estruturas neocoloniais vigentes com as necessidades da 
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reestruturação produtiva do capital no estudo da relação Estado-sociedade civil na 

contemporaneidade. 

 

“Para o método dialético, a transformação da realidade constitui o problema 

central” (idem: 18). Com base nessa premissa, buscaremos entender as contradições da 

realidade a fim de fazermos a análise das contradições entre capital e trabalho, campo e 

cidade, emancipação política e emancipação humana, bem como do caráter contraditório da 

práxis feminista no Haiti. 

 

Estudar a contradição entre o capital e o trabalho na sociabilidade haitiana se 

fundamenta em um pressuposto marxiano. Pressuposto este que diz respeito ao caráter 

fundante do trabalho na constituição da sociabilidade humana. Nesse sentido, investigar a 

partir do método dialético implica necessariamente no estudo do trabalho como ato ontológico 

por excelência e da sua luta frontal contra o capital na história. Visto que: “a essência do 

trabalho se baseia, em primeiro lugar, em que ele surgiu no meio da luta para a existência; em 

segundo lugar em que todas as suas etapas são produtos da sua atividade autônoma” (Lukács, 

2004, p. 58).  Todas as outras objetivações do ser humano se fizeram a partir do trabalho 

enquanto modelo de objetivação primeira.  

 

Mesmo não tendo havido no caso da sociedade haitiana em particular, uma 

“revolução burguesa” que permitisse o pleno desenvolvimento dessas categorias nas formas 

por elas assumidas nas sociedades burguesas “autenticas”, isso não impede a existência das 

tendências próprias à sociabilidade capitalista na formação social haitiana. Portanto, torna-se 

relevante estudar as formas peculiares assumidas pela luta entre o capital e o trabalho no 

Haiti. 

 

Posto o trabalho como ato fundante do ser social, consideramos que a análise das 

relações de gênero deve se articular com a das formas assumidas pelo trabalho através da 

constituição/transformação da formação social haitiana no decorrer do tempo. Portanto, com a 

análise dos desdobramentos da questão agrária como sendo fundamental para entender a 

realidade haitiana enquanto totalidade complexa.  Visto que as relações de gênero não podem 

ser destacadas das confrontações entre a grande e a pequena propriedade oriundas das 
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relações neocolonialistas de dependência instauradas pela classe dominante da Independência 

do país até hoje. Mesmo que estas assumam novas formas consoante as necessidades do 

capital. A análise da questão de gênero e das lutas sociais relativas a ela no Haïti não pode 

prescindir da analise da questão agrária. Isto porque a maioria da população é feminina e vive 

no meio rural - a população haitiana, estimada atualmente a 9.000000 de habitantes é 

composta por 52% de mulheres, e do total populacional mais de 50% estão no campo.  

 

 O estudo do movimento feminista haitiano dos anos 1980 até hoje, como 

elemento singular, do ponto de vista do método dialético, exige a atenção à sua inserção não 

só na sociabilidade haitiana como solo particular que o produz, mas também às suas 

articulações com o processo de restauração do grande capital em crise enquanto 

universalidade.  Isso, na perspectiva de buscar a compreensão unitária do processo histórico, 

isto é, como totalidade. Pois só assim se compreende a função real de um acontecimento 

histórico no processo histórico como um todo. Senão caímos numa visão fragmentada da 

sociedade. Um problema contra o qual nos preveni Lukács (1974), no trecho seguinte do seu 

“Historia e consciência de classe”:  

 
O problema da compreensão unitária do processo histórico surge, necessariamente, 
como o estudo de todas as épocas e de todos os setores parciais, etc. E é aqui que se 
revela a importância decisiva da concepção dialética da totalidade, pois é muito 
possível que qualquer pessoa compreenda e descreva um acontecimento histórico de 
maneira essencialmente justa sem que por isso seja capaz de perceber este mesmo 
acontecimento no que ele realmente é, na sua função real no interior do todo 
histórico a que pertence, isto é, de o perceber no interior da unidade do processo 
histórico. (Lukács, 1974, p. 27) 

 

A mundialização neoliberal, no bojo do processo de restauração do grande capital, 

alterou substancialmente o caráter conflitual das lutas sociais. Nesse processo, alteraram-se 

também as formas de atuar do Estado neocolonial consoante as necessidades do grande 

capital, em especial, do norte americano.  A queda das ditaduras na America Latina e o 

movimento de reconstituição das lutas sociais no Haïti e, em especial, a luta feminista em um 

contexto de “redemocratização” da zona caribenha e latina na segunda metade dos anos 1980 

se colocam como mediações necessárias à restauração do capital. Nesse sentido, se torna 

necessário estudar o desenvolvimento e o papel da chamada sociedade civil em particular e o 

movimento feminista haitiano enquanto fato singular nesse processo de redemocratização. 
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Como nossa pesquisa se fundamenta na teoria social marxiana, que pressupõe um 

posicionamento onto-metodológico através do materialismo dialético. Entendemos que o 

método dialético também pressupõe a fundamentação na teoria social marxiana. Como o 

destacou nitidamente PONTES (2007) : 

 
Na construção marxiana, o método dialético não se configura como uma estrutura 
independante, como um em-si, que possa ser destacado do corpo da teoria social, 
sem que se perca sua real configuração téorico-metodológica. Este método é 
componente endógeno da teoria social de Marx, portanto, insuprimível e inseparável 
(p. 58) 

 

Nessa perspectiva, é necessário assinalar que as categorias de análise são 

representações de processos reais. Portanto, o estudo das categorias se faz na análise da 

realidade iluminada por elementos teóricos pertinentes. Assim, no nosso trabalho não se 

configura uma parte teórica separada da parte empírica.  Assim sendo, as categorias de análise 

“não são formas lógicas primárias que de algum modo se apliquem à realidade; mas sim os 

reflexos de situações objetivas na natureza e na sociedade” (Lukacs in PONTES, 2007: 59) 

(grifos nossos).  

 

Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo bibliográfico-documental 

com base na analise do que está contido na monografia produzida pela CONAP no ano 2008. 

Inseri-se na área temática Lutas sociais, trabalho, gênero, Questão Agrária, Feminismo, na 

área de concentração: Serviço Social e Movimentos Sociais do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

 

Como trabalho pioneiro sobre esta problemática no Haiti, permitira dar um novo 

olhar sobre a não participação das mulheres dos setores popular e camponês nessa luta. Isso, 

no objetivo de desvendar, do ponto de vista do trabalho social feminista e marxista, os 

obstáculos à participação das mulheres majoritárias dentro da luta feminista e tentar 

vislumbrar uma alternativa para um movimento feminista, voltado para e realizado por 

mulheres que são a maioria. 

 

Para alcançar os objetivos desse estudo, analisaremos uma monografia publicada 

no ano de 2008. Esse documento faz um resgate histórico das lutas feministas haitianas de 

1934 até 2008. Trata-se de uma sistematização de experiências das lutas feministas. A 
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realização dessa monografia foi financiada pela ACDI através de D et D, duas ONGs 

canadenses. É importante ressaltar que a CONAP é reconhecida enquanto porta bandeira do 

movimento feminista no Haiti. Sendo o interlocutor do Estado e da “Internacional 

Comunitária” no que diz respeito às lutas sociais das mulheres no país, a análise da referida 

monografia é de grande importância para nos aproximarmos da essência das lutas feministas 

hegemônicas no Haïti. 

 

Os aportes teóricos a esse estudo se encontram em textos da fonte marxiana e 

marxista. As análises marxistas de autoras e autores, tais como MARX, LUKÁCS, TONET, 

LESSA, PANIAGO, MESZÁROS, WOOD, vão iluminar as nossas discussões a respeito da 

contradição emancipação política / emancipação humana, do tripé: Estado, sociedade Civil, 

Mercado e das categorias democracia, cidadania, direitos. Vão também ajudar na 

compreensão da Cooperação Internacional como mediação das relações neocoloniais no bojo 

da Segunda Pós-Guerra e das ONG. Iluminarão também a decodificação das imbricações 

estruturais entre restauração do Capital, redemocratização do Haiti e entificação da sociedade 

civil bem como a análise da função do movimento feminista hegemônico, em particular, nesse 

processo. 

 

Contamos também, com a contribuição de autoras e autores como TOLEDO, 

KOLLONTAI, ENGELS, ALEMBERT, SAFIOTTI e BEBEL nas discussões sobre o gênero, 

a peculiaridade da questão do gênero articulado com a classe social no Haiti, e naquelas 

relativas à natureza das relações gênero/trabalho e gênero/classe social. 

 

A análise da formação social haitiana tomara em conta as analises de autores 

haitianos pertinentes como Jean FOUCHARD, Gérard PIERRE-CHARLS, Jean-Jacques 

DOUBOUT, Benoit JOACHIM, Thomas MADIOU, Jean Anil LOUIS-JUSTE e Jean 

CASIMIR.  A análise da questão agrária, da contradição grande propriedade/pequena 

propriedade como recorrente nessa formação social, e das relações neocoloniais instauradas 

após a ruptura com o projeto de livre individualidade, será o foco central dessa discussão. 
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1.3-2 Universo do estudo 

 

 

   No quadro de redemocratização da América Latina, conforme as novas 

modalidades de lucrar do grande capital, em torno da segunda metade da década de 1980, sob 

a instigação estadunidense se instituiu a sociedade civil no Haiti. Tal sociedade civil 

representava os interesses norte-americanos, se colocando como oponente às organizações 

populares, criticando-as. Nesse quadro, foi criada a maioria das organizações feministas que 

constituem a plataforma CONAP, além das outras organizações de mulheres autônomas em 

relação à CONAP. A CONAP como figura nacional e internacional do movimento feminista 

haitiano constitui o principal elemento do nosso universo de estudo. Assim, nas palavras da 

Plataforma se destaca o seguinte:  

 
[...] As militantes feministas da CONAP conseguiram manter uma posição política e 
dirigir ações levando à estruturação da plataforma e o reconhecimento nacional e 
internacional de uma liderança no movimento das mulheres haitianas, posicionando-
as assim, enquanto interlocutoras no cenário nacional. (CONAP, 2008, p. 61) 

 

  A advocacia é definida nos termos seguintes pela plataforma:  

 
A advocacia consiste essencialmente numa estratégia utilizada por organizações e 
atores sociais ou militantes que querem influenciar as políticas e transformar 
positivamente uma situação. É um processo livre para influenciar as e os que tomam 
decisões a respeito dessas políticas. Nesse sentido, a interlocutora e o interlocutor é 
detentora/detentor do poder. Uma advocacia concerne a criação ou a reforma de 
certas políticas, a mudança ou a eliminação de uma lei, de um regimento, de uma 
prática ou de uma política de alocação (CONAP, 2008, p. 31) 

   

          Analisamos a advocacia por conta da sua centralidade como forma de ação tanto 

da plataforma CONAP como da sociedade civil organizada e, sobretudo, das organizações 

definidas, em geral, como progressistas ou alternativas e, de modo especial, nos últimos 15 

anos.  A construção da plataforma se deu em volta da advocacia como o seu nome  pode 

indicar: Coordenação Nacional de Advocacia para os Direitos das Mulheres. O seu primeiro 

ato foi a redação do seu plano quinquenal de advocacia como instrumento da luta mediada 

pelo diálogo consensual: “ Em outubro de 2002, a CONAP, oficialmente criada, constitui um 

espaço favorecendo o consenso e a orientação da luta pelos direitos das mulheres tendo como 

instrumento e guia o seu plano de advocacia” (CONAP, 2008, p. 67) (grifos nossos). Sendo a 



36 

 

 

 

CONAP a consagração de uma série de lutas das organizações feministas que a compõem,  

nossa análise vai para além do seu início em 2002. Como indicado nas páginas anteriores, 

nosso estudo integra o contexto de surgimento do movimento feminista contemporâneo assim 

como o seu desenvolvimento até a constituição da Plataforma.  

 

   Ao iniciar nossa pesquisa, pensávamos em realizar um trabalho empírico, 

complementar à analise da monografia da plataforma, com mulheres operárias e das classes 

populares camponeses e do meio urbano. Porém, condições imprevistas impediram nossa 

saída do Brasil durante o tempo inteiro da pesquisa e, portanto,  limitaremos a nossa análise à 

sistematização documental das experiências das organizações feministas hegemônicas e de 

mulheres no Haiti. Ao longo do estudo, foi muito importante nosso elo funcional e militante 

no seio de Kay Fanm e da CONAP, entre 2003 e 2007, para enriquecer as nossas análises.  A 

riqueza dessa experiência e das nossas numerosas conversas com as dirigentes das 

organizações feministas liderando a plataforma compensa, de certa maneira, a não realização 

das entrevistas previstas no pré-projeto com as líderes da CONAP e das organizações 

feministas hegemônicas, tais como a Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA19), o Enfofanm20 e Kay 

Fanm.  

 

   Além da introdução e da conclusão, esta Dissertação está dividida em quatro 

capítulos. O primeiro analisa a formação social haitiana em suas peculiaridades, além de 

enfatizar as particularidades da questão feminina e de gênero no Haiti. Demonstra a 

centralidade das mulheres oprimidas-exploradas das classes populares e trabalhadoras em 

qualquer luta verdadeiramente emancipatória, isto é, de ruptura ontológica com o projeto 

tradicional de dependência no Haiti. 

 

  O segundo capítulo desvenda as condições históricas de surgimento do gênero 

enquanto relação de dominação-opressão-exploração das mulheres. Corrobora a nossa 

percepção do caráter metafísico e, portanto irracional, de divisão entre a condição feminina e 

a reprodução social como totalidade, de modo geral, e as “situações socioeconômicas” das 

mulheres, em particular. 
                                                 
19 Solidariedade das Mulheres Haitianas, fundada em 1986, membro da plataforma CONAP. 
20 Organização de defesa dos direitos das mulheres especializada na ampliação das idéias feministas no Haiti. 
Possui o maior centro de documentação feminista no Haiti, e é membro da plataforma CONAP 



37 

 

 

 

 

  O terceiro capítulo analisa o contexto internacional de surgimento ou de renovação do 

movimento feminista haitiano. Analisa o processo de restauração do capital, enfatizando a sua 

reestruturação produtiva e a mundialização neoliberal como quadro legal-político desta 

reestruturação. A partir do mesmo quadro, tendo em vista a centralidade do ideário pós-

moderno na direção das lutas feministas contemporâneas, estudamos o desenvolvimento e as 

idéias-chaves do pós-modernismo. Entendido este como modo ideo-político de pensar sobre a 

restauração do capital baseada na acumulação flexível e na desterritorialização das indústrias, 

parcial ou totalmente, para o Terceiro-Mundo. Além disso, enfatizamos a centralidade da 

ideologia pós-moderna da entificação da sociedade civil organizada não classista como 

panacéia diante do que se denomina de a derrota do Estado, conforme definida pela 

Internacional Comunítária liderada pelos Estados-Unidos, sobretudo, a partir da segunda 

metade da década de 1980. 

 

   O quarto capítulo da Dissertação enfoca as lutas feministas hegemônicas 

contemporâneas no Haiti. Analisamos as raízes históricas do movimento feminista 

contemporâneo, o seu contexto histórico interno de renovação além da sua centralidade na 

entificação da sociedade civil não classista no Haiti. Desvendamos a dependência ideo-

política e financeira da plataforma CONAP e, por extenso, das organizações feministas 

hegemônicas no Haiti na contemporaneidade. De modo especial, demonstramos a 

funcionalidade da advocacia para a manutenção da ordem grandon-bourgeois, patriarcal e 

capitalista neoliberal no Haiti dependente.  
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2. A FORMAÇÃO SOCIAL HAITIANA: DEPENDÊNCIA ESTRUTURAL DO 

ESTADO NEOCOLONIAL  

 

Do ponto de vista do materialismo dialético, entender qualquer fenômeno social 

requer a compreensão do solo social que lhe deu origem para evitar uma aproximação 

superficial. Desta maneira, estudar a questão da relação do gênero na formação social haitiana 

constitui um caminho incontornável para alcançar a compreensão do movimento feminista 

como parte dessa totalidade. Assim, o estudo da formação social haitiana se coloca como o 

primeiro passo dessa caminhada para o entendimento do movimento feminista dos meados 

dos anos 1980 até 2008. Para dar conta da complexidade dessa “sociabilidade”, iremos num 

primeiro momento atentar para o projeto de livre individualidade dos marrons que dará luz ao 

Congresso de Bwa Kayiman, no dia 14 de agosto de 1791, o qual tendo sua culminação na 

independência do Haiti em novembro 1803. Num segundo momento, prestaremos atenção à 

ruptura oficial em reação a esse projeto, quer dizer ruptura oficial, pois as lutas populares de 

camponeses e das mulheres, até a propagação no país do discurso 

moderno/desenvolvimentista e do apogeu da sociedade civil consensual e “onguizada”, 

sempre se deram no bojo da busca da livre individualidade. Nesse mesmo momento, 

olharemos para a instauração do projeto dependente, herdeiro das lutas reacionárias dos 

antigos libertos na antiga colônia e suas consequências. Dentre elas, o pagamento da chamada 

dívida da independência, a pauperização do campo, em especial das mulheres e a ocupação 

estadunidense assim como as lutas antiimperialistas contra a dita invasão, entre outras. Num 

terceiro momento, analisaremos como, pela mediação da mundialização neoliberal, a 

sociedade civil dependente -nesse cenário o movimento feminista é destacável- se tornou 

hegemônica e o Estado reduzido a sua mais simples expressão, além de se ter promovido, nos 

últimos anos, uma reconciliação do Estado com a sociedade civil pela “Internacional 

Comunitária” para uma maior despolitização das já incipientes lutas políticas reivindicativas. 

Além disso, enfatizaremos a especificidade da “questão feminina” nesta formação social, no 

propósito de entender melhor a pertinência das reivindicações do movimento feminista 

contemporâneo. 
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2-1 O PROJETO DE LIVRE INDIVIDUALIDADE E A GÊNESE DO ESTADO: “OS 

MARRONS DA LIBERDADE” 21  

 

 

No ano de 1492, Cristovão Colombo desembarcava na ilha Ayiti, em nome da 

civilização moderna com a missão real de “civilizar” e buscar ouro e outros bens preciosos 

para a Espanha. Um dos primeiros resultados dessa missão civilizatória foi o genocídio em 

menos de 20 anos da população indígena encontrada no Ayiti pelos conquistadores espanhóis. 

A esse respeito, Benoit Joachim fala do “apocalipse Arrawak”. Em suas palavras: 

 
Os Taïnos, Ciboneys e outros ARRAWAKS que povoavam primitivamente Ayiti 
não sobreviveram mais de uma vintena de anos à invasão do seu país, em 1492-
1493, pelos portadores da cruz cristã e da bandeira espanhola conduzidos pelo 
genovês Cristovão Colombo. Uma resistência selvagem, mas em ordem dispersada, 
não impediu ao milhão de habitantes dos cinco CACIQUATS ou reinos primitivos 
que compartilhavam os 77.000 kilometros quadrados da ilha de sucumbir sob as 
armas brancas, aos dentes dos cães de caça humana, ás patas dos cavalos, ao choque 
microbiano e outras novidades do mesmo gênero,  introduzidas nas Índias ocidentais 
pelos súditos dos Reis Católicos. (Joachim, 1979, p. 9-10) 

 

A ínfima minoria que sobreviveu ao massacre espanhol, refugiou-se nas 

montanhas e se constituiu a primeira geração de marrons da liberdade, à qual vão se juntando, 

mais adiante, os/as negros/negras, escravizados/escravizadas pelos “civilizadores” franceses, e 

em revolta contra a desumanização da escravidão. A independência do Ayiti é fruto da revolta 

dos marrons contra a modernização civilizadora obscura européia.  

 

Uma vez exploradas as riquezas de ouro, os espanhóis não ficaram muito tempo 

na ilha. Visto que,  
 

Os conquistadores não tinham atravessado o oceano para morar nas Índias, em geral, 
e no Ayiti, em particular. Eles tinham o projeto de invadir e apropriar-se de novas 
riquezas para transferi-las para a Europa, principalmente o ouro. Assim sendo, 
converteram á sua religião e levaram ao céu os autóctones, esses pagãos que se 

                                                 
21 É o titulo do livro de Jean-claude Fouchard publicado pela primeira vez no ano 1972. Trata das lutas 
fundamentais dos marrons, sobretudo africanos, mas também indígenas que nunca aceitaram  a escravatura como 
modo de viver de seres humanos, para a conquista da independência do Haiti. É um documento muito rico a 
respeito desses africanos que durante muito tempo não se converteram em creoles como quisessem o catecismo e 
o chicote dos colonos “civilizadores”. Sempre viviam nas mornas enquanto guerrilheiros e guerrilheiras 
voltavam para os planícies somente para se aproveitar em produtos alimentares e em armas e, sobretudo atacar as 
plantations. 
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interpunham entre as riquezas cobiçadas e eles. Assim, depois de ter esgotado as 
minas auríferas de Hispanhola22, primeira terra europeizada, portanto pilhada no 
Hemisfério Ocidental, os conquistadores abandonaram-na em massa (Joachim 1979, 
p 10). 

 

 

Deixada para outras terras, como Cuba, onde ainda existiram minas de ouro, 

Hispanhola foi cobiçada pelos piratas franceses primeiramente e, mais tarde, por contingentes 

mais ou menos importantes de “franceses pobres, ou mediocremente afortunados” (Joachim, 

1979) em busca de fortuna. Depois de lutas heróicas contra os espanhóis e alianças 

inteligentes com os ingleses contra aqueles, os franceses conseguiram se instalar numa parte 

da ilha, chamada L’île de la Tortue. Uma vez instalados, esses últimos se aproveitaram da 

fraqueza dos espanhóis para tomar posse da parte oeste da ilha que mais tarde se tornaria 

Saint Domingue. Com efeito, depois de um tratado realizado pelo reino de França com os 

espanhóis, em Riswick, no ano 1697, os franceses oficialmente se auto-declararam donos da 

terra de Saint Domingue, enquanto a Espanha monopolizava a parte este da ilha constituída, 

sobretudo, de vales.  

 

 

2.1.1 Saint Domingue e a formação do projeto de livre individualidade 

 

 

A exploração francesa do Ayiti se fundamentou principalmente na cultura de cana 

de açúcar e de outros produtos tropicais. Tal cultivo requisitava, para ser rentável naquele 

momento, uma mão de obra abundante. Ora, o genocídio da maioria dos indígenas e a 

preguiça dos brancos vindos para Saint Domingue para fazer fortuna colocavam em cheque as 

primeiras tentativas de produzir riquezas agrícolas. Las Casas, considerado como protetor dos 

indígenas, propõe a busca, na África, de negros – considerados por ele como instrumentos de 

trabalho sem alma e mais aptos a trabalhar como escravos do que os indigenas- para trabalhar 

nas plantations de Saint Domingue. O historiador haitiano Jean Fouchard (1988, p.368) 

resumiu assim a questão:  
 

                                                 
22 Nome atribuído ao Ayiti pelos invasores espanhóis para dar conta da suposta semelhança do país com terra 
espanhola. Significava pequena Espanha. 
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O indígena foi reconhecido como incapaz de cumprir as labutas às quais não estava 
acostumado. Quando foi quase totalmente exterminado, torna-se evidente a 
compaixão de que a “sua cor o aproximava mais dos europeus” e que esses naturais 
da ilha eram ora livres e, portanto, era um crime tornarem-se escravos esses “filhos 
de Deus”. Como era necessário a qualquer preço assegurar a prosperidade da 
colônia, tentava-se, na realidade, levar escravos  para as Antilhas . Essas razzias 
sendo difíceis e as poucas  capturas assim obtidas tendo se revelado frágeis e 
impróprias tanto às minas como também às culturas, imagina-se a importação dos 
negros dos quais a Espanha fazia grande comércio para a domesticidade em todas as 
suas províncias. Tinham vantagens como inconvenientes no uso dos escravos 
africanos. Ovando, desde o inicio, se insurge contra tal opção em razão do orgulho 
natural dos negros e do espírito de revolta que os primeiros africanos chegados na 
ilha comunicaram aos indígenas. Mas não tinha outra possibilidade. Acredita-se que 
a palmatória e as torturas acabariam com a resistência desses negros rebeldes com a 
vantagem de que, uma vez domados, seria obtido deles um rendimento superior de 1 
contra 6 em comparação  com o indígena, e que esses negros eram naturalmente 
robustos e laboriosos e capazes de resistir até num regime de sub-alimentação. Até a 
moral se encontraria salva, pois esses negros eram bárbaros nascidos para a 
escravidão e vendidos pelos seus próprios irmãos23.  

 

Portanto, a importação dos negros começou desde 1507 na colônia espanhola. 

Depois do tratado de Riswick e da orientação da colônia então francesa, as grandes culturas 

foram necessárias para a acumulação primitiva de capital também fundamental para o 

desenvolvimento do capitalismo “industrial” na França, no Século 18:  

 
[...] a Europa do capital comercial tinha localizado as populações da zona africana 
situada nas mesmas latitudes que as suas colônias da América, desta vez tanto como 
o objeto do lucro comercial quanto como mão de obra resistente barata. Então 
aplicou-se a essas populações a lei da selva. Encorajando-se as lutas tribais 
fornecedoras de cativos, desenvolvendo-se o tráfico negreiro, com apoio na moral 
cristã de que se reclamavam, os armadores atlânticos acumulam capitais imensos 
pela organização da transplantação forçada, em massa e acelerada do homem negro. 
(Joachim, idem, p. 12-13)  

 

A importação em massa substitui os indígenas massacrados e aqueles/as que 

fugiram para as montanhas, protegendo-se da brutalidade do trabalho escravo. A fuga dos 

indígenas vai se ampliando sob a influência dos negros trazidos da Espanha para a colônia. 

Cabe aqui citar esse relevante trecho de Jean Fouchard a respeito de tal acontecimento: 

 
Em 1499, vindos da Espanha, começaram a chegar em Hispanhola os primeiros 
escravos negros. Um ato oficial do Rei, em 29 março de 1503, dá conta desses 
negros fugitivos de que testemunha Ovando... . O governador Ovando relaciona a 
esses negros rebeldes o revigoramento do espírito de revolta que manifestaram os 

                                                 
23 Hegel, no seu livro intitulado: “La raison dans l’histoire”, em uma parte consagrada à África, dedicou-se a 
mostrar porque a nação africana é bárbara e como sua salvação se encontra na sua europeização ou na sua 
escravização pelos bons cuidados dos europeus civilizados e modernos. Ler Georges W. F. Hegel La raison dans 
l’histoire. Editions 10/18, Paris, 1955. Cap. IV p 245-269 
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indígenas a tal ponto que Cristovão Colombo, o virtuoso Almirante, nas instruções 
do dia 9 de abril de 1494 a Pedro Margarit, recomendava “cortar as narizes e os 
ouvidos daqueles que fugissem”. (Fouchard, 1988, p. 365, 366) 

   

 

A marronage dos escravos em revolta contra a brutalidade dos civilizadores 

europeus no Ayiti começou desde 1499, 7 anos depois do início da sua “civilização”  pelos 

espanhóis. Essa atitude de revolta vai atingir o seu apogeu nas grandes plantations povoadas 

de negros considerados como simples instrumento de trabalho na visão racista/escravista 

européia.  

 

Para manter os africanos nas plantations, o chicote, o catecismo e o racismo eram 

três armas relativamente eficazes usadas pelos europeus escravistas para disciplinar esses 

homens e mulheres traficados/traficadas das suas terras de origem. Essas medidas coercitivas 

e ideológicas, além da subalimentação dos/das trabalhadores-escravos/ trabalhadoras-escravas 

contribuíram para a elevação do sentimento de revolta contra o sistema escravista de Saint 

Domingue. Ser propriedade dos fazendeiros colonizadores, além de ser considerados como 

bestas de carga para as massas escravas em geral, teve outro significado para as mulheres 

negras escravizadas. Em efeito, o seu corpo era violentado sexualmente pelos brancos, daí o 

nascimento na colônia dos mestiços que, em geral, foram alforriados24. No entanto, os seus 

filhos, quer fossem negros, quer fossem mestiços não lhes pertenciam, pois eram propriedade 

dos donos das plantations que puderam dispor deles segundo a sua vontade,  conforme o 

Código Negro.  

 

A brutalidade da escravidão explica porque foram os escravos de plantation que 

fomentaram e levaram adiante as lutas mais decisivas contra o sistema escravista e racista 

estabelecido em nome da civilização francesa, no Ayiti. Por enquanto, o papel das 

dos/escravas domésticos/domésticas, em particular das mulheres, foi fundamental no 

enfrentamento à política reacionária dos proprietários. 

                                                 
24 Esses mestiços junto com negros alforriados pouco à pouco vão se transformando numa elite de donos de 
plantations situadas em geral nas montanhas e produtores de café, cultivo em crescimento na colônia nos seus 
últimos dias. Chamados também de antigos livros na historiografia haitiana, o seu projeto político está em 
contradição antagônica com o projeto das massas escravas na colônia. Mas adiante nos deteremos nesse assunto. 
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No seio de Saint Domingue, desenvolveram-se dois projetos fundamentalmente 

antagônicos: o projeto dependente, reacionário dos plantadores brancos e alforriados e o 

projeto revolucionário de livre individualidade dos negros escravizados.  

 
É importante lembrar que no propósito de extrair mais lucro da sua recém-

adquirida colônia, o reino francês, logo depois da sua aquisição, estabeleceu o chamado 

“Sistema do Exclusivo” para regulamentar as relações comerciais entre a metrópole e a sua 

colônia, e o “Código Negro”, para regular as relações entre os plantadores brancos e os 

escravizados negros. Se o Código Negro consagrava a supremacia e o poder de vida e morte 

do proprietário branco sobre o escravizado negro, não era o caso do sistema chamado 

exclusivo. Com efeito, tal sistema obrigava os plantadores de fazer comércio exclusivo com a 

metrópole através dos negociantes que financiavam os investimentos e vendiam produtos 

manufaturados.  

     

De tal maneira, o sistema do exclusivo resumido da seguinte forma: “tudo por e 

para a metrópole” estrangulava e acabou por revoltar os plantadores brancos contra a 

metrópole. Com efeito, eles se juntaram num movimento autonomista contra a metrópole para 

a negação do sistema do exclusivo e a conservação do Código Negro; isto é, do sistema da 

escravidão racista e da colonização. Joachim (1979) destaca que, se aproveitando das 

turbulências na França colonial com a participação de filósofos da Ilustração, os plantadores 

brancos viajaram para participar dos Estados Gerais, no propósito de expor as suas 

reivindicações contra os negociantes e o sistema do exclusivo. Movimento reacionário por 

excelência! Porém, não foi vitorioso aquele dos proprietários brancos em Saint Domingue, 

como nos Estados Unidos.  

 

Deste modo, enquanto a burguesia colonialista crescente na França buscava os 

lucros da colonização, as reivindicações limitadas dos fazendeiros não repercutiam no 

discurso moderno da Ilustração. Isto porque a colonização na América representou um 

pressuposto para a constituição do capitalismo moderno francês.  Desse modo, as 

reivindicações colonialistas dos fazendeiros eram opostas aos ideários burgueses “modernos” 

dos revolucionários franceses do Século XVIII. É importante frisar, nessa altura, que a 

colônia de Saint Domingue era o modelo da prosperidade colonial e objeto de cobiça de 
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outras potências colonialistas, e contribuiu de forma não menos significativa para a passagem 

do feudalismo ao capitalismo na França.  

 

Enquanto os fazendeiros brancos, os mais privilegiados de Saint Domingue, 

desobedeciam para obter mais privilégios, os proprietários alforriados reivindicavam o 

respeito à liberdade civil e política. Os primeiros usaram o racismo, ou seja, a segregação 

racial para subordinar os segundos. Assim sendo, desenvolveu-se paralelamente ao 

movimento reacionário dos primeiros, outro projeto reacionário, porém para a igualdade 

jurídica. Conforme Joachim,  

 
Estes [alforriados proprietários] traçam como limite da mudança a 
satisfação das suas reivindicações próprias: o fim da discriminação 
entre proprietários americanos- assim se chamavam alguns deles- e 
proprietários brancos. Eles advertiram que não queriam de forma 
alguma a liberação dos escravos; posição bastante compreensível, pois 
são também proprietários de escravos. (Joachim, 1979, p. 24) 

 

Entretanto, as massas escravizadas e, sobretudo os marrons junto aos escravos das 

plantations vão implantar o projeto revolucionário de ruptura com o projeto moderno 

colonial/escravista. Processo do qual os alforriados proprietários serão obrigados a participar 

contra a ofensiva contra-revolucionaria da metrópole, em 1802, de restauração da escravidão 

e do sistema do exclusivo revogado, de fato, por Toussaint Louverture quando estabeleceu o 

comércio entre a colônia e a Grã Bretanha e os Estados-Unidos, a partir de 1801 e o 

assassinato dos alforriados rebeldes25. 

 

 

 

 

 

                                                 
25 O General Leclerc mandado á colônia para restabelecer oficialmente a escravidão, em 1801, numa 
correspondência ao General Bonaparte, declarou o seguinte, a respeito dos antigos livres proprietários de 
escravos e de terras e lideres dos movimentos armados tanto contra os colonos brancos como contra a invasão 
espanhola da colônia em nome da metrópole:  
  “Isto é minha opinião a respeito a esse país. É preciso destruir todos os negros dos morros, homens e 
mulheres, salvar somente as crianças debaixo de doze anos, destruir metade daqueles do plano e eliminar todos 
os homens de cor que haviam combatido” (Joachim, 1979, p. 44). Tal declaração e a sua escrupulosa aplicação 
pelo exército, francês não deixaram nenhuma dúvida aos reacionários alforriados sobre a necessidade de se 
juntar aos novos livres para sobreviver.    
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2.1.2 Congresso de Bwa Kayiman e a revolta geral dos escravos: a livre individualidade 

em movimento. 

 

 

Enquanto o projeto dependente dos brancos e dos alforriados fracassou dentro dos 

seus limites históricos, os escravizados, aos quais tanto os proprietários brancos como os 

proprietários mestiços fizeram apelo para lutar, na noite de 13 de agosto de 1791, tomaram a 

decisão de combater, até a morte, p   ela sua libertação. Naquela noite, um grupo de marrons 

junto com escravos de plantation organizaram um congresso político no meio de uma 

cerimônia vaudou dirigida por Cécile Fátima, chamada de Romaine la Prophétesse e por um 

marron pai de santo, Boukman26. Se tal culto tem uma importância capital é porque nele se 

propagandeou o discurso anti-racista e anti-escravista que sintetizou a filosofia da luta dos 

africanos deportados em Saint Domingue contra a modernidade colonial européia. Filosofia, 

em contradição antagônica com o slogan reacionário “Liberdade, igualdade e fraternidade” 

dos revolucionários do Século das Luzes na França colonial, por seu alcance verdadeiramente 

revolucionário. Visto que como destaca Buck-Morse no seu livro “Hegel and Haiti”: 

 
A exploração de milhões de trabalhadores escravos coloniais era aceita como 
parte do Novo Mundo pelos próprios pensadores que proclamavam a liberdade 
enquanto estado natural e direito inalienável do homem. Mesmo quando as 
proclamações teóricas de liberdade fossem, transformadas em ação 
revolucionária ao nível político, era possível manter na escuridão os 
sustentadores da economia colonial que funcionavam fora do cenário. (2000, p. 
822)  

 

Talvez os filósofos da liberdade ainda não tivessem lido a página ou o capítulo da 

vida que descreveu a escravidão como processo de embrutecimento de seres humanos, 

portanto, antinômica aos postulados de “Liberdade, Igualdade e fraternidade”. A esse respeito, 

cabe assinalar que na colônia mais próspera da era moderna/colonial, os escravos não 

sobreviveram mais do que de 15 anos ao trabalho. Ora, a esperança de vida de um escravizado 

em Saint Domingue não ultrapassava 40 anos.  Segundo Jean Fouchard (1988, p. 102): 

                                                 
26 Os africanos deportados na colônia de Saint Domingue, apesar de adaptarem os seus costumes e ritos 
religiosos ao culto católico  nunca deixaram de venerar ou seus próprios deuses e, sobretudo, de usar a sua 
religião como cimento para lutar contra a brutalidade da escravidão européia. Com efeito, as cerimônias vudu, na 
realidade, são reuniões políticas de planejamento das lutas até a luta final para a conquista da independência. A 
esse respeito, a cerimônia de Bwa Kayiman constituiu um catalisador essencial, primeiramente no levante geral 
dos escravos, e  nas seguintes lutas emancipatórias dos africanos exilados. 
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“Inúmeros escravos, após dez ou quinze anos de penosos trabalhos, cansados e extenuados 

morreram na estupidez de uma velhice precoce”. 

 

Assim, os africanos/as africanas, reduzidos-as à escravidão à Saint Domingue, 

depois de terem sido usados-as para lutar a favor de seus opressores, no contexto de 

fragilidade da metrópole, por causa das turbulências internas e das guerras inter-imperialistas 

na Europa, entrarem em cena para reivindicar a sua humanidade. Com efeito, no dia 22 de 

agosto de 1791, os escravos do Norte da colônia iniciaram a revolta geral dos escravos contra 

o regime escravista.  

 

Em 1801, a França bonapartiana decidiu reconquistar sua colônia, aproveitando-se 

da relativa paz entre as potencias rivais (Inglaterra, Espanha). Tal acontecimento vai atiçar as 

contradições entre as classes fundamentais na colônia. A deportação de alguns dos principais 

chefes da revolta, tanto mestiços como negros, o assassinato dos novos livres resistentes à 

volta às plantações criaram as condições tanto para alianças como para fazer luz sobre as 

verdadeiras motivações da metrópole a respeito da escravatura e da autonomia econômica da 

colônia. Portanto, nesse cenário, após a deportação de Toussaint Louverture, Dessalines 

tomou a direção da luta, dessa vez, independentista com o lema “viver livre ou morrer”. O 

projeto de livre individualidade dos antigos escravos orientava, dessa vez, as lutas na colônia. 

 

Ao contrário de Toussaint Louverture, Dessalines procurava a independência total 

da França e uma real libertação dos escravos. Assim sendo, nessa luta cruel para a liberdade 

plena dos novos livres, aqueles e aquelas que não tinham nada a perder senão as suas cadeias, 

prontos a morrer, armado-armadas, enfrentaram o melhor exército do mundo na época. A 

palavra de ordem: “cortem cabeças, incendeiem casas” é lançada pelo General chefe do 

exército dos indígenas, Jean-Jacques Dessalines. O fracasso de Rochambeau, que substitui 

Leclerc nos campos de batalha, no dia 18 de novembro de 1803 foi o resultado da convicção 

desses, na luta pela “liberdade ou a morte”.  Assim sendo, o exército com pés descalços 

venceu o exército moderno/colonialista da França de Bonaparte nos seus momentos de glória. 

Assim, o projeto de liberdade plena dos escravos triunfou, pelos menos entre 1804 e 1806 

sobre o projeto dependente dos antigos livres.  
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Como pode se ver, o General Dessalines queria a livre individualidade de 

todos/todas no País. Isso foi nitidamente inscrito no ato da proclamação da independência, no 

dia 1º de janeiro de 1804: 

 
Na luta para sua liberdade, trabalhei para a minha própria liberdade27. Antes de 
consolidá-la por leis que asseguram a sua livre individualidade, seus chefes que 
juntei aqui e eu mesmo, lhe damos a última prova do nosso desinteresse”. 
(MADIOU, 1989: 149) 

 
 

Os alforriados reacionários negros e mestiços- donos de terras e de escravos no 

tempo da colonização- reivindicavam a herança dos seus pais ou o direito de continuar 

ocupando terras: “Não é uma fato constante que depois de ter gozado, há 10, 20 e 30 anos, de 

um bem, dever-se-ia ser considerado o verdadeiro proprietário desse bem?” (MADIOU, 

1989:391). Os alforriados se uniram com os marrons e escravos das plantations, nos últimos 

momentos das lutas independentistas, não somente para se salvar, mas também no propósito 

de substituir os antigos colonos brancos, obstáculos à sua emancipação política. Dessalines 

em nome da livre individualidade de todos e de todas preconizou a socialização das terras.  

Portanto, contra esses reacionários, Dessalines avisa:  
 

Como é possível que logo depois de ter cascado os brancos, os seus filhos reclamam 
os seus bens? Os negros cujos pais ficaram na África, não terão, portanto, nada... 
Cuidados a vos Negros e mulatos, todos nos  havíamos combatido os brancos; Os 
bens que havíamos adquirido derramando nosso sangue pertencem a todos nos. Eu 
quero que sejam compartilhados com equidade.  (in RENÉ, 2008, p. 80) 

 

Porém, o seu assassinato dará fim ao projeto de distribuição de terras aos soldados 

e aos/as cultivadores/cultivadoras. As medidas preparatórias a execução de tal projeto tal 

como a verificação dos títulos de propriedade assim como a confiscação das terras 

ilegalmente ocupadas provocaram a ira dos antigos livres. Antes de realizar as mudanças 

radicais preconizadas para assegurar a livre individualidade de todos e todas, os antigos 

libertos se juntaram com negociantes estrangeiros revoltados contra as medidas imperiais 

contra o comercio ilegal (RENE, 2008) para por fim ao projeto de liberdade plena, matando 

Dessalines no dia 17 de outubro de 1806. Isto é, menos de dois anos depois da proclamação 

da independência do Haiti. Porém, a luz desse projeto continuou a guiar a massa dos novos 

                                                 
27 Nessa frase, é exposta a dialética em movimento nas lutas emancipatórias dos escravos e das escravas contra a 
modernidade colonial européia em obra no Haiti, e o porquê da consideração de Dessalines como o pai, o Herói 
da independência do Haiti, um verdadeiro revolucionário guiado pelo amor .   
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cultivadores. A história das lutas sociais camponesas haitianas não é senão aquela das lutas 

para a concretização desse projeto.  A tradição de luta que caracteriza o povo haitiano é, de 

fato, a tradição de luta de revolta dos - das camponeses-camponesas explorados-as contra a 

grande propriedade. Lutas que atravessaram a historia do país, da sua fundação até hoje. Os 

alforriados reacionários se identificaram com a liberdade política, mas negaram a liberdade 

plena, a livre individualidade de todos e de todas.  

 

Enquanto a luta pela independência mobilizou também os-as escravos-escravas 

domésticas-domésticos e outros privilegiados em comparação com os trabalhadores-escravos 

das plantations, esses últimos formaram a elite do exército dos indígenas, além dos antigos 

livres. Portanto, os antigos livres, nova oligarquia pós-escravista serão os generais e grandes 

chefes do novo governo. A posição de classe desses líderes do projeto dependente, antigos 

donos de escravos e terras na antiga formação social, lhes impedia de conceber a massa dos 

novos livres de forma outra do que cultivadores ou semi-servos chamados a trabalhar nas 

plantations para a exportação.  

 

Assim sendo, o dia 17 de outubro foi o dia da morte da liberdade plena no Haiti. 

Seria, então, proibido evocar as lembranças de Dessalines durante 40 anos, sob pena de morte. 

Mas tal interdição não tirou o projeto de liberdade plena da mente e coração dos novos livres 

e de seus descendentes. As lutas contra o Código rural de Boyer inspiram-se em Dessalines. 

Também, mais tarde, as lutas das classes populares contra a ocupação estadunidense e a 

expropriação dos camponeses reivindicam esse projeto. Porém, os antigos livres, conforme 

seus planos iniciais, conseguiram implantar o seu projeto colonial ou neocolonial de aliança 

com a antiga metrópole para a reprodução de uma classe: a oligarquia latifundiária haitiana, 

composta por elementos humanos tanto negros como mestiços.  
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2.2 INSTAURAÇÃO DO ESTADO NEOCOLONIAL E LUTAS POPULARES 
CAMPONESAS CONTRA O PROJETO DEPENDENTE EM MOVIMENTO   

 

 

2.2.1 As lutas populares camponesas de Goman como prelúdio ás lutas históricas 
contra o projeto dependente em movimento 

 

 

A nova oligarquia latifundiária, depois do assassinato do general Dessalines, se 

dividiu em duas áreas: uma no Oeste, constituindo uma república pró - francês e outra no 

Norte, pró - inglês e fundamentalmente anti-colonial e anti-francês. Para poder manter as 

taxas de exportação e o nível de vida altíssimo da nova oligarquia latifundiária, em 

continuidade com o projeto dos comissários da ex-metrópole em 1792, e da Constituição 

louverturiana28, as elites mestiças e negras (tanto do Reino do Norte com o da República do 

Sul e do Oeste) contaram com a super exploração dos cultivadores, obrigando-os a ficar nas 

plantações sob a vigilância de milícias organizadas. Mas as guerras independentistas tinham 

deixado o Haïti, desprovido da infra-estrutura que tinha contribuindo para a prosperidade da 

antiga colônia e, sobretudo, da antiga metrópole. Com efeito, contraditoriamente: 

 
Se a exploração da terra e dos homens na colônia de Saint Domingue tinha 
poderosamente contribuindo para enriquecer a burguesia francesa e tinha acelerado 
o desenvolvimento do capitalismo na metrópole, [...], o povo que sucedeu os 
escravos , cujo penoso labor tinha permitido esta acumulação do capital na 
metrópole,  herdou apenas solos usados, superfícies em grande parte calcinadas, 
restos por último. (Benoit Joachim, 1979, p. 87)  

 
 

                                                 
28À partir do dia 4 de fevereiro de 1794,  se constituiu legalmente o grupo de novos livres , classe social 
fundamental surgida da luta cruel contra a escravatura, cuja liberdade não tinha nenhuma base econômica 
sustentável. Com efeito, liberados da escravatura, a eles e elas não foi concedido nenhum meio de sobrevivência 
autônoma. Visto que, tanto para os colonos mestiços como para os brancos, os novos livres eram destinados a 
reintegrar as plantações como meio-servos para a produção de gêneros exportáveis. A esse respeito, o projeto de 
Toussaint Louverture, enquanto antigo escravo alfabetizado, parte do grupo de escravos menos maltratados da 
colônia, se destaca na continuidade desse plano de transformar os novos livres em meio-cultivadores nas grandes 
plantations. A esse respeito, Benoit Joachim afirma: “A grande maioria da população, passando da escravidão à 
meia servidão, protesta vigorosamente contra os novos entraves a sua libertação surgidos a partir dos decretos de 
Sonthonax até a constituição louverturiana de 1801. Na preocupação de fazer renascer a prosperidade com base 
no sistema das grandes plantações, Toussaint Louverture se preocupou em trazer de volta os cultivadores às 
plantações que eles tinham abandonado, como mão de obra dispondo do terço dos rendimentos após dedução de 
impostos e sujeita a uma disciplina militar, com proibição de adquirir pequenas propriedades e de associar-se 
para explorar em comum uma habitação”. (1979, p. 35) 
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Portanto, Pétion colocou-se no propósito de encorajar a grande propriedade, fonte 

de prosperidade da antiga colônia,  

 
a diferença da política de arrendamento dos grandes domínios do estado, praticada 
por Dessalines, [...] favorece a apropriação das terras do Estado pelos proprietários 
privados. Esta apropriação se realiza em diversos níveis. Em primeiro lugar, é a 
ruptura com a tendência ao alargamento do setor público da propriedade fundiária. 
Todas as terras ilegalmente adquiridas e confiscadas por Dessalines serão entregues 
aos seus pretendidos proprietários. Em seguida, por um sistema de grandes doações, 
os grandes funcionários civis e militares recebem grandes plantações, duma 
superfície média de mais de 150 hectares. São os grands “dons”. (Jean-Jacques 
Doubout, 1973, p. 8) 

   

Os grandons, ao longo dos anos, transformaram-se na “grandonarco-burguesia 

haitiana”.  É difícil encontrar um burguês haitiano que não seja, ao mesmo tempo, grande 

proprietário de terras, ou seja, grandon. Essas terras, não estão inseridas num processo de 

produção direta, mas são arrendadas em pequenas partes aos meeiros para a produção de 

gêneros, cuja metade pertence a esse grandon. A prática de meação instituída sob o governo 

de Pétion, além de enriquecer os grandons, contribui para o desaparecimento da cultura 

manufatureira e, historicamente, constitui uma das mediações fundamentais da pauperização 

histórica dos novos cultivadores e das novas cultivadoras. Com efeito,  

 
com a prática de meação, a proprietária não realiza nenhum investimento. “Desde a 
época da grande partilha das terras..., as culturas se faziam sem o capital-dinheiro, 
mediante a associação do proprietário com o colono meeiro”. Assim é praticamente 
abandonada toda política exigindo dos grandes proprietários certa responsabilidade 
no cuidado das terras. A grande cultura manufatureira vai, portanto desaparecer 
pouco a pouco, e fica somente a grande propriedade. (Doubout, 1973, p. 10) 

 
Portanto, é importante observar que nunca os cultivadores e as cultivadoras 

aceitaram o estatuto de meio-servos imposto pela oligarquia latifundiária. A fuga para as 

montanhas, a maneira dos marrons, e a constituição de pequenas propriedades nas montanhas, 

assim como as lutas crônicas contra a oligarquia latifundiária constituem os símbolos dessa 

resistência permanente dos antigos escravizados e das antigas escravizadas contra todo 

sistema conservador dos princípios da colônia de Saint Domingue. Nesse quadro, os antigos 

marrons, liderado por Goman, africano29 no dia 8 de fevereiro de 1807, entraram em rebelião 

contra as elites lideradas por Pétion e o assassinato de Dessalines:  

                                                 
29  Os chamados africanos, de fato os marrons, são os africanos traficados para o Haiti, mas que nunca aceitaram 
a escravatura e que, portanto sempre fugiram para as montanhas onde estabeleciam pequenas comunidades nas 



51 

 

 

 

 
No dia 8 de janeiro de 1807, alguns cultivadores, entre os  quais se pode citar Saint-
Louis Boteau e César Novelet, sob a liderança de Janson Domingo, um dos seus, 
tomam a iniciativa da revolta com um ataque contra a cidade de Jérémie como 
expressão de sua oposição a Petion e Gérin assim como a condenação do assassinato 
de Dessalines. (Hector, 2006, p. 119) 

 

Como destaca Hector (2006, p. 121), desprovidos de tudo, os rebeldes atacaram a 

aristocracia militar do Sul e “indicaram claramente que eram desprovidos de tudo e que 

vinham reclamar os seus direitos”. Assim, entre 1807 e 1820, os/ as cultivadores/cultivadoras 

conseguiram, “segundo todas as expectativas, em razão das tradições comunistas das 

comunidades marronnes,“ (Hector, 2006, p. 121) que as terras sob controle dos rebeldes 

fossem cultivadas coletivamente e seus frutos aproveitados de maneira coletiva. Portanto, 

enquanto os rebeldes dominavam na Grand’Anse30, a grande propriedade era proibida. Nessa 

primeira luta dos marrons, em nome da livre individualidade, traída oficialmente no dia 17 de 

outubro de 1806, as mulheres agrupadas no batalhão das “Amazonas” se destacaram tanto 

como guerreiras bem como “agentes de ligação entre as cidades e o mundo dos rebeldes 

retirados nas montanhas”, provendo-os de produtos de subsistência. (Hector, IBID.) 

 

Assim, mais uma vez, as antigas escravas distinguiram-se, não só como 

cozinheiras ou enfermeiras, mas, sobretudo, pela sua contribuição, enquanto guerreiras, 

indispensável à continuação da luta dos insurgidos. As lutas das mulheres junto aos homens, 

em nome da liberdade plena, preenchem a historia das lutas populares haitianas, embora estas 

lutas nem sempre tivessem sido apresentadas como centrais pelos historiadores. No entanto, 

nem todas essas lutas são reivindicadas pelo movimento feminista contemporâneo, visto que, 

na visão feminista “radical”, elas não foram efetuadas, independentemente, em nome da 

opressão das mulheres na sociedade haitiana, considerada como “fundamentalmente 

patriarcal”.  
                                                                                                                                                         
quais a apropriação da “riqueza” era coletiva. Portanto, eles/elas se distanciaram historicamente dos chamados 
creoles, isto é, daqueles que aceitaram e se adaptaram aos costumes da colônia. No entanto, como destaca Jean 
Casimir (2006, p. 213): “a independência de Haiti se torna possível a partir do momento em que a visão 
marronne converte-se em uma só e única opção de salvaguarda dos diversos interesses de classe que se 
emaranham no processo revolucionário”. A visão dos marrons é a de recusa de qualquer forma negociação com 
os escravizadores, a da luta sem fim até a morte ou a liberdade. Se depois da independência, a visão marronne 
continuou reinando, de certo ponto de vista, o presidente Boyer (1820-1843) rompeu definitivamente com essa 
visão quando aceitou o pagamento da infame dívida da independência, em 1826. Mais adiante, explicaremos 
esses acontecimentos. 
30 Nome de um departamento do Haiti. 
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A luta dos insurgidos e das insurgidas, liderada por Goman, em ruptura com a 

grande cultura, simboliza, além disso, as lutas históricas, dos/das antigos/antigas 

escravos/escravas transformados/transformadas em cultivadores/cultivadoras, para a pequena 

propriedade contra a grande propriedade. Embora essa guerrilha à haitiana, herdeira das 

guerrilhas características das lutas independentistas dos/das marrons haitianos-as, tivesse 

recuperado algumas das terras monopolizadas pela oligarquia latifundista, ela não derrotou o 

projeto dependente.  Pode-se entender, portanto, que logo depois da derrota dessa luta popular 

que durou 13 anos, Boyer, no dia 18 de fevereiro de 1807, “anuncia oficialmente aos 

proprietários da Grand’Anse a restituição das suas terras que haviam sido tomadas pelos 

rebeldes”.  

 

2.2.2 O estado neocolonial e a relação capital-trabalho no Haiti. 

 

  

Segundo a lógica dominante no século XIX, os povos não europeus, de ponto de 

vista da civilização européia, necessitavam penetrar na história, seja pela escravatura (negros, 

indígenas) seja pela exterminação. A esse respeito, Hegel é incontornável na teorização do 

caráter de barbárie da África e da necessidade da intervenção européia para a sua libertação da 

selvageria. No século XX, em resposta as diversas lutas anti-colonialistas, as potências 

colonialistas européias e neocoloniais, tais como os Estados-Unidos, mudaram as 

modalidades da “civilização”. Com efeito, com a cumplicidade dos crioulos, elas iniciaram 

uma política neo-colonial que se perpetuou para além da relativa recente descolonização geral 

tanto da própria África como do Caribe. Portanto, a política neocolonial a partir dos anos 60, 

sob a iniciativa da ONU, tornou-se uma política modernizadora/desenvolvimentista voltada 

aos interesses das antigas potencias colonialistas. Em tal contexto, a sociedade civil 

“onguisada”, dita Terceiro Setor, se tornou central na implantação das políticas 

desenvolvimentistas e democratizantes patrocinadas pela “Internacional Comunitária”.  

 

A respeito do Haïti, primeira nação descolonizada pelas ações dos seus próprios 

filhos e filhas, menos de 20 anos depois da sua independência, Boyer antigo livre, consoante 
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sua posição de raça e classe, subordinou a jovem nação política e economicamente à antiga 

metrópole:  

 
E ai está que, vinte dois anos depois da ruptura dos laços coloniais, como se não 
bastasse que os fundos que deveriam servir à retomada econômica tivessem-se 
volatilizado por ação dos colonos, apesar de dezenas de milhares de mortos nas filas 
dos escravos e as ruínas deixadas aos sobreviventes, os dirigentes do jovem Estado 
consentem  não somente a verter uma indenização de 150 milhões de francos-ouros 
em reparação à perda da posse dos proprietários coloniais vencidos, mas, ainda, a 
reduzir até a metade os direitos de alfândega em favor do comércio da ex-metrópole 
(o que representava uma segunda indenização considerável). Deste modo, não 
somente havia necessidade de recomeçar a acumulação primitiva do capital nacional 
deixado na estaca zero, à zero, mas ainda este sofria, na sua formação, uma 
castração. (Joachim, 1979, p. 89) 

   

A aceitação de tal insulto pela oligarquia mulata, em busca de acolhimento 

favorável por parte dos seus parentes franceses, além de constituir uma castração na recém-

nascida economia haitiana, pelas disposições legais incluídas na prescrição do rei, castrava 

também a soberania e a independência política e econômica do país. Com efeito, a arrogância 

da prescrição real francesa chegava até declarar “conceder” a independência do que 

denominava a “parte francesa de Saint Domingue” a condição de respeitar as ordens 

seguintes: 

 

Artigo 1: Os portos da parte francesa de Saint-Domingue serão abertos ao 
comercio de todas as nações. Os direitos percebidos nesses portos, seja sobre os 
navios, seja sobre as mercadorias, tanto na entrada como na saída, serão iguais e 
uniformes por todas as bandeiras, excluído a bandeira francesa, em favor da qual 
esses direitos serão reduzidos pela metade. 
Artigo 2. Os moradores atuais da parte francesa de Saint Domingue depositarão a 
Caixa dos Depósitos e Consignações da França, em cinco parcelas iguais, de ano em 
ano, a primeira a vencer no dia primeiro de dezembro de 1825, a soma de cento 
cinquenta milhões de francos, destinada a compensar os antigos colonos que 
reclamarem por uma indenização. (Joachim, 1979, p. 80)   
         
   

O regime francês forçou o Estado haitiano a contratar um empréstimo de um 

banco francês para financiar o pagamento da mal nomeada dívida da independência. Portanto, 

sob o governo de Boyer, se inaugurou a política neocolonial de se contar com o apoio 

estrangeiro (diplomático, militar) para conter a resistência popular31 e explorar melhor as 

                                                 
31 Depois da submissão do país aos ditados da antiga metrópole por Boyer, foi em 1860 que os descendentes 
políticos e biológicos dos antigos libertos pela segunda vez, fizeram apelo ao apoio estrangeiro, dessa vez de 
forma menos arrogante, mas com o poder ideo-político maior e mais perverso.  A saber, a igreja católica, através 
do “concordat de 1860”,  que não somente confiou a liderança da Igreja Católica aos padres brancos e franceses, 
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classes populares, além das reformas agrárias abusivas. O código rural de Boyer é uma 

notável ilustração de tais reformas agrárias. Com efeito, obrigava os / as cultivadoras a 

trabalhar exclusivamente nas grandes plantations, mediante a violência militar dos 

maréchaussées, milícia criada, especificamente para tal finalidade:  

 
Certos direitos que tinham sido reconhecidos aos cultivadores sem terra foram 
anulados pelo código rural de 1826. [...]. Com o código rural publicado sob Boyer, 
os trabalhadores são, por contrato, ligados à plantation e não podem deixá-la 
durante todo o período do contrato. Ademais, a compressão extra-econômica é 
novamente utilizada e o pequeno comércio individual proibido. (DOUBOUT, 1973, 
p. 9) 

 

A esse respeito é importante sublinhar que no Haiti,  

 
as relações entre a grande propriedade e a pequena propriedade são 
fundamentalmente determinadas pelo mercado exportador. São os grandes 
proprietários que encaminham os gêneros aos negociantes dos portos. A proibição 
do pequeno comércio nas regiões rurais, o controle exercido pelos grandes 
proprietários sobre os meios de transporte, a insegurança e a repressão, tudo isso 
coloca a pequena propriedade sob a dependência do grand “don”, não somente para  
o escoamento dos seus produtos, mas também para a aquisição de alguns produtos 
de primeira necessidade que lhes são indispensáveis . O grande proprietário é, ao 
mesmo tempo, especulador, comerciante, agiota. É, sobretudo, por esta dependência 
comercial que a grande propriedade estabelece a sua dominação sobre a pequena. 
(DOUBOUT, 1973. p. 10)  

 

A essa altura, está colocada em pauta a questão fundamental da “questão social” 

haitiana, a saber, a questão agrária. A relação contraditória entre grande e pequena 

propriedade expressa a contradição fundamental através da qual é ilustrada, na formação 

social haitiana, a relação de exploração entre capital e trabalho. Com efeito, através da história 

haitiana, como as lutas aqui referidas a tinham demonstrado, a questão principal é a questão 

agrária. Além do fato que até hoje, a maior contribuição ao PIB haitiano é feita pela 

agricultura, isto é, a produção camponesa explorada tanto pelo Estado quanto pelos grandons-

bourgeois. Com efeito, um dos principais mecanismos de tal exploração se encontra no 

comercio desigual, ou seja, nas relações desiguais entre os produtos agrícolas (gêneros de 

                                                                                                                                                         
na sua maioria, mas ainda a educação da elite mulata, sobretudo, e negra aos bons cuidados dos “Irmãos da 
instrução cristã”. Isso no propósito de reproduzir, da melhor forma, a cultura francesa à qual aspirava a 
oligarquia latifundista haitiana para melhor se distanciar da cultura dos marrons, e, assim, construir bases para 
sua dominação. A terceira intervenção estrangeira na historia haitiana é a primeira ocupação americana do país a 
partir de 1915. Em nome da “incapacidade” dos haitianos de se governar e, sobretudo, para proteger os interesses 
estrangeiros. Em 1994 e 2004 as tropas militares sob a bandeira da ONU invadiram pela quarta e quinta vez o 
Haiti, motivadas pelas mesmas razões.  
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exportação e alimentos) e os produtos importados no mercado haitiano. Louis-Juste (1993, p. 

54) destaca que “o preço das outras mercadorias aumentam seis vezes mais rapidamente que o 

preço dos alimentos cultivados pelos camponeses”. A esse respeito, o café, principal gênero 

de exportação do Haiti até os anos 1980 sobre o qual se constrói a riqueza dos grandons-

bourgeois e dos grandes funcionários haitianos e comerciantes estrangeiros, constitui o centro 

da exploração histórica dos/das  pequenos/ pequenas camponeses/camponesas.  

 

Louis-Juste (idem), nota que Gusti Klara Gaillard, “demonstra que a produção de 

café é saqueada pelo Estado, pelos negociantes haitianos, pelos governos estrangeiros da: 

através da questão das taxas indiretas, dos baixos preços, das balanças falsamente reguladas, 

do endividamento”. Através desta exploração, os/as pequenos/ pequenas 

camponeses/camponesas pagaram os custos da “divida da independência”. Desta maneira, se 

pode entender que as principais reivindicações do movimento popular, que conduziram a 

derrota do governo de Boyer e à nominação do primeiro presidente negro depois de 

Dessalines em 1848, se articulassem em torno da “posse da terra, da obtenção de preços mais 

vantajosos na venda dos gêneros camponeses e da compra das mercadorias de importação, 

[...], do acesso de um negro à presidência do país” 32 (Doubout, 1973, p. 12).   

 

Diante do menosprezo das “elites” políticas por suas reivindicações, as camadas 

populares, na linha das lutas dos marrons da liberdade sob a liderança de Jean Jacques Acaau 

e Jacques Moline, a partir de 1843, pela segunda vez, lutaram em nome do projeto de livre 

individualidade, degradado, mais uma vez, pelos antigos libertos. Com efeito,  
 

Resumidamente, proclamando o fim do obscurantismo, do exclusivismo e do 
despotismo, exigindo pagar menos pelos produtos importados e de receber melhor 
pagamento para os gêneros que cultivavam, lançando-se à conquista da terra, os 
piquets tiraram o sono da classe dominante. Na primavera de 1846, a crise atinge o 
seu ponto culminante. Após a calmaria do ano de 1845, os piquets estavam mais do 

                                                 
32   A reivindicação para o acesso de um negro à presidência era comum tanto às lutas populares, que ocorriam 
levadas no sul do país, como as lutas elitistas pelo poder no meio urbano. Mas nunca as massas populares em 
luta se deixaram enganar sobre o caráter ilusório de tal reivindicação. Assim, Jean-Jacques Accau, líder dos 
camponeses/das camponesas em luta, resumiu de forma bastante eloquente a posição deles/delas a respeito da 
questão da cor da pele: “negro rico é mulato, mulato pobre é negro”. Apesar da questão da cor da pele ser 
recorrente na historia das lutas políticas no Haïti, para as classes populares, a questão da cor da pele é um 
questão política e, sobretudo econômica. Visto que o que é determinante para as massas populares camponesas, 
em ultima instância, é a posição dos dirigentes e a situação dos grandons nas relações contraditórias entre grande 
e pequena propriedade.  
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que nunca determinados a fazer a revolução agrária e chegar até uma revolta social 
inédita. (Joachim, 1979, p. 233) 

 

O movimento popular de 1843, de fato, marcou certo deslocamento das lutas 

populares camponesas. Mais tarde, em 1867, as massas populares, mais uma vez, se 

levantaram contra a oligarquia latifundiária, dessa vez, no meio urbano e, de fato, se iniciou a 

prática de lutas populares pela manutenção ou derrota de governos.  No entanto, as lutas 

camponesas populares contra a ocupação americana, à diferença das outras lutas dos pequenos 

burgueses e das pequenas burguesas, sobretudo de caráter nacionalista, antiracista e cultural e 

antipopular, assumiram as reivindicações populares pelo fim da grande propriedade e pelo 

acesso às terras e meios de produção.    
 

Entre 1848 e 1867, duas novidades penetraram na estrutura da formação socio-

econômica haitiana: a política sistemática de saquear as riquezas do país por meio do aparelho 

do Estado, em benefício dos grandes funcionários e a constituição da camada dos grandes 

camponeses donos de grandes quantidades de terra e que exploravam inexoravelmente os 

pequenos camponeses e as pequenas camponeses pobres. A esse respeito, Doubout (1973, 

p.15) nota:  

 
Ao contrário do Código Rural de 1826, que proibia o pequeno comércio no campo, o 
de 1864, autoriza nele a atividade comercial dos “varejistas autorizados, 
domiciliados nas cidades”.  É esta comercialização cada vez maior da atividade 
agrícola que acentua a diferenciação no campo, favorece a formação desta camada 
de “grandes camponeses proprietários” e piora a pauperização dos pequenos 
proprietários e das outras categorias de cultivadores. 

 

 

O governo de Soulouque, negro, como reivnindicado nas lutas populares de 1843, 

além de favorecer a formação dos grandes camponeses proprietários, contribuiu para uma 

maior introdução do dinheiro-capital estrangeiro na economia haitiana. Tal política, acentuada 

pela ocupação americana do país, subalternizou cada vez mais o capital-dinheiro haitiano. 

Assim, desde Boyer até Soulouque, os presidentes haitianos quer fossem negros, quer 

mestiços mantiveram a massa dos cultivadores em situação de exploração militarizada, no 

analfabetismo, enquanto favoreciam tanto o capital estrangeiro como os negociantes-

grandons-especuladores.  
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Mas, a tradição de luta33 e a referência a Dessalines como general antiescravista, 

antiliberal, nacionalista e contra qualquer forma de presença de estrangeiros, ou seja, de 

brancos no país, sobretudo como proprietários, ficaram vivas no meio popular, tanto rural 

como urbano. A esse respeito, as lutas populares em apoio ao governo de Salnave em 1867 

contra as oligarquias, negra e mestiça, se destacaram, no meio urbano, como sobrevivência do 

ideário marron da independência haitiana. No entanto, essa luta, marcou a ruptura com o 

movimento popular camponês radical, herdeiro dos marrons, e pode ser considerado como 

outro tipo de movimento popular de caráter urbano e menos radical34.  

 

A crise, ocorrida entre 1867 e 1869, conforme ADAM (1982, p. 109), no dia 3 de 

maio de 1867, marcou, mais uma vez, a grande participação das mulheres numa luta popular. 

Esse movimento de contestação e de afirmação das classes populares em favor da escolha do 

seu dirigente, isto é o Sr Sylvain Salnave contra a governança oligárquica, provocou a cólera 

da oligarquia latifundista e de seus intelectuais. Com efeito, esse dia foi menosprezado pelos 

intelectuais burgueses haitianos e pela classe média, devido à grande participação popular. 

Nessa data, pela terceira vez, as mulheres se destacaram no cenário político nacional: 

 
Desde esse dia, se data a introdução no cenário político dessas mulheres que foram, 
há muito tempo, o terror das famílias, e que aparecem, desde então, em todas as 
marchas do novo governo. Verdadeiras fúrias da guerra civil, braços desnudos, a 
saia elevada, armadas de grandes garfos, são vistas a perseguir  com seus gritos os 
infelizes prisioneiros que estavam para ser executados e faziam tremer a burguesia. 
(Adam, 1982, p. 109) 

 

                                                 
33 Os camponeses haitianos nunca deixarem de lutar, seja de forma aberta isto é, armada, seja dissimulada ou 
silenciosa. A pesar de ser mantida, de maneira deliberada, no analfabetismo, a massa de cultivadores pobres 
sempre lutou. Entre a fuga das plantations, a preguiça ou a indiferença nos espaços de trabalho, e a recusa de 
batizar e, portanto de declarar os seus filhos/sua filhas (no cartório de registro civil), no propósito de subtraí-
los/las às obrigações dos levantamentos e das corvées nos caminhos e estradas públicas, os/as 
camponeses/camponesas sempre resistirem à dominação do trabalho assalariado em proveito de outros. Também 
resistiram contra as atividades de meeiros ou ao roubo dos seus produtos pela mediação da especulação, 
realizada pelos próprios grandons. Assim, cortaram os pés de café e plantaram bananeiras, cujos frutos não eram 
cobiçados pelos especuladores de gêneros exportáveis tais como o café ( e que aliás rendiam muito mais que o 
café que demandava mais trabalho.  Joachim (1979, p. 229) destaca que, “atuando assim, os camponeses 
transgrediam as tradicionais recomendações  dos poderes públicos e atacavam  uma das principais fontes de 
lucro dos especuladores de gêneros, dos negociantes exportadores e do Estado”. Sem contar com a ocupação das 
terras vagas, intensificada nos momentos de lutas armadas. 
34 A esse respeito, Casimir nota que: “Observam-se dois tipos de movimentos camponeses: o primeiro continua 
sendo o dos marrons e, portanto, relacionado a invasão de terras vagas; o segundo expressa a aliança de certos 
camponeses e grandes proprietários pertencidos ao mundo da política nacional. O primeiro tipo de movimento se 
origina e se conclui no campo, por enquanto. O segundo, se resolve na cidade e propõe-se a realizar  mudanças 
de governo”. 
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Enquanto a participação das mulheres das classes populares nas lutas populares 

fazia tremer a burguesia, a luta das mulheres burguesas e pequeno-burguesas da Ligue 

feminine d’Action Sociale a partir de 1934, reivindicada pela CONAP como pioneira do 

movimento feminista haitiano, era parabenizada tanto pelo governo como pela iniciativa 

privada (SYLVAIN-BOUCHEREAU, 1957, p. 57). Além disso, é relevante o fato de que o 

movimento feminista não considera esse dia como histórico, quando as mulheres se 

destacaram nas lutas populares pela segunda vez. Pelo contrário, como se pode ver no trecho 

seguinte: “nos locais do Parlamento, a delegação decretou o dia 3 de abril como sendo o dia 

nacional do movimento das mulheres haitianas, em comemoração à primeira marcha 

histórica das mulheres, em 1986 (CONAP, 2008, p. 35) (grifos nossos); a marcha das 

mulheres em 1867 é negada pelo movimento feminista.  

 

Enquanto a LFAS era bem vista pelas classes dominantes, como no tempo de 

Salnave, os camponeses/as camponesas em luta contra a expropriação, a grande propriedade e 

contra a ocupação americana, a saber, os cacos liderados por Charlemagne Péralte e Benoit 

Batraville, eram menosprezados pelos próprios nacionalistas em luta contra aquela. Embora,  

 
Saqueadores na ocasião, mas muitas vezes soldados à serviço de uma causa, eles 
inspiraram medo às elites possuidoras de Porto Príncipe que associavam a sua 
imagem a àquela do “terror caco”. Os americanos os chamarão de “bandidos”. Para 
a história haitiana, foram eles que praticamente monopolizaram a resistência armada 
consciente e deliberada contra a ocupação americana. Manigat, 1973, p.358 apud 
(Casimir, 2006, p.179) 

 

O governo de Sténio Vincent, parceiro da LFAS, foi eleito sobre a base do seu 

nacionalismo com o objetivo de romper imediatamente e radicalmente com a ocupação do 

país. Mas, uma vez no poder, optou por uma desocupação etapista e de fato se tornou um 

colaboracionista das forças de ocupação, governando no sentido dos interesses 

estadunidenses.  Governar no sentido dos interesses estadunidenses entre 191535 e 1934, 

                                                 
35  A ocupação do Haiti respondeu às necessidades de dominação neo-colonial estadunidense em plena Guerra 
Mundial. Vivida como a salvação das classes dominantes no Haiti, em plena reação contra um movimento 
popular camponês que, daquela vez, marchava sobre a capital haitiana, essa invasão americana, também vivida 
como uma segunda colonização se fez em seguida a dois elementos: um de maior importância e o outro de 
menor importância, mas que de fato, deu inicio a uma era de domesticação do Haiti e de pilhagem dos seus 
recursos pelos Estados Unidos. Em primeiro lugar, é notável que essa ocupação chegou como resposta a um 
movimento popular radical contra a oligarquia latifundista e dificilmente reprimível. A esse respeito, Joachim 
(1979, p. 236) destaca, nos termos seguintes, que: “Ultrapassada e assustada, a classe dominante se dobra para 
não se romper. Incapaz de reprimir o movimento, ela procura esvaziar seu núcleo e enfraquecer-lo. Os políticos 
que se declaram colocar-se sobre as posições dos Cacos não têm nenhuma dificuldade em se eleger a Presidência 
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formalmente, significava garantir a aplicação de uma Constituição redigida nos Estados-

Unidos, assim como defender a expropriação dos pequenos camponeses em benefício das 

empresas agrícolas estrangeiras. Com efeito, as melhores terras de domínio estatal foram 

entregues as companhias estadunidenses. 

 

Se em geral, nos países capitalistas, a expropriação que leva à industrialização é 

geralmente feita ao beneficio dos burgueses nacionais, no Haiti, consoante as relações 

neocoloniais, a expropriação intensificada sob a ocupação americana era feita sob o controle 

estadunidense mediante as forças militares da gendarmerie, idealizada e organizada pelos 

ocupantes. Nesse quadro, se realizou um desenvolvimento produtivo relativamente precário e 

“desigual”, no qual, conforme Doubout (1973), as instalações “modernas” coabitavam com as 

formas precárias de trabalho supostas pela formação social “semi-feudal” haitiana no Século 

XIX.  

 

 A introdução das relações capitalistas sob controle neocolonial, na formação 

social haitiana induziu uma maior exploração dos camponeses e iniciou a centralização do 

                                                                                                                                                         
da República, querendo, sobretudo, afastar da capital as massas de insurgidos de pés descalços, vestidos de 
colette, arvorando um lenço vermelho e que não se separavam do seu gafo ou da sua carabina. Contudo, ao 
observar a sarabande dos chefes de Estado (seis de agosto de 1911 até julho de 1915, entre os quais quatro em 
dois anos), [...] sente-se que, apesar das suas operações, a classe dominante perde pé.” Assim, Joachim observa 
que os comerciantes e consulados estrangeiros, entre os quais os alemães e os norte-americanos, financiaram, 
nesse âmbito, as guerras rivais no propósito de conter a luta dos pés descalços e impedir a revolução agrária por 
eles preconizada através do “programa de Wanaminthe”.  Assim, em plena revolta do povo contra um governo 
despótico, e em seguida à derrota de tal governo, os americanos iniciaram a primeira ocupação militar-
economica do Haiti, em julho de 1915. Em segundo lugar, é importante assinalar que essa invasão estadunidense 
só consolidou oficialmente o que se iniciou desde 1914, quando: “em dezembro 1914, um comando de fuzileiros 
“marines” retira em pleno dia, e “manu militari”, o estoque de ouro do Banco que é transportado para Nova - 
Iorque por um navio de guerra dos Estados Unidos. ”(Joachim, op. Cit. p. 237) Esse saque das reservas de ouro 
do Estado haitiano se segue ao controle das reservas do Estado haitiano por bancos estadunidenses em 
contrapartida ao financiamento da dívida internacional do Haiti, em 1910. Portanto, em 1914, o banco recusou o 
direito ao Haiti de ter controle sobre as suas reservas de ouro e mandou os marines estadunidenses guardá-las. 
Esse acontecimento nos faz perceber que o Haiti, por conta da conquista da sua independência num mundo 
colonial, era considerado como um perigo para a ordem “civilizatória/colonial, e, portanto, deveria ser  
esmagada, no prelúdio do surgimento do sistema capitalista. Assim, tanto o pagamento da “dívida da 
independência” como os empréstimos necessários a tal pagamento além da exploração dos camponeses pobres e 
sem terra pela oligarquia latifundiária constituem as causas históricas, tanto da pauperização das classes 
populares haitianas como da inserção planejada do Haiti entre os países mais pobres e endividados do mundo. A 
esse respeito, cabe assinalar que o Haiti é uma das mais antigas nações do mundo a conhecer as espirais da 
dívida internacional, portanto da relação de exploração neocolonial norte/sul desde o século XVIII. Tal relação 
que a “cooperação internacional, bilateral ou multilateral” sob a coordenação da “Internacional Comunitária” 
perpetua e reproduz, de forma adocicada, de acordo com as necessidades da reprodução ampliada do capital. 
Apesar de que, conceitos tais como Norte, Sul, Terceiro-Mundo, desenvolvidos para denominar o conjunto das 
neo-metrópoles e o das neo-colônias serão postos em circulação só no século XX. 
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país. Uma centralização administrativa em Porto-Principe que consagrou a separação do 

campo e da cidade, iniciada com o Código Rural de 1826, e o domínio definitivo da grande 

propriedade em proveito das grandes empresas capitalistas estrangeiras industriais, agrícolas, 

de serviço, dos grandons e dos negociantes dos portos.  Assim, a ocupação americana do 

Haiti constitui a porta de entrada para a constituição de certa classe operária, enquanto se 

expandia o exército de reserva e se intensificava a formação das primeiras favelas haitianas, 

consoante, os princípios históricos de desenvolvimento de todo modo de produção capitalista. 

A expropriação dos camponeses obrigados a trabalhar como operários agrícolas nas 

companhias americanas estabelecidas sobre o território haitiano, por um salário de fome 

provocou a emigração dos/das haitianos/haitianas tanto para a capital do país como para as 

outras neocoloniais americanas.  

 

Paralelamente a certa emigração clandestina, provocada e encorajada pelos 

invasores, para atender as necessidades de desenvolvimento das suas indústrias nas outras 

neocoloniais americanas, se organizaram a emigração oficial de grandes contingentes de 

trabalhadores haitianos e de trabalhadoras haitianas. Tal política, os dirigentes haitianos 

reproduzirão para o beneficio da burguesia da República Dominicana e de grandes 

funcionários políticos, no final do século XX, enquanto são negados os mais preliminares 

direitos dos trabalhadores haitianos na república Dominicana. Com efeito, a ditadura dos 

Duvalier sistematizou a política de “venda de força de trabalho” para a República 

Dominicana, sem se preocupar com as condições de trabalho desses ditos “mercenários”, aos 

quais até o direito de negociar o preço da sua força de trabalho foi subtraído. Nesse cenário, as 

mulheres vendidas, aos burgueses dominicanos, para o corte de cana de açúcar são 

duplamente exploradas.  

 

No período Pós Segunda-Guerra, conforme as novas modalidades da colonização 

definidas a partir da Sociedade das Nações que, mais tarde, se transformará na ONU, as 

ONGS, consoante preceitos da modernização/desenvolvimento36 eram definidas enquanto 

mensageiras da paz. Paz que as grandes potências esperavam da América Latina e, por 

extensão do caribe, em plena reestruturação pós-segunda guerra. Nesse cenário, em 1948, se 

iniciou o primeiro projeto de desenvolvimento comunitário no Haiti, intitulado “projeto 

                                                 
36 No terceiro capitulo desta dissertação nos prestaremos melhor atenção a essa categoria. 
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Mabial”. Louis-Juste (2008) destaca que através desse projeto iniciou-se a propagação do 

ideário capitalista no campo para o atendimento das necessidades da reprodução ampliada do 

capital.  A centralidade da questão agrária na “questão social haitiana” nos permite entender a 

necessidade de se implantar o primeiro projeto desenvolvimentista/pacificador no campo. 

Com efeito, a partir desse projeto, se institucionalizou a “democratização apolítica” do campo 

pela mediação das ONGs, no propósito de apagar progressivamente, porém certamente, a luz 

da livre individualidade entre as classes populares, sobretudo camponesas.  

 

 

2.3  ESTADO “NEOLIBERAL” E SOCIEDADE CIVIL “ORGANIZADA” DEPENDENTE   

 
 

Portanto, a partir da segunda vaga da colonização desenvolvimentista, vulgarizada 

a partir das ONGs em pleno crescimento mundial dos países do norte, nos anos dourados, até 

a neocolonialidade neo-liberal, quando a sociedade civil organizada se tornou central no 

trabalho de democratização despolitizada das classes populares, a proposta de destruição da 

resistência popular através do discurso desenvolvimentista continua vigorando no Haiti.  

  

Assim, a partir de 1948, além da repressão militar, as ONGs humanitárias 

começaram a trabalhar, também, para distanciar as reivindicações populares das suas 

necessidades reais. No entanto, a repressão à pequena propriedade continuava. Com efeito, o 

presidente Estime, naquele mesmo ano, projetou “desenvolver” a vale de Artibonite, ou seja, 

de transformá-lo em plantações de arroz. Nesse quadro, os grandons e grandes funcionários 

públicos, realizaram, mais uma vez, a expropriação dos camponeses, seja comprando as suas 

terras por um preço miserável, vil ou, simplesmente, roubando-as.  

 

A necessidade de afastar a América Latina do “perigo” do comunismo deu lugar à 

multiplicação das ditaduras à vocação desenvolvimentista no Terceiro Mundo enquanto nos 

países neo-colonialistas, a resposta a esse perigo foi o aumento do consumo de massa e a 

concessão de direitos “sociais” aos trabalhadores e as trabalhadoras. Nesse quadro, o Haiti, a 

partir de 1957, vivenciou a ditadura de François Duvalier (Papa Doc), até o ano de 1986, 

quando o seu filho derrotado, num contexto geral de redemocratização da America Latina e de 

lutas populares. As lutas democráticas contra a ditadura foram alimentadas pelo discurso 
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“democrático” dos estados Unidos, em plena reestruturação produtiva do capital. Discurso 

“democrático” este muito compatível com a mundialização neoliberal.     

 

 Sobre a questão que afirma a força da chamada sociedade civil organizada, 

Acanda (2006, p. 21) assim analisa:  

 
Em quase todos os países da região essas décadas foram anos de expansão de 
ditaduras militares, cuja tarefa principal consistiu na eliminação de todas as formas 
associativas por meio das quais, durante décadas, haviam se manifestado as lutas e 
aspirações dos setores sociais explorados e excluídos: sindicatos operários, ligas 
camponesas e associações indígenas foram destruídos por meios brutais e 
sangrentos. Para elas, o termo “civil” adquiriu um significado simples e concreto: 
representa tudo o que se opunha às arbitrariedades do regime militar e à 
reconstrução de laços associativos que visassem restabelecer a ação política. 

       
 
No Haiti, o conceito de sociedade civil só chegou a ser  popularizado a partir dos 

anos 1990. Por sua vez, o conteúdo material, ontológico da categoria sociedade civil, tal 

analisado aqui por Acanda, foi mantido. Porém, foram as organizações populares37 os 

catalisadores da derrota da ditadura. A sociedade civil se tornou central, no Haïti, a partir da 

intensificação da mundialização neoliberal e da expansão das ONGs ditas alternativas, 

sobretudo no período do golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide entre 1991 e 1994.  A 

esse respeito, é importante destacar que o movimento feminista contemporâneo é um dos 

principais vulgarizadores desse conceito. Com efeito, as líderes da plataforma CONAP se 

consideram uma das melhores porta-vozes dessa sociedade civil ativa, organizada; como uma 

das melhores ilustrações da consolidação da legitimidade política da sociedade civil no Haiti 

nos últimos vinte anos. É interessante procurar identificar quais são as implicações de tais 

“vitórias” para a emancipação real das mulheres das classes populares na sociedade capitalista 

dependente haitiana38. 

  

 

 

 

                                                 
37 No último capítulo desta dissertação aprofundaremos essa analise da relação sociedade civil/organizações 
populares no Haiti. 
38 Mais adiante, enfatizaremos na centralidade do movimento feminista hegemônico contemporâneo na 
entificação da sociedade civil no país 
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2.3.1  Da funcionalidade da redemocratização do Haiti para a mundialização 
neoliberal  

 

 

O discurso neoliberal, no contexto da reestruturação produtiva do capital, nos 

países periféricos, ajusta-se perfeitamente ao discurso da democracia participativa. O processo 

de redemocratização da América Latina e do Caribe ocorreu desde o fim dos anos 1970, até os 

meados dos anos 1980, ou seja, a ruptura com as ditaduras se deu simultaneamente à 

implantação da mundialização neoliberal. Os principais líderes, promotores do neoliberalismo 

no plano mundial chegaram ao poder no final dos anos 70 ou no início da década de 1980: 

Margareth Thatcher, na Inglaterra (1979), Ronald Reagan, nos Estados Unidos (1980) e 

Helmut Khol na Alemanha (1982). Se, em geral esses presidentes estabeleceram a hegemonia 

neoliberal no mundo, o governo de Reagan através do Projeto “Bassim caribean iniciativ” 

buscou para transformar a América Central em uma vasta área de mão de obra barata 

disponível. Nesse processo, a luta contra o “contagio comunista” teve como corolário a 

democratização para atender às necessidades da mundialização neoliberal no bojo da 

reestruturação produtiva do capital. 

 

A democratização da América Latina contribui para o estabelecimento de 

governos legítimos, consagrando valores do neoliberalismo, a saber: a liberdade, a livre 

participação. A livre participação dos cidadãos no processo de redemocratização, a luta contra 

as tendências despóticas e o repúdio aos conflitos diretos com os governos foram as palavras-

de-ordem. Assim, com os estados sendo “democráticos”, o principal eixo da luta tornou-se a 

conservação dos ditos ganhos democráticos, cidadãos adquiridos. Daí a entificação das 

eleições como panacéia e, principal, para não dizer único jeito de exercer a chamada 

cidadania, vista como sinônimo de ação revolucionária. Desse modo, as lutas populares, isto 

é, das classes populares foram criminalizadas em proveito das lutas para eleições, para votos 

democráticos. As lutas pela transformação das condições de vida, por reforma agrária, por 

exemplo, ocuparam lugar secundário na agenda política das organizações políticas. Já que a 

sociedade civil vista como espaço de todos e todas, se tornando a moda, todos os grandons-

bourguses, camponeses meeiros, operários, proprietários de fabricas seriam doravante, iguais. 

Isto é, cidadãos e membros da sociedade civil despolitizada, democratista e 

desenvolvimentista.  
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É necessário assinalar outro paradoxo da democratização do Haïti. No período da 

ditadura, muitas lutas sindicalistas, sociais, que se inspiravam do marxismo39tendo como 

objetivo a tomada do poder através da luta armada, revolucionária, foram levadas a cabo, e 

tiveram como conseqüências tanto a morte de muitos militantes como alguns ganhos. Porém, 

depois de 1987, e ainda mais atualmente, as lutas sindicais são escassas e/ou despolitizadas. 

Os partidos comunistas constituídos clandestinamente, sob a ditadura, se dividiram e se 

tornaram partidos social-democratas em luta para a conquista do poder, e se distanciaram das 

organizações populares. As mais contestatórias organizações sindicais se mantêm sindicalistas 

apenas no nome. Já que vários sindicatos da área privada se auto-proclamam apolíticos. O 

discurso ideológico da democracia e da cidadania participativa se destaca na docilização das 

classes populares haitianas. Isto ocorre no momento histórico em que o neoliberalismo está 

sapando as menores possibilidades de saída da condição de pobreza. Assim, a partir dos anos 

1980, continua com mais vigor o processo de pauperização-docilização das classes populares 

urbanas e rurais no Haiti.  

 

Com efeito, entre 1981 e 1982, ainda sob a ditadura, o rebanho suíno haitiano foi 

decretado doente e condenado a ser abatido. Desse decreto, decorreu a destruição do rebanho 

que, por sua vez, constituía a mais relevante fonte de sobrevivência dos camponeses pobres. A 

produção agrícola dos camponeses é roubada graças às falsas balanças e a fixação arbitraria 

dos preços dos seus gêneros pelos especuladores, conforme afirmamos anteriormente. Assim, 

o gado representa um mínimo de autonomia nos negócios camponeses, além da facilidade e 

do menor custo da criação do rebanho suíno. Além disso, fazia contraponto à prática 

criminosa de meação. A destruição do rebanho suíno respondeu as exigências dos Estados-

Unidos para a concessão de ajuda internacional ao Haiti, acusado de ser o foco da peste 

porcina. Esse último golpe aos/as camponeses/camponesas pobres e sem terra intensificou a 

pauperização dos pequenos camponeses e pequenas camponesas e um aumento do êxodo rural 

nos anos 1980. Além de facilitar a introdução dos porcos estadunidenses no universo 
                                                 
39 È bom citar como ilustração o seguinte trecho do sociólogo haitiano, Gerard Pierre-Charles (1973 p 144-145): 
“A esquerda começou a partir de 1967 a realizar ações militares com objetivos limitados (recuperação de armas, 
de munições ou de dinheiro, punição de alguns carrascos) no quadro duma táctica global para a luta armada. 
Essas operações de “marronage revolucionária” se deram nas regiões do Cul-de-Sac, Léogãne, GrandÁnse, as 
localidades de Deschapelles, Limbé, Duvalierville, até a capital. A mais espetacular destas operações que 
destacou o grau de decisão e de organização dos comunistas, se realizou no dia 7 de novembro de 1967, data 
escolhida em homenagem à revolução bolchévíca”.  



65 

 

 

 

camponês, a destruição do rebanho suíno teve como propósito de roubar 30 % das terras 

plantadas em lavouras de subsistência (Louis-Juste, 2007) pelos camponeses, para incentivar a 

importação de víveres produzidos nos estados-Unidos. 

 

Nesse mesmo sentido, foi planejada, cinco anos depois, a destruição da produção 

nacional de arroz. Conforme os princípios neoliberais, aplicados quase que exclusivamente 

nos países do Sul, o Estado foi obrigado a limitar a subvenção da produção agrícola em geral 

e, sobretudo, do arroz para evitar qualquer competição com os agros-negociantes 

estadunidenses. O governo de Henry Namphy (1987) importou arroz vendido à preço vil, em 

comparação com o arroz nacional e, de fato, fez o chamado dumping do arroz produzido pelos 

pequenos camponeses. Por conseguinte, O Haiti constitui, atualmente, o quarto importador de 

arroz dos Estados Unidos. Uma das mais importantes conseqüências da neoliberalização do já 

dependente Estado haitiano é sua quase total dependência na atualidade, ao contrário de sua 

auto-suficiência alimentar em 1972. 

 

Conforme já explicado, isto ocorreu no bojo da realização do programa do 

presidente americano Ronald Reagan, o chamado Bassim caribean iniciativ, atualização da 

doutrina Monroe, cujo objetivo era transformar o bacio dos Caribes numa vasta área de mão-

de-obra barata para os capitalistas estadunidenses. Com efeito, um dos objetivos de tal projeto 

era erradicar na América Latina, a produção de alimentos, tais como arroz, milho e feijão para 

desenvolver nele a cultura e a exportação de legumes, verduras e frutas, no propósito de 

incentivar a importação de víveres dos Estados-Unidos. Assim, concordamos com Louis-Juste 

quando afirma:  
 
Nesse sentido, a Aliança para o Progresso, Santa Fe I, e o CBI [...], Santa Fe II, todos 
constituem um único projeto: reforçar a dominação estadunidense sobre a America 
Latina  é o principal propósito. Veja só: as principais colheitas estadunidenses são o 
milho, o trigo, a aveia, o arroz, o sorgo, o feno, o tabaco, batata, maçã, uva... Embora 
produzam muitas laranjas, toranjas [...], limão, algodão, eles precisam que outros 
países produzam esses gêneros para eles. A América Latina produz também esses 
gêneros. Isso constitui obstáculos para o negocio dos agros-negociantes americanos; 
[...]. Portanto, eles pediram aos governos americanos para pressionar os governos 
latino-americanos para impedir que os camponeses produzam alimentos. (1993, p. 30) 

 

Isto ocorre em meio à reestruturação produtiva do capital que, para operar, 

precisava de condições (econômicas e políticas) favoráveis, sobretudo nos países 

pauperizados, verdadeiros instigadores da acumulação primitiva e, agora da acumulação 
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flexível do grande capital. Nesse processo, apresenta-se o papel político-econômico das 

organizações internacionais, tais como FMI, BM, BID, na defesa dos princípios criminosos do 

neoliberalismo e na exigência da obrigação do Haïti a se submeter. Além do cumprimento do 

pagamento da mal chamada divida internacional, é imprescindível para o barateamento da 

mão-de-obra, a intensificação do processo de pauperização das classes populares, em especial 

das mulheres que, a partir dos anos 1980, vão emigrar maciçamente, tanto interna como 

externamente, na busca de melhores condições de vida.  

 

 Com efeito, a partir dos anos 1970, muitos pequenos camponeses e camponeses 

sem terra deixaram o campo para a capital, em busca de um emprego nas maquiladoras. Em 

razão da impossibilidade estrutural do sistema capitalista fornecer emprego maciço, muitos 

desses migrantes internos e, sobretudo, as migrantes internas se voltaram para o chamado 

comercio informal ou o trabalho doméstico40. De forma consoante a nova divisão 

internacional social do trabalho, sob domínio estadunidense,  
 
de país agro-exportador, o Haiti passa a ser um vasto mercado de consumo e mão de 
obra barata: de 1804 a 1970, especializa-se na produção de têxteis, peças eletrônicas, 
balas de beisebol, etc. Hoje em dia, as zonas francas implantadas nas regiões 
agrícolas se acrescentam ao parque Industrial de Delmas que abriga as 
maquiladoras. (LOUIS-JUSTE, 2007, p. 85) 

 

 

2.3.3 Estado neoliberal e entificação da sociedade civil dependente no Haiti: a 

centralidade do movimento feminista hegemônico contemporâneo 

 

   

A crise capitalista do final dos anos setenta do Século XX colocou o sistema 

capitalista, mais uma vez, na necessidade de se reestruturar produtivamente. Portanto, em 

lugar do “estado do bem-estar social” específico a alguns Estados europeus, se colocou o 

Estado neoliberal, necessário à restauração do grande capital. Assim,  

 
Os sonhos modernizadores para a América Latina desapareceram na década de 
1970, quando o estado de Bem-Estar deixou de existir [...] e começaram a aplicar o 
modelo “neoliberal”, que consiste numa combinação de teoria política e economia 
política, e que toma o mercado como  o núcleo  principal da organização social. 
(Mignolo, 2005, p. 120)     

                                                 
40 Mais na frente, aprofundaremos essa questão. 
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Nós não diríamos que os sonhos modernizadores para a América Latina 

desapareceram, sobretudo no que diz respeito ao Haiti, mas que as suas modalidades 

mudaram, já que os projetos modernizadores/desenvolvimentistas continuam atuando. Aliás, 

o foco se deslocou quase totalmente do estado para as ONGs tradicionais e, para ONGs ditas 

alternativas, formadas, na sua maioria na segunda metade dos anos 1980, período do fim da 

ditadura de Duvalier no Haïti. A esse respeito, fica importante assinalar que as ditaduras se 

desenvolveram bem antes do fim dos anos dourados nos países centrais. A vaga de 

democratização da America Latina e do caribe se deu no bojo da mundialização neoliberal, 

conforme já explicamos.  

 

Daí se pode entender porque, foi nesse período que as mais representativas 

organizações da sociedade civil organizada haitiana se criaram. A esse respeito, a totalidade 

das organizações feministas emergiu depois de 1986 em plena restauração do grande capital. 

De tal modo que, as organizações com caráter popular, a partir do final dos anos 1980 até o 

inicio dos anos 1990, se transformaram em organizações, promotoras de democracia 

desenvolvimentista na sociedade civil, total ou parcialmente financiadas por grandes ONGs 

internacionais ou regionais. Estas últimas, financiadas por grandes fundações alimentadas 

financeiramente por fundos, dependentes de grandes capitalistas norte-americanos e europeus. 

É muito difícil encontrar uma organização que se diz parte da sociedade civil que não tenha 

entre os seus objetivos, o de trabalhar para o desenvolvimento do Haïti.  Foi nesse contexto, 

que, no mês de agosto de 1992, no período do golpe de estado contra o governo de Aristide, 

nasceu a Plataforma de Organizações Promotores de Desenvolvimento (Entè//OPD) cujo um 

dos principais propósitos era o de reforçar a sociedade civil.  

 

Consoante os princípios neoliberais de liberdade tanto do mercado como do 

Estado, pelo menos para as classes trabalhadoras, o Estado se encontrou liberado das 

exigências de “desenvolver” o seu território. Esse papel foi transferido ao chamado Terceiro 

Setor, ou conjunto de ONGs agrupadas na sociedade civil. Daí, a importância da 

democratização do Estado e da normalização gradual das relações do Estado com as 

organizações ditas alternativas da chamada sociedade civil que, um primeiro momento, 

contestatórias, estabelece parceiras tanto com o Estado como com as ONGs Internacionais. 



68 

 

 

 

Portanto, a necessária dependência ideo-política e econômica das organizações da sociedade 

civil às ONGs internacionais e regionais implica não somente na necessidade de inserir nos 

seus objetivos o trabalho para o desenvolvimento, mas também certa independência em 

relação ao Estado, considerado como inimigo do “desenvolvimento real” na lógica perversa 

neo-liberal. 

 

A esse respeito, as lutas feministas contemporâneas aparecem como um dos 

movimentos mais radicais em relação ao Estado e, claro, à opressão sexista. Por enquanto, as 

reivindicações históricas das mulheres das classes populares são deixadas para os grupos de 

mulheres classificados como não feministas, não “modernos”. Assim, a CONAP afirma:  

 
No meio dos anos 1980, o Haiti vê também a emergência de uma série de 
movimentos sociais, incluindo as organizações feministas e os grupos de mulheres. 
[a distinção entre organizações feministas e grupos de mulheres se baseia na 
diferença entre organizações que se definem como representantes dos interesses 
estratégicos das mulheres e as organizações que concentram suas lutas em volta dos 
interesses práticos. Essa diferença diz respeito à diferença entre o estatuto das 
mulheres e suas situações socioeconômicas]41. É, de fato, o inicio do processo de 
inserção das demandas e reivindicações das mulheres na cena política. Com efeito, 
desde 1984, as mulheres haitianas dos setores populares e camponeses organizam 
protestos contra a carestia da vida, boicotando as iniciativas governamentais e 
começam a se mobilizar e a se organizar. (2008, p. 20) 

 
 

Aqui, a negação da historia haitiana, a traves da negação da participação das 

mulheres das classes populares nas lutas populares (1807, 1867) em volta do projeto dos 

marrons é cabal e constitui um indício sobre a valorização da CONAP por tal projeto.  

Entretanto, esses grupos de mulheres, aos quais se refere a CONAP, evoluindo sobretudo no 

campo, são dependentes ideo-política e financeiramente de organismos de desenvolvimento 

financiadores especializados no financiamento de reforço organizacional e nos pequenos 

projetos de desenvolvimento e de programas de microcréditos. Atividades através das quais, 

as mulheres das classes populares assimilam o discurso e os procedimentos capitalistas e 

participam da reprodução ampliada do capital.  

 

A radicalidade das organizações feministas frente ao governo e aos homens em 

geral, além da reprodução da setorialização das expressões da “questão social” presente nessa 

                                                 
41 Em nota de rodapé do texto da CONAP. Mais adiante analisaremos as articulações existentes entre tal 
diferença e o projeto político da CONAP. 
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parte do trecho antes reproduzido “Mulheres dos setores populares e camponeses” necessária 

à sobrevivência do chamado Terceiro Setor haitiano, traduz, a nosso ver, as contradições 

inerentes à onguização das lutas sociais. Também indica a conseqüente dependência ao 

financiamento externo, geralmente fornecido por ONGs internacionais do norte capitalista . 

Além disso, esse chamado Terceiro Setor, que se define como sociedade civil organizada, é 

essencialmente dependente tanto da tecnicização das expressões da “questão social” haitiana 

como do financiamento internacional do qual depende a realização dos projetos de 

“resolução” das necessidades sociais tecnicizadas.  De tal maneira que a natureza dependente 

da formação social haitiana é reproduzida cabalmente pelas organizações feministas e pela 

sociedade civil organizada em geral. Na análise do projeto político do movimento feminista 

hegemônico contemporâneo, procuraremos as expressões de tais contradições nas suas 

bandeiras de lutas e, sobretudo, nas implicações para as mulheres das classes populares.  

 

Assim, para melhor avaliar a pertinência e a congruência real das reivindicações 

da CONAP nas lutas hegemônicas contemporâneas, cabe observar as peculiaridades da 

questão feminina na formação social haitiana. Isso, no propósito de desvendar os obstáculos à 

livre individualidade das mulheres, sujeitas à violência estrutural da sociedade capitalista 

dependente haitiana, expressa nas relações conflituosas entre grande propriedade e pequena 

propriedade, entre grandons-bourgeois e operários e operárias, entre outras, além da opressão 

sexista necessária à reprodução de tais relações.  

 

 
2.2.A QUESTÃO FEMININA NA FORMAÇÃO SOCIAL HAITIANA 

 
   

As nativas e os nativos de Ayiti, Quisqueya ou Bohio (terra montanhosa em 

língua indígena) costumavam viver em comunidades onde a apropriação das riquezas era 

coletiva. Viviam da caça e da colheita, mas a principal fonte de subsistência se constituía na 

agricultura. Portanto, entre os e as indígenas, reinava tanto a mulher como o homem. A esse 

respeito, até agora, Anacaona, uma cacique do Ayiti antes da invasão espanhola, era muito 

famosa tanto como guerreira e como poeta indígena. Assim, se pode supor que, no Ayiti pré-

escravizado, comunista, existia a igualdade entre os sexos. Os estudos antropológicos sobre as 

comunidades primitivas na história da humanidade, sobre os quais se apóiam tanto Engels, 
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como Bebel e Kollontai, nas suas análises sobre o surgimento do gênero42 na humanidade, nós 

permitem emitir a hipótese da inexistência da opressão sexista na comunidade indígena 

Ayitiana, cuja sobrevivência dependia, sobretudo, da agricultura. 

 

Deste modo, a partir da invasão européia, sobretudo francesa no Ayiti, e, por 

conseguinte, da relação de exploração do trabalho no Ayiti, as mulheres se tornaram objetos 

de estupro e de depravação por parte dos invasores. A esse respeito, Jean Fouchard nos 

informa que:  
Uma criança que acabou de andar é posta em serviço, quando não é, ainda bebe, 
vítima do preguiço das crianças brancas ao qual foi entregue como brinquedo ou que 
ainda pequena, o senhor não lhe havia tirado a virgindade ou não a havia pervertida 
ou treinada , em vitima prematura das piores depravações, no inferno da 
prostituição. (FOUCHARD, 1988, p. 100) 

 

Como já destacamos, a maioria dos alforriados são filhos de estupros que, 

conforme aos seus interesses de classe, de raça e de sexo se identificaram com seus pais 

colonos, escravizadores, estupradores e brancos em vez das mães, escravizadas e negras.  A 

necessidade de fugir da brutalidade das plantations forçou os marrons guerrilheiros a 

constituir comunidades comunistas, denominadas mais tarde na historiografia haitiana e, por 

costume de lakou43 nas montanhas haitianas. O lakou, apesar de ser um instrumento de luta 

tanto contra as plantations como contra a grande propriedade pós-independência, não rejeitou 

a dominação e a exploração das mulheres. A esse respeito, Louis-Juste, nos termos seguintes, 

afirma: 

 
O lakou é a primeira forma de organização da família no Haiti. Constrói-se no 
marronage que antecede e sucede o triunfo da revolução negra. E a família ampliada 
parece ser uma estratégia de marrons para se beneficiar ao máximo do rendimento 
de numerosas capacidades de trabalho, visto que a ferramenta agrícola é rudimentar. 
Ademais, a concentração familiar parece também responder à  necessidade de defesa 
em caso de ataque do exército dos grandons urbanos, que fazia certas razzias nas 
montanhas para fornecer às plantations das planícies mão de obra. De qualquer 
modo, a instituição do lakou não provocou a liberação sexual das mulheres; 

                                                 
42 Esse ponto é desenvolvido no segundo capítulo deste trabalho “Trabalho, gênero e lutas feministas” 
43 O lakou seria o equivalente dos Quilombos negros brasileiros. O lakou é uma comunidade focalizada em volta 
do pai, apesar de que a sobrevivência ficasse a cargo das mulheres enquanto cozinheiras, reprodutoras biológicas 
e sociais, lavadeiras, entre outros. Aliás, o lakou constitui um espaço cultural, onde as tradições e o culto do vudu 
são sagrados Apesar de ter conhecido várias mudanças por conta da pauperização crescente dos pequenos 
camponeses e/ou camponeses sem terra, da migração interna e externa, o lakou constitui uma das mais antigas 
“instituições” haitianas.  
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testemunha a existência das femmes-jardin,44 encarregadas de cuidar das terras do 
seu  patriarca e de procriar para fornecer a mão de obra necessária à perpetuação da 
sua dominação. (Louis Juste, 2009) (grifos nossos) 

 
 

Portanto, a independência haitiana não destruiu a exploração-dominação das 

mulheres. Aliás, a manutenção do sistema das grandes plantations após a independência 

perpetua a opressão das mulheres antigamente escravizadas. O Código Rural de Boyer, além 

da constituição da camada de grandes camponeses sob o governo de Soulouque, iniciou a 

pauperização das antigas escravizadas e provocou, por extensão, a sua dominação-exploração 

através da prática de mulheres-jardins gerentes docilizadas e não remuneradas, para o lucro de 

médios proprietários camponeses. A ocupação americana, através das expropriações e do 

aumento das taxas sobre a produção do álcool no meio rural contribuiu para a migração 

massiva dos homens. Em geral, deixando as mulheres como principais provedoras das 

famílias no meio rural. A esse respeito, cabe destacar que as mulheres, além de participar do 

trabalho na semeadura e nas colheitas, são responsáveis pela venda dos víveres nos mercados, 

tanto no campo como nas cidades. Desse modo, elas percorrem, muitas vezes, o país inteiro, 

indo aos principais mercados para a comercialização dos produtos da terra e também para a 

compra dos produtos importados necessários tanto à produção agrícola como à própria casa. 

 

Como já demonstramos, a pilhagem sistemática da produção de café camponesa, 

as expropriações sob a ocupação americana, a queda das exportações haitianas provocaram o 

fenômeno Boat people45, além da migração para os bateys46 dominicanos e, ao nível interno 

para as cidades. A migração maciça das mulheres e, sobretudo a incapacidade das novas 

indústrias de absorver a massa de camponeses e camponesas expropriadas, contribuírem para 

a formação e desenvolvimento do chamado comércio informal, onde trabalham na 

distribuição de produtos manufaturados importados pela burguesia comercial. Exploradas 

indiretamente pela burguesia compradora haitiana, uma vez que estão assumindo o papel de 

distribuidoras de produtos importados sem serem remuneradas por isso (Louis-Juste, 2007), 

                                                 
44 Morando geralmente longe dos jardins, esses camponeses médios proprietários, casados legalmente, se uniram 
com algumas mulheres para explorá-las pela mediação de uma relação de “amor”. Nesses casos, a mulher-jardim 
cuida da alimentação do “marido” quando está de passagem, reproduz a sua mão de obra pela procriação, e 
supervisa o trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras agrícolas empregados e empregadas por ele. 
45 Boat people é um nome inglês para designar os frágeis navios, sobrecarregados de pessoas, tentando entrar 
ilegalmente nos Estados-Unidos. 
46 As plantações de cana de açúcar norte-americanas na República Dominicana. 



72 

 

 

 

mesmo longe da casa, as pequenas comerciantes - antigas cultivadoras-47 continuem sendo 

provedoras de alimentos, de roupas e de dinheiro para o resto da família. Por conta da 

impossibilidade das maquiladoras de empregar um numero significativo de camponesas 

expropriadas e pauperizadas, o comércio informal, além do trabalho doméstico, constituem as 

únicas “saídas” para as mulheres das classes populares. 

 

No Haiti, o trabalho doméstico é um dos mais baixos remunerados. Com efeito, 

nenhuma lei fixa o preço do trabalho doméstico.  A remuneração das empregadas domésticas 

e dos porteiros é deixada à disposição dos donos e das donas de casa. A essa altura, entram 

em consideração na fixação dos “salários”, o bairro, o número dos quartos e o número de 

crianças que moram na casa. O último reajuste salarial não levou em consideração essa 

categoria de trabalhadoras. Se para todos e todas assalariados e assalariadas no Haiti, a 

jornada de trabalho é de 8 horas, as empregadas domésticas, segundo a última disposição 

tomada pelo Parlamento haitiano no ano de 2009, é de 12 horas.  Assim, a superexploração 

das mulheres das classes populares nos espaços de trabalho e, portanto, os agravos repetitivos 

à saúde constituem fatos objetivos que somente as posições de classe pró-burguesa podem 

ocultar nas analises ou nas reivindicações. 

 

Aquelas minorias que conseguiram um emprego nas maquiladoras são super-

exploradas. Com efeito, se antes do golpe de Estado de 1991 a população operaria era 

estimada em 46000 pessoas, atualmente no Haiti, ela é estimada em 25000 indivíduos.  

Representando 70% da população operária, as mulheres estão presas na espiral das quotas de 

produção arbitrariamente modificadas pelos patrões a cada reajuste salarial. A esse respeito, 

cabe assinalar que o emprego “maciço” de mulheres nas maquiladoras responde às 

necessidades de super-lucro dos empresários-gerentes haitianos. Com efeito, um estudo 

realizado em 1991, relata o seguinte: 

 

                                                 
47 É necessário assinalar que, às vezes, as pequenas comerciantes e pequenos fornecedores de serviços, 
continuam sendo cultivadores e cultivadoras. Visto que eles/elas voltam para o campo no período da semeadura 
e das colheitas. Nesses casos, o outro cônjugue, às vezes um parente, fica no campo sendo responsável pela 
cultura e do gado e da criação dos/das filhos/ filhas em geral. Por enquanto, o que vem morar na cidade aproveita 
a casa em produtos manufatureiros, roupas e dinheiro também. Nessas condições, as mulheres das classes 
populares em maior quantidade nessa faixa e, muitas vezes, chefes de família monoparentais, esgotam a sua 
saúde. Elas trabalham muito, além de serem responsáveis pela reprodução da família e em condições de saúde 
muito precárias.  
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Interrogados a respeito da sua mão de obra, os empregadores industriais afirmam 
contratar prioritariamente as mulheres por conta da habilidade manual delas, mas, 
sobretudo por conta do que eles percebem como a sua maior docilidade. [...] Esta 
atitude patronal foi confirmada no momento de um inquérito com as empresas onde 
o efetivo feminino é superior ao dos homens e onde mais da metade dos 
responsáveis entrevistados tinham citado como principal critério de recrutamento 
das mulheres o fato de que elas não atrapalham com os sindicatos. (Tardif, 1991, p. 
146) 

 

Portanto, a sub-industrialização do Haiti não impediu ao sistema capitalista de 

aproveitar os preconceitos e a “socialização” docilizante das mulheres para gerar mais lucros. 

Além da fixação arbitraria e incontrolada de quotas pelos patrões, as mulheres são 

regularmente objeto de assédio moral por parte dos supervisores. O salário miserável das 

mulheres operárias ajuda a cuidar dos filhos, do aluguel e da alimentação da própria 

trabalhadora. Isso para dizer que o trabalho assalariado da operária não pode reproduzir a 

própria força de trabalho. Portanto, os casos de tuberculose são frequentes na população 

operaria. Sub-alimentadas, humilhadas, pressionadas as operarias haitianas, na maioria dos 

casos, só aspiram a entrar no pequeno comércio.  

 

Com efeito, o pequeno comércio informal constitui a meta tanto das operarias 

como das empregadas domésticas, em geral, no Haiti. Portanto, se pode entender que as 

políticas neoliberais têm sido cruéis e irreversíveis para as mulheres pobres do campo. 

Intensificaram a sua pauperização, a sua migração para uma capital onde têm que escolher 

entre situações de miserabilidade.  Desta maneira, para essas mulheres, a luta pela sua 

emancipação não pode prescindir da luta contra a exploração do campo pela cidade, dos 

pequenos camponeses pelos grandons e grandes camponeses. A emancipação das mulheres-

jardins passa pela erradicação da prática de meação. 

 

A centralidade da questão agrária na formação social haitiana nos permite 

perguntar se a questão da emancipação real das mulheres pode ser colocada em pauta sem se 

enfocar na superação das relações de exploração que supõem os lakou, a existência dos 

grandons-especuladores-agiotas no campo. É óbvio que a histórica exploração da produção 

agrícola, justamente por conta da opressão sexista, se expressa com mais acuidade sobre as 

mulheres. Com efeito, as práticas costumeiras influenciam desfavoravelmente na aquisição de 

terras pelas pequenas camponesas e contribuírem, de certa maneira, no êxodo rural das 

mulheres, além das condições históricas gerais de produção desse fenômeno, como analisado 
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ao longo desse capitulo. A esse respeito, Neptune-Anglade (1986, p. 144) destaca que: “A 

ausência de casamento legal, a indivisão jurídica forçada e as costumes relativas à herança em 

geral constituem elementos da marginalização das mulheres e catalisadores para o êxodo rural 

feminino”. No final das contas, as mulheres acabam sendo as mais pobres do campo. Em 

geral, a herança dos bens do pai ou do conjugue, por pequeno que fosse, é apropriado por um 

homem da família. Seja pelo fato, justamente, da indivisão da terra, muitas vezes, muito 

pequena entre os filhos, que no caso fica com um homem da família, isso, com ou sem o 

assentimento das mulheres. Seja pelo fato da mulher não ser casada legalmente. Nesses casos, 

se ela não tiver filhos com o conjugue, embora ela tivesse trabalhado para a aquisição dessas 

terras ou as cultiva, à morte daquele, ela não pode gozar delas. Ora, somente 15% das uniões 

são legais no campo (Neptune-Anglade, 1986, p. 145) 

 

  Assim, a pauperização crescente dos cultivadores e das cultivadoras, a sua 

manutenção no analfabetismo, o menosprezo pela sua saúde e a dos seus filhos e das suas 

filhas contribuem, além do machismo reinante, a cada dia, para uma maior fragilidade das 

mulheres pobres do campo, que hoje representam a maior parte das populações das favelas de 

Porto-Principe. Além disso, as tentativas de sobrevivência diante do roubo da sua produção 

vêm colocando as mulheres em condições de trabalhar tanto para si e para o genitor dos seus 

filhos, que, em geral, abandonam a família, seja por causa da busca de meios de sobrevivência 

nos bateys dominicanos ou na capital, seja simplesmente por covardia, por machismo.  

 

O machismo é comum a todas as sociedades e as suas expressões se revestem de 

peculiaridades inerentes a cada formação social. Na sociedade capitalista dependente haitiana, 

a opressão-dominação-exploração das mulheres se expressa tanto através da inserção 

subalternizada no comércio informal ou nas maquiladoras, na contemporaneidade, como 

através da violência domestica. Tal violência se erige em princípio, tanto nas relações 

amorosas como nas relações sociais na família. Relações parentais onde o patriarca 

representado pelo pai, tanto nos lakous como nas favelas, pode, conforme sua vontade, decidir 

participar ou não da criação dos filhos. A esse respeito, a nossa experiência no trabalho com 

mulheres vítimas de violência doméstica havia demonstrado que a maioria das mulheres das 

classes populares, em contato com a organização, o fazia em busca de ajuda judiciária, tanto 

contra um genitor ausente como contra a violência conjugal.  



75 

 

 

 

 

 O fato de o homem abandonar os filhos, além das difíceis condições de vida, 

contribui para o fenômeno da poligamia em serie ou sucessiva.  Com efeito, a mulher pobre 

em busca de ajuda para cuidar dos filhos se junta ou desenvolve uma amizade com um 

homem. Entretanto, nessa nova relação ela engravida de outro filho e por aí vai. Deste modo, 

as mulheres das classes populares têm um maior número de filhos que a media das demais 

mulheres. Assim, a questão da planificação familiar de maneira alguma pode ser uma questão 

“técnica”, sob controle estadunidense. É importante assinalar que a maioria dos programas 

sociais de planificação familial realizada pelas ONGs ou hospitais públicos de direito privado 

são patrocinados pela USAID mesmo que mediados pela UNFPA.  Como se sabe, os 

Estados–Unidos, na linha de Malthus, haviam decidido que a causa da miséria no Terceiro 

Mundo seria a ausência de planificação familiar entre os e as pobres.  

 

O abandono sistemático de filhos nas mãos das mulheres contribuí na reprodução 

de um fenômeno próprio às mulheres das Antilhas, portanto do Caribe chamado matri-

focalidade. A categoria diz respeito ao fenômeno do foco na figura da mãe. Ou seja, a família, 

de geração em geração, fica girando em volta de uma mãe que, muitas vezes, cuida dos filhos, 

seja de maneira financeira seja emocionalmente. Desenvolvida desde o tempo da escravidão, 

essa pratica solidária entre mãe, filhas e neta permite que tanto filhos e filhas como netos/ 

netas conheçam uma única figura de mãe: a avó ou uma bisavó enquanto a  genitora fica nos 

mercados ou na capital trabalhando, seja numa maquiladora ou no pequeno comércio, ou 

como empregada doméstica. Muito mais comum é ficar sem ocupação renumerada. As vezes, 

as mulheres camponesas que deixam o campo para vir morar nas cidades, não tendo nenhuma 

opção viável caem na mendicância. Isso não impede a reprodução sexual das mulheres cujos 

filhos e filhas vão inflar as filas das crianças de ruas. É importante indicar que o fenômeno de 

crianças de rua, no Haiti, começou a partir do final dos anos 1970, para se desenvolver depois 

do massacre dos porcos camponeses, visto que estes constituíam, muitas vezes, as únicas 

poupanças das camponesas e dos camponeses, e da retirada gradual do estado na subvenção 

da produção agrícola de víveres conforme os princípios neoliberais.  

 

Além disso, o abandono sistemático das mulheres com os filhos, além da 

deterioração das condições de vida em face dos fatos históricos já analisados neste trabalho, 
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contribuem para o aumento do número de crianças de sexo feminino, na maioria, em condição 

de domésticas, na capital em troca de alojamento e de alimentação. De modo geral, é também 

prometida a educação, mas, a quantidade enorme de trabalhos domésticos e a reserva dos 

responsáveis pelo emprego dessa criança em evitar gastar dinheiro para uma criança que não 

faz parte da “família” (mesmo que sustentando a sua reprodução), impossibilitam a realização 

de tal promessa. Geralmente essas crianças são vítimas de estupro, de abuso sexual, de parte 

de todos os homens da família, além de ser regularmente expostas ao chicote como castigo 

por qualquer falta.  

 

Desta maneira, as mulheres das classes populares constituem as verdadeiras bases 

da reprodução do capital dependente, sendo as reprodutoras biológicas e sociais de uma mão 

de obra cada vez mais barata, ao custo de sua saúde. Sem direito à saúde, nem à educação, 

obtendo escassa alimentação, essas mulheres e suas famílias sofrem com a negação de 

“direitos” essenciais. Daí, a mortalidade maternal alta representar uma forma de barbárie 

porque : “varia entre 2.3 por 1000 a 3.4 por 1000, subindo até 4 por 1000. Identificaram-se as 

causas maiores desta forte mortalidade maternal como sendo, as toxemias, as hemorragias, as 

infecções puerperais, as numerosas  e aproximadas gravidez”. (Tardif, 1991, p. 87) 

 

De tal modo, sendo exploradas sexualmente, economicamente e psicologicamente 

elas conhecem a alienação. Ignorantes do que é a liberdade sexual, o prazer sexual, presas na 

armadilha da criação de filhos e filhas necessárias ao lucro dos grandons-burgeois, no fundo, 

elas são sistematicamente deixadas de lado nas incipientes políticas sociais de saúde.  

 

As mulheres do campo, em geral, quando ficam grávidas não conhecem, não 

fazem acompanhamento pré-natal. Em geral, são as parteiras tradicionais que ajudam as 

mulheres pobres do campo a dar à luz. Os raros hospitais ou centros de saúde, em geral, estão 

situados nas cidades ou numa distância tão grande que as moradoras do interior se decidem a 

percorrer somente em casos extremos. Portanto, muitas mulheres morrem na hora do parto. A 

esse respeito, um estudo realizado desde 1991 anota que:  

 
Atualmente, se admite geralmente que somente a medicina tradicional é acessível ao 
conjunto da população e que só uma minoria bem situada economicamente, 
estimada em 5 % da população e concentrada em Porto-Principe tem acesso a 
serviços sanitários modernos quase completos. Por enquanto, e embora até 60% dos 
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estabelecimentos e dos profissionais de saúde estejam concentrados na capital, é em 
Porto-Principe que se encontram as taxas mais altas de mortalidade e a mais fraca 
cobertura vacinal do país. (Tardine, 1991, p. 81) 

 

Com a introdução da lógica desenvolvimentista/capitalista no Haiti, o grande 

capital, sob a base dos mecanismos de sobrevivência desenvolvidos pelas mulheres 

camponesas ou pelos camponeses pobres em geral, introduziu, em primeiro lugar, as 

cooperativas e, logo, o crédito agrícola. Mediante a organização das mulheres em pequenos 

grupos trabalhando para o desenvolvimento das suas comunidades. Mais tarde isto é, depois 

da entrada em cena da sociedade civil “onguisada”, o grande capital através das organizações 

de desenvolvimento e feministas envolveram as mulheres das classes populares no circulo 

vicioso da divida. Com efeito, a partir das práticas solidárias das mulheres das classes 

populares tanto urbanas como camponesas, tais como o sol, o sabotay48, os bancos do norte 

imperialista, mediante as suas ONGs, integraram pouco a pouco, no universo das classes 

populares, as práticas de endividamento generalizado, características da financeirização do 

capital no bojo da restauração do grande capital. De outro lado, os organismos de crédito 

invadiram o campo nesses últimos dez anos, sob a pulsão da financeirização do grande 

capital, emprestando dinheiro às pobres comerciantes do campo com taxas de juro altíssimas. 

De tal maneira, as mulheres do setor informal e/ou camponesas são submetidas aos ditados do 

grande capital através dos organismos de desenvolvimento, a partir da década de 1990, no 

caso das camponesas/comerciantes pobres, e mediante algumas organizações feministas 

membros da plataforma CONAP, tais como Kay Fanm e SOFA, a partir do ano de 200449. 

                                                 
48 O sol é uma prática solidária muito comum nas cidades. Uma quantidade dada de pessoas se junta e fixa uma 
quantidade de dinheiro que cada pessoa deve dar cada semana. Assim, esse dinheiro juntado vai a cada semana 
para uma pessoa do grupo, até que todo mundo tenha recebido sua parte. Essa pratica muito comum às mulheres 
das classes populares se encontra também nos escritórios. Com efeito, em vez de ir para os bancos, as mulheres, 
sobretudo  as das classes populares, preferiram o sol ou o sabotay para “poupar” dinheiro. Geralmente serve para 
o aluguel, aumentar o comércio ou simplesmente para aumentar o número de animais no campo.  Isso nos faz 
entender por que a destruição do rebanho suíno foi de fato o massacre dos últimos recursos das mulheres pobres 
do campo, portanto, das classes populares.  
 O sabotay segue o mesmo processo, só que necessita de mais pessoas que o sol visto que o dinheiro é juntado e 
entregue cada dia a uma pessoa. Portanto, com base nessa tradição de solidariedade, os bancos, através do 
financiamento das mutuais de solidariedade, e dos programas de micro crédito das ONGs internacionais 
mediadas no Haiti pelos ONGs de desenvolvimento e, desde 2004, por algumas organizações feministas haviam 
entrado tanto no campo como nas cidades para explorar as mulheres e homens das classes populares através de 
empréstimos a taxas variáveis. No caso das mutuais e das organizações feministas, esse crédito pode ser cedido a 
taxas de 1 a 5 % mensais enquanto, os organismos de crédito às mulheres costumam conceder o empréstimo com 
até 20% de juros. 
49 No ano de 2004, o governo de Jean-Bertrand Aristide em seguida a um movimento pluriclassista, liderado pela 
burguesia, apesar da participação decisiva dos estudantes da universidade pública do Haiti depois da tentativa de 
tal governo de ingerir na gestão autônoma da universidade, foi derrotado. É importante dizer que a participação 
das embaixadas de países imperialistas tais como os Estados Unidos, a França e o Canadá na derrota desse 
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Portanto, apesar da natureza dependente do capitalismo haitiano, o grande capital através das 

mediações próprias à realidade haitiana, se reproduz explorando atrozmente as classes 

populares e, de maneira mais espetacular, as suas mulheres.  

 

Desta maneira, pode-se ver que as mulheres das classes populares, sendo as mais 

exploradas e dominadas na sociedade capitalista-patriarcal haitiana, são potencialmente às 

melhores porta-bandeiras de uma revolução profunda que pode romper tanto com a 

exploração como com a dominação e a opressão. Será que o movimento feminista 

hegemônico contemporâneo pode ser a vanguarda de tal revolução?   

 

Em relação ao fato da CONAP e, portanto, as organizações membros, afirmar a 

dicotomia entre necessidades estratégicas e necessidades práticas, é relevante para nós 

buscarmos entender o real através de uma leitura da história do gênero na humanidade, em 

geral. Isto, através de autoras e autores como Kollontai, Engels, Toledo e Auguste, entre 

outros, para a compreensão das condições históricas que haviam levado ao surgimento de tal 

relação social. Portanto, no próximo capítulo, enfocaremos o gênero e a sua construção 

histórica além de seu conteúdo ontológico e político. 

   

 

                                                                                                                                                         
governo é imprescindível. Esse governo muito populista, mas fundamentalmente anti-popular, atacava os 
interesses de uma parte da burguesia ( a burguesia comercial e gerente do parque industrial) enquanto aplicava as 
políticas neoliberais. Mas adotou um discurso nacionalista e foi até exigir da França a restituição do dinheiro do 
pagamento da “dívida da independência”. Tal proposta a pequena burguesia e a burguesia assim como as 
embaixadas imperialistas não digeriam muito bem. Se a corrupção característica desse governo colocava duvidas 
sobre a eficiente utilização desse dinheiro, se tivesse sido restituído, isso de maneira alguma tira a legitimidade 
de tal demanda. Mas essa demanda, além das derivações ditatóriais e impopulares de tal governo, contribuiu para 
a sua derrota no dia 29 de fevereiro de 2004. Portanto, depois de tal acontecimento, os homens, filhos das classes 
populares, que ele tinha armado ilegalmente, entraram em luta contra a propriedade privada. Atacaram e 
incendiaram os bancos, os supermercados, as lojas e também os armazéns de mercadorias nos quais os/as 
pequenos/pequenas comerciantes costumavam deixar as suas mercadorias no final do dia.  Em resposta a isso, o 
governo de transição composto pelos mais ofensivos opositores do governo de Aristide e dirigido por um antigo 
funcionário do PNUD, concedeu três anos de isenção aduaneira aos burgueses , enquanto deu 6500 gourdes 
aos/as pequenos/ pequenas comerciantes vítimas dos incêndios. De outro lado, as organizações de financiamento 
do desenvolvimento e organizações feministas, mediante essas ultimas, concederam um fundo de reparação às 
mulheres vítimas dos partidários de Aristide. A esse respeito, é importante dizer que Kay Fanm, participou de 
maneira ativa na constituição e na entrega dos dossiês dos pequenos e das pequenas comerciantes vítimas dos 
incêndios em geral, ao ministro do Comércio, e colocou a pressão sobre este último para a concessão deste 
pecadilho. Portanto, foi no contexto desses acontecimentos que algumas organizações feministas tais, como a 
SOFA e Kay Fanm, se vincularam a certa parte dos pequenos e das pequenas comerciantes. Além dos programas 
de micro-credito, as organizações feministas trabalham a organizar grupos de ajuda mútua que as pequenas 
comerciantes eram obrigadas a constituir para poder se beneficiar dos créditos. 
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3. TRABALHO, GÊNERO E LUTAS FEMINISTAS  

 

Depois de ter analisado a formação social haitiana, para mostrar a dupla relação 

de exploração-opressão das mulheres das classes populares haitianas e, da mesma vez, 

enfatizar na centralidade destas últimas na luta para a reconquista do projeto de livre 

individualidade aviltado pela oligarquia latifundiária haitiana, cabe agora atentar para as 

raízes históricas e políticas da subalternização das mulheres de modo específico. Nós 

propormos a estudar as articulações do surgimento do gênero com o da propriedade privada 

na história da humanidade. Tal proposta se justifica pela necessidade de fundamentar nossa 

crítica das posições feministas de oposição das lutas das mulheres contra as lutas contra a 

exploração capitalista, de classe. Além disso, essa percussão contribuirá no desvendamento 

das raízes idéo-políticas do movimento feminista hegemônico contemporâneo haitiano. 
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3.1 A centralidade do trabalho na formação da sociabilidade humana 

 

 

No trabalho, o ser humano encontra o ato que o distingue dos outros seres 

orgânicos presentes na natureza. O trabalho transforma o ser humano em ser social.  Aqui 

entendemos trabalho como ato transformador da natureza para satisfazer as necessidades 

humanas. Isto sim, para a produção de valores de uso. Como todo ser orgânico, o ser humano 

tem que satisfazer necessidades vitais para se reproduzir. Mas, à diferença dos outros seres 

orgânicos (plantas, animais), o ser humano, no decorrer da historia, não satisfaz as suas 

necessidades instintivamente, mas aprende a fazê-lo socialmente50. Ou seja, os modos 

humanos de satisfazer essas necessidades não são inatos, mas são processos historicamente 

adquiridos pelo ser humano. A tal ponto que os modos de satisfação das necessidades vitais 

humanas são fatos históricos e, sobretudo, culturais que se diferenciam segundo os países, as 

regiões do mundo e os períodos. Nesse sentido, os humanos, na busca de meios para satisfazer 

as suas necessidades básicas, aprenderam a viver juntos, a se reproduzir socialmente e, nisso, 

a se distinguir, sobretudo, do ser animal. Ser animal que continua estando presente no ser 

social, apesar de ter ocorrido historicamente uma diminuição do ser animal no ser humano, à 

medida em que o ser social se constituía. Originalmente, o que gerou essa diferença, essa 

transição do ser humano natural, animal, até o ser social? 

 

Lukács assinala que ocorreu um salto qualitativo, uma “transição –

ontologicamente necessária – a maneira de salto desde um nível do ser a outro 

qualitativamente distinto” (2004, p. 57) do ser biológico ao ser social.  Na base desse salto, 

destacaram Netto e Braz: “está um fenômeno desconhecido no mundo natural: está uma 

atividade que grupos de primatas começaram a exercitar e que responde pelo 

desenvolvimento que os distinguiria e destacaria de todas as outras formas vivas” (2006: 36). 

Esta atividade foi o trabalho – mediador entre os seres humanos e a natureza na sua luta pela 

sobrevivência. Na relação entre o ser humano-sujeito com o seu objeto de trabalho se exerce 

                                                 
50  Apesar do fato de que o ser humano primitivo atuava instintivamente, de forma quase animal na busca de 
meios de sobrevivência na natureza. Assim, Marx, para mostrar o abismo que existe entre o trabalho instintivo e 
o trabalho propriamente humano alienado no modo de produção capitalista afirma o seguinte: “não se trata aqui 
das formas instintivas, animais, de trabalho. Quando o trabalhador chega ao mercado para vender sua força de 
trabalho, é imensa a distância histórica que medeia entre sua condição e a do homem primitivo com sua forma 
ainda instintiva de trabalho. Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana” (Max, 1998, p.211). 
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uma ação recíproca. O trabalho funda o ser social, pois, como mediação entre o homem e a 

natureza no processo de transformação daquela a fim de satisfazer as necessidades humanas, 

transforma também os seres humanos. Em efeito, conforme o próprio Marx:  
 
 

Antes de tudo, o trabalho é um processo em que o ser humano, com sua própria 
ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. 
Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. (...) Atuando assim sobre a 
natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. 
Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo 
das forças naturais. (1998, p. 211) 

 

Conforme Netto e Braz, a tendência à universalização dos saberes adquiridos 

mediante a linguagem articulada constitui um dos traços fundamentais do trabalho, além deste 

ser uma atividade teleologicamente orientada. No processo de trabalho, que implica o 

conhecimento da natureza e dos meios adequados aos fins do trabalho, o ser humano acaba 

desenvolvendo capacidades de projetar, de avaliar e de deduzir lições da experiência 

destinadas a ser compartilhadas com os outros sujeitos sociais.  Desse processo surgiu o 

desenvolvimento de outras objetivações humanas tais como a educação, a linguagem. Esse 

aspecto do trabalho como ato ontológico por excelência, isto é, primeiro ato que constituiu o 

ser humano como ser social e modelo das outras objetivações humanas, está explicitado por 

Lukács: 

 
A resposta considerada ontologicamente é mais simples do que parece ser à primeira 
vista: porque todas as demais categorias dessa forma do ser já possuem um caráter 
puramente social. Suas propriedades, seus modos de influência só se desenvolveram 
dentro do ser social já constituído; por primitiva que seja sua forma de aparição, esta 
pressupõe o salto como um fato já consumido. Só o trabalho possui, de acordo com 
sua essência, uma inter-relação entre o homem (sociedade) e a natureza e, com 
certeza, tanto com o inorgânico (ferramenta, matéria prima, objeto de trabalho etc.) 
como com o orgânico, que sem dúvida, em determinados pontos, pode figurar 
igualmente na sucessão recém indicada, mas antes de tudo caracteriza no próprio 
homem que trabalha a transição desde o ser meramente biológico ao social 
(LUKÁCS, 2004 , p. 58) 

 

Nesse sentido, o trabalho não somente propiciou a sociabilidade humana, mas 

abriu caminho para os atos humanos propriamente sociais. O que distingue fundamentalmente 

o trabalho humano do dos animais é o fato dele ser uma atividade projetada, isto é, 

teleologicamente direcionada: “No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já 

existia antes idealmente na imaginação do trabalhador” (MARX, 1998, p. 212).  Nesse 
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sentido, o trabalho humano, como destacam Netto e Braz (2006), implica em um movimento 

indissociável em dois planos:  

1) Subjetivo: uma prefiguração no âmbito do sujeito 

2) Objetivo: a transformação material da natureza.     

Assim realizando o trabalho, o ser humano enquanto sujeito se objetiva. No 

trabalho como processo de produção de valores de uso – “material da natureza adaptado às 

necessidades humanas através da mudança de forma” - (Marx, 1998, p. 214) e não de valor de 

troca e de mercadorias no capitalismo, o ser humano no processo de transformação da 

natureza, transforma-se a si mesmo. Deste modo,  

 
Como criador de valores de uso, quer dizer, como trabalho útil, o trabalho é, 
portanto, condição independente de todas as formas de sociedade, uma necessidade 
perene e natural sem a qual não se conceberia o intercâmbio orgânico entre o 
homem e a natureza nem, por conseguinte, a vida humana (Marx, apud Lukács, 
2004, p. 58-59) (grifos do autor) 

 

Nesse sentido, entre o trabalho e a existência humana existe uma relação dialética. 

Sem o trabalho útil, a existência humana não é possível. Sem existência humana, não ocorre a 

transformação da natureza. Existência humana que se define, se cria pelo e no trabalho 

concreto. Assim sendo, o trabalho abstrato, alienado, típico do modo de produção capitalista é 

uma “relação social na qual é produzida mais-valia” (LESSA, 2002, p.30). Portanto, o 

trabalho abstrato, como destaca Lessa, sendo “uma necessidade para a reprodução do capital, 

apenas e tão somente” (LESSA, 2002, p. 31), é uma relação social histórica chamada a ser 

enterrada na superação do sistema do capital.  

 
 

 3.2 Do surgimento da propriedade privada e das relações sociais de gênero 
 

 

Nas primeiras sociedades comunistas primitivas, fundadas no trabalho concreto 

como modo de reprodução social, onde a propriedade privada assim como a monogamia 

oficial, era ausente nas relações sociais, o homem era considerado igual à mulher. Bebel, no 

seu livro: La femme et le Socialisme, relata que na horda enquanto primeira comunidade 

humana conhecida, havia a característica humana de se constituir 
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(...) do mesmo modo que um rebanho de animais satisfaz os seus instintos sexuais 
sem nenhuma ordem e sem constituir-se em casal. É difícil admitir que, nesse estado 
primitivo, os homens haviam sido superiores às mulheres em força física ou em 
capacidades intelectuais. Não somente a verossimilhança, mas ainda as observações 
feitas por nós sobre os povos “selvagens” atualmente existentes, se erigem contra tal 
hipótese. Não somente em todos os povos “selvagens” o peso e o volume do cérebro 
do homem e da mulher diferem bem menos que nos povos civilizados “modernos”, 
mas ainda as mulheres quase não deixam nada a desejar aos homens a respeito de 
sua força corporal. Existem ainda hoje, na África Central, algumas tribos onde as 
mulheres são mais fortes que os homens e devido a esse fato, elas exercem o 
comando.  (Bebel, 1891, p. 14) (grifos nossos) 

 

Assim, esse trecho nos permite entender que assim como à propriedade privada, a 

opressão-dominação-exploração das mulheres é fato histórico e produto da “civilização”. Nas 

comunidades consideradas “selvagens” pelo autor, em comparação com os povos 

”civilizados”, na ausência da propriedade privada, as mulheres gozavam da igualdade e do 

respeito por parte dos homens. Kollontai (1978) afirma que na época do comunismo 

primitivo:  

Não existia a dependência da mulher ao homem, nem mesmo direitos distintivos. As 
condições para isso faltavam, pois nesse tempo, a lei, o direito e a partilha da 
propriedade eram ainda desconhecidos. A mulher não dependia unilateralmente do 
homem, pois ele mesmo precisava inteiramente da coletividade, isto é, da tribo. Com 
efeito, a tribo tomava todas as decisões. Qualquer pessoa que recusava a vontade da 
coletividade perecia, morria de fome ou era devorada pelos animais. 

 

Consequentemente, o estado, a lei, a propriedade privada e a exploração do 

trabalho decorrente constituem condições necessárias não só para a instituição do gênero 

enquanto sistema de opressão-dominação-exploração das mulheres, mas também para a sua 

perenização. Nas sociedades primitivas, as atividades das pessoas dos dois sexos não se 

diferenciavam muito, portanto, seu lugar na produção material da vida era quase similar. Isso 

explicaria a posição das mulheres nas sociedades primitivas, pois a história demonstra que o 

papel das mulheres na produção determinou a sua condição feminina. Essa questão é bastante 

explicitada no trecho seguinte: 
 

A situação das mulheres é sempre uma conseqüência do tipo de trabalho que ela 
fornece num momento preciso da evolução de um sistema econômico particular. Na 
época do comunismo primitivo- isso foi debatido nas conferências anteriores 
tratando da evolução social e econômica da sociedade- num período tão longe que 
nos parece difícil imaginá-lo, onde a propriedade privada era desconhecida e onde os 
homens viviam errantes em pequenos grupos, não havia nenhuma diferença entre a 
situação do homem e a da mulher. Ambos se nutriam dos produtos da caça e da 
coleta. No decorrer desse período de desenvolvimento dos homens primitivos, há 
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várias centenas de milhares de anos, os deveres e as ocupações do homem e da 
mulher eram sensivelmente os mesmos. (Kollontai, 1978)  

Kollontai demonstra que as mulheres, devido à importância, ou não, da sua 

produção para a reprodução material da vida, são vistas e tratadas de modo diferente nas 

sociedades agrícolas e nas sociedades caçadoras. A situação das mulheres no processo de 

reprodução social determina a sua posição social. Este é uma consideração de grande 

importância na interpretação da idéia da existência de uma diferença, para não dizer de um 

abismo entre a condição e a situação das mulheres.  

 

Alexandra Kollontai afirma que o lugar ocupado pela mulher no modo de 

produção da vida material define a sua posição na sociedade. Nas sociedades agrícolas, onde a 

agricultura é a principal fonte de subsistência, e permanece a carga das sedentárias, estas 

últimas são consideradas iguais aos homens. Devido ao fato de que as mulheres se 

encarregam da subsistência do grupo e são responsáveis pela reprodução biológica da espécie, 

num momento histórico caracterizado pela falta de compreensão pela inteligência humana das 

determinantes da reprodução da espécie, elas, segundo Kollontai, eram respeitadas e 

consideradas iguais aos homens. Safiotti (2000 Apud Toledo, 2008, p.30) aponta nessa 

direção quando destaca que: “Nesse tipo de sociedade, as mulheres costumam prover mais de 

60 % dos alimentos na atividade cotidiana de coleta. A caça não é realizada todos os dias, 

contribuindo relativamente menos para o sustento do grupo“.  

  

Nas sociedades de caça, os homens eram os principais caçadores e os animais 

capturados por eles eram a principal fonte de subsistência.  Assim sendo, ocupavam um lugar 

de maior importância. A agricultura perdeu ou foi reduzida em termos de centralidade na 

reprodução material da vida. As mulheres, responsáveis por essa produção inicialmente, por 

conseguinte, passaram a ser consideradas como secundarias na reprodução social da 

comunidade. Kollontai (idem) ainda explica que foi no bojo das sociedades de caça que se 

instituiu o patriarcado através do direito paternal e de seu corolário, a monogamia. Assim 

sendo, enfatizando contra a crença de que todas as sociedades evoluíram da agricultura a 

pecuária, ela afirma da seguinte forma:  

 
 

Nitidamente, isso significa que, na mesma época e sob condições naturais diferentes, 
se desenvolveram duas formas de organização econômica fundamentalmente 
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dessemelhantes, eis a dizer, a agricultura e o gado. As mulheres das tribos que 
praticavam a agricultura gozavam de um estado sensivelmente mais elevado. 
Algumas tribos camponesas tinham um sistema matriarcal (matriarcado é uma 
palavra grega que designa a predominância da mulher- é a mãe que perpetua a tribo). 
Ao contrário, o patriarcado, isto é a predominância dos direitos do pai- a posição 
dominante do mais antigo da tribo- se desenvolveu nos povos pecuaristas e nômades 

 

Toledo concorda quando coloca que:      

 
As relações de produção foram o motor das transformações operadas no seio da 
família. Na Europa, observa Engels, a domesticação de animais e a criação de gado 
haviam aberto uma fonte de riquezas até então desconhecida, criando condições 
sociais inteiramente novas. Rapidamente, desenvolveu-se a propriedade particular 
dos rebanhos nas mãos dos chefes de família. A introdução da criação de gado, a 
fabricação de metais e tecidos e, finalmente, a agricultura, mudaram completamente 
as relações sociais. As mulheres agora tinham valor de troca e eram compradas com 
dotes, como ocorreu com as forças de trabalho, sobretudo desde que os rebanhos 
deixaram de ser propriedade coletiva do clã para se tornar propriedade particular da 
família. (2008, p. 27-8) 

 

 

Apesar da diferença observada na análise sobre a ordem de aparecimento das 

sociedades agrícolas nas duas autoras, ou em Engels, como fundamento da colocação de 

Toledo, permanece o fato comum de que a criação de gado passou a gerar na sociedade, 

consubstancialmente, a opressão da mulher e a apropriação privada dos meios de produção. 

Nessa mesma ordem se instauraram o direito paterno, a monogamia, e, por conseguinte, 

tornou possível a abolição do direito materno, isto é, da matrilinearidade51 e do livre 

acoplamento no ato sexual.  Assim sendo, a nova divisão sexual do trabalho inerente à 

instauração da propriedade privada necessitava de tais relações sociais. Entretanto, 
 

Na medida em que aumentava a riqueza, por um lado, o homem assumia uma 
posição mais importante na família e, por outro, surgia a necessidade de manter a 
riqueza no seio familiar. Para isso, era necessário romper com a filiação de direito 
materno e o matrimônio por grupos e incentivar a ascensão do direito paterno e da 
monogamia. (TOLEDO, 2008: p. 28)  

                                                 
51 “Dessa forma, pois, as riquezas, à medida em que iam aumentando, davam, por um lado, ao homem uma 
posição mais importante que a da mulher na família, e, por outro lado, faziam com que nascesse nele a idéia de 
valer-se desta vantagem para modificar, em proveito de seus filhos, a ordem da herança estabelecida. Mas isso 
não se poderia fazer enquanto permanecesse vigente a filiação segundo o direito materno. Esse direito teria que 
ser abolido, e o foi. E isto não foi tão difícil quanto hoje nos parece. Tal revolução. - uma das mais profundas 
que a humanidade já conheceu - não teve necessidade de tocar em nenhum dos membros vivos da gens. Todos os 
membros da gens puderam continuar sendo o que até então haviam sido. Bastou decidir simplesmente que, de 
futuro, os descendentes de um membro masculino permaneceriam na gens, mas os descendentes de um membro 
feminino sairiam dela, passando à gens de seu pai. Assim, foram abolidos a filiação feminina e o direito 
hereditário materno, sendo substituídos pela filiação masculina e o direito hereditário paterno”. ( Engels, Origem 
da família, da propriedade privada e do Estado) 
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Deste modo, podemos entender que o gênero, enquanto sistema de opressão-

dominação-exploracão das mulheres, é consubstancial à propriedade privada dos meios de 

produção, à divisão sexual do trabalho, à monogamia e ao direito paterno. Nas palavras do 

próprio Engels, está claro que a monogamia é histórica e fruto da instauração da propriedade 

privada que consagra a subalternização das mulheres e o fim da matrilinearidade na historia 

pelo menos nas sociedades ditas “civilizadas”: 

 
A monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente, como uma 
reconciliação entre o homem e a mulher e, menos ainda, como a forma mais elevada 
de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo 
pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado, até então, na 
pré-história. Num velho manuscrito inédito, redigido em 1846 por Marx e por mim, 
encontro a seguinte frase: "A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o 
homem e a mulher para a procriação dos filhos”. Hoje posso acrescentar: o primeiro 
antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do 
antagonismo entre o homem e a mulher, na monogamia; e a primeira opressão de 
classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino. A monogamia foi um 
grande progresso histórico, mas, ao mesmo tempo, iniciou, juntamente com a 
escravidão e as riquezas privadas, aquele período, que dura até nossos dias, no qual 
cada progresso é simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem-estar e o 
desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e da repressão de outros. É a 
forma celular da sociedade civilizada, na qual já podemos estudar a natureza das 
contradições e dos antagonismos que atingem seu pleno desenvolvimento nessa 
sociedade. (ENGELS, Origem da família, da propriedade privada e do Estado, 
Versão eletrônica) 

 

Portanto, a opressão das mulheres não pode ser desvinculada do surgimento da 

propriedade privada na humanidade. Se para Bebel (1891, p. 14), “A mulher é o primeiro ser 

humano que teve que conhecer a servidão. Ela foi escrava antes que o escravo fosse” a 

escravidão, a monogamia, o rapto das mulheres são fatos consubstanciais e condições dos 

desdobramentos da opressão-exploração das mulheres na madrugada do reino do capital 

enquanto relação social. 

 

Vê-se então que toda luta social que se preocupe com a erradicação de um 

elemento dessa totalidade, sem a menor preocupação com o seu conjunto reveste-se de um 

caráter enganador, ilusório para as classes populares, em particular. Nessa mesma direção, 

adiantaremos que não pode haver a emancipação das mulheres sem a erradicação da 

propriedade privada enquanto coetânea do gênero, assim como as relações sociais geradas ou 

necessárias a ela. No entanto, o capital enquanto relação social cuja implicação é, de um lado, 
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a presença de um proprietário de meios de produção e, de outro lado, um proprietário de força 

de trabalho, desde o seu surgimento nas relações humanas trouxe no seu âmago a opressão-

exploração das mulheres. Além do fato de que a mulher nesse sistema de opressão-

dominação-exploração, e ainda mais sob a dominação do trabalho abstrato, alienado no 

sistema capitalista propriamente dito, conhece o peso dessa totalidade asfixiante com maior 

brutalidade. Sobre essa singularidade da situação da mulher e ainda mais da mulher 

trabalhadora na totalidade opressiva-exploradora do sistema do capital, essa citação de Bebel 

é bastante esclarecedora: 
 

A mulher e o trabalhador têm isso em comum, que de tempo imemorial eles são 
oprimidos. Apesar de todas as modificações que a opressão tem sofrido na sua 
forma, ela não deixou de se manter intacta. A mulher, assim como o trabalhador, no 
decorrer da historia raramente havia chegado à nítida consciência da sua servidão- e 
uma em verdade mais raramente que o outro, por que ela era ainda colocada mais 
abaixo que ele, por que ela foi, por que ainda é considerada e tratada pelo próprio 
trabalhador como uma inferior. (Bebel, 1891, p. 13) 

 

No capitalismo, essa suposta inferioridade das mulheres é de grande contribuição 

para a sua exploração no trabalho abstrato, mais ainda para uma maior exploração da classe 

operária e dos/das assalariados/as em geral.       

 

 

3.3 A centralidade do trabalho abstrato, alienado na formação da sociabilidade 
capitalista: a dupla alienação das mulheres sob o capital desenvolvido  

 

 

Se nas formações sociais anteriores ao sistema capitalista – feudalista e escravista 

- o trabalho como produtor de valor de troca coabitava com o trabalho produtor de valor de 

uso, no modo de produção capitalista, o trabalho abstrato como produtor não só de valor de 

troca, mas, sobretudo de mercadorias, se generalizou e quase substituiu aquele. Pois, se nessas 

formações sociais, existia a propriedade privada, foi no modo de produção capitalista que o 

capital enquanto relação social se expandiu. Capital que só aparece “quando o possuidor de 

meios de produção e de subsistência encontra o trabalhador livre no mercado vendendo sua 

força de trabalho” (Marx, 1998, p. 200). E nem é necessário demonstrar que com o capital, 

como aponta Marx, se inicia um novo período na História da Humanidade.  
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No entanto, Meszáros destacou que o capital como relação social se expressou sob 

diversas formas através de diversas relações de produção (escravista, feudalista) antes de se 

desdobrar sob a sua forma desenvolvida no sistema capitalista: “todos os aspectos da forma 

plenamente desenvolvida, a capitalista- apareceram em algum grau na história muito tempo 

antes da fase capitalista, em alguns casos até milênios antes” (Meszáros Apud Paniago, 2007, 

p. 22) 

 

Deste modo, concordamos com Paniago quando assinala o seguinte, a partir da 

obra sobre a incontrolabilidade do capital de Mészáros,  

 
Compreender essa dialética objetiva do histórico e transistórico implica também, de 
acordo com a análise de Mészáros, em conceber o processo de constituição da forma 
capitalista do capital como resultado de um longo processo cumulativo não 
uniforme, de suas “formas de dominação precedentes”, tais como a família, o 
controle do processo de trabalho, as instituições de intercâmbio, as formas políticas 
de dominação etc., as quais se “fundiram num novo sistema poderoso e coerente”. 
(133-134/207 in Paniago, 2007, p. 23) (grifos da autora) 

 

Podemos deduzir que no capital, enquanto “modo de controle”, se encontra o 

fundamento da opressão–dominação-exploração da mulher e que essa totalidade se expressa 

de acordo com as necessidades do capital em momentos determinados da história da 

humanidade conforme as formações socioeconômicas. Com referência às teses da 

organicidade do sistema do capital em Marx, retomadas por Meszáros, consideramos absurda 

a idéia da separação do gênero do solo no qual ele se enraíza e se desenvolveu, a saber, o 

capital, quer seja nas “suas formas primitivas” ou na sua forma desenvolvida até o capitalismo 

contemporânea. Contudo, como tentamos demonstrar até aqui, a opressão das mulheres é 

consubstancial à propriedade privada, isto é, à separação dos produtores dos meios de 

produção, a despeito da existência das suas formas rudimentares nas sociedades “pré-

históricas”. Vê-se então, conforme a tese da organicidade do capital formulada por Marx e 

retomada por Mészáros que:  

 
Enquanto no sistema burguês completo toda relação econômica pressupõe cada uma 
das outras em sua forma econômico-burguesa, e tudo que é posto é, portanto, 
também um pressuposto, o mesmo acontece com todo sistema orgânico. Este mesmo 
sistema orgânico, como totalidade, tem seus pressupostos, e seu desenvolvimento 
para a sua totalidade consiste precisamente em subordinar todos os elementos da 
sociedade a si mesmo, ou em criar os órgãos de que ainda carece. Historicamente é 
assim que ele se torna uma totalidade. (K. Marx. Grundrisse, p. 278. Apud 
Meszáros, 1995, p. 621. In Paniago, 2007, p. 33) 
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O capital, para as necessidades de sua expansão, subordinou todas as relações 

sociais formalmente ou aparentemente distintas dele.  Deste modo, o gênero enquanto produto 

do capital ainda nas “suas fases primitivas” é inerente a esse sistema, enquanto o capital se 

sustenta nele para alcançar melhor a sua exigência insaciável de acumulação. O capital produz 

a monogamia, a família patriarcal, portanto, a opressão-dominação-exploração das mulheres, 

em primeiro lugar no espaço domestica e, em segundo, na sua forma desenvolvida, no 

capitalismo, produzindo a dupla exploração-alienação dessas últimas. Já que, conforme 

Toledo, na alienação dos homens em relação aos seus meios de produção, com o surgimento 

da propriedade privada ocorreu simultaneamente a predominância dos valores de troca sobre 

os valores de uso e, consubstancialmente, a predominância do homem criador de valores de 

troca sobre a mulher, desde então confinada ao espaço domestico desvalorizado, produtora de 

valores de uso devido à divisão sexual do trabalho. (Toledo, 2008, p. 29) 

   

É importante assinalar, conforme Mészáros, que o capital enquanto relação social 

cujo pressuposto é a propriedade privada dos meios de produção e, portanto, a separação dos 

meios de produção dos produtores é anterior ao capitalismo. Desse ponto de vista, para nós, a 

aparição da propriedade privada na pré-história introduz a “relação-capital” como totalidade 

social, ou seja, como sistema orgânico. Nesse processo, então fica óbvio que a verdadeira 

emancipação das mulheres não pode prescindir da emancipação da sociedade do capital 

enquanto relação social que se cristaliza na dominação do trabalho vivo pelo trabalho 

abstrato, ou seja, na dominação do trabalho pelo capital. 

 

Lembremos que para que o capital pudesse se desenvolver plenamente sob a 

forma do sistema capitalista era necessária a superação das formações sociais anteriores, 

entraves às relações sociais inerentes a ele. Para que o possuidor de força de trabalho possa 

vendê-la, é preciso que ele seja livre. Livre, como diz Marx, no duplo sentido: livre de 

qualquer propriedade e livre de qualquer sujeição jurídica. Isto é, igual juridicamente em 

relação ao comprador de força de trabalho, desprovido de qualquer mercadoria além de sua 

força física e mental de trabalho. Essas condições históricas só se concretizaram com a 

superação do feudalismo, na emancipação política dos seres humanos. Nas palavras de Marx: 
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A natureza não produz, de um lado, possuidores de dinheiro ou de mercadorias e, do 
outro, meros possuidores das próprias forças de trabalho. Esta relação não tem sua 
origem na natureza, nem é mesmo uma relação social que fosse comum a todos os 
períodos históricos. Ela é, evidentemente, o resultado de um desenvolvimento 
histórico anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, de desaparecimento 
de toda uma série de antigas formações da produção social. (1998, p. 199) 

  

Com o alcance da separação dos produtores dos meios de produção, se tornou 

possível a disponibilização no mercado de possuidores de força de trabalho exclusivamente, e 

de possuidores de meios de produção e de subsistência exclusivamente.  Desta forma, “para 

ser mercadoria, o produto não deve ser produzido para satisfazer imediatamente as 

necessidades do produtor” (Marx, idem), mas para as necessidades da busca desenfreada de 

lucro dos possuidores de meios de produção. Assim sendo, na expansão do capital enquanto 

relação social, a lógica mercantil e o trabalho abstrato como produtor de mercadorias se 

generalizaram no modo de produção capitalista.  

 

Conforme Paniago, Meszáros caminha nessa mesma direção, pois afirma:  

     
O modo de controle instituído pelo capital só pode se desenvolver quando 
transformou/submeteu todo trabalhador ao assalariamento, uma vez que este passou 
a se defrontar, na sociedade de mercado, “com o mais absurdo de todos os dualismos 
concebíveis: a oposição entre os meios de trabalho e o próprio trabalho vivo”. 
(352/432) Apud (Paniago, 2007, p. 24) 

  

De tal modo, o capital só conheceu o seu pleno desenvolvimento na superação das 

barreiras políticas e jurídicas postas pelo feudalismo.  Se a propriedade privada era anterior ao 

sistema capitalista propriamente dito, quando ela se tornou politicamente e juridicamente 

consagrada, emancipada, o capital apareceu na sua essência. Em efeito, como argumenta 

Mészáros: “De fato, esta separação alienada e - em relação ao sujeito que trabalha- 

implacavelmente dominadora/ ’adversa’ constitui a própria essência do capital como um 

modo de controle social. (Mészáros, 1995, p. 351-352 apud Paniago 2007, p. 24). 
 

 

No modo de produção capitalista, isto é, o sistema de produção de mercadorias, a 

dissociação entre valor de uso e valor de troca – já consumada nas formações sociais 

anteriores – se tornou diferenciação entre valor de uso e mercadoria, consagrando a distinção 

entre trabalho concreto útil, produtor de valor de uso e o trabalho abstrato, alienado, produtor 
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de mercadorias. No modo de produção capitalista ocorreu a subsunção real e formal do 

trabalho concreto, criador, consciente, pelo trabalho abstrato, alienado. Pois, no trabalho 

abstrato, produtor de mercadorias, isto é, consumidor de força de trabalho, tanto essa força de 

trabalho em uso como o produto final do processo de trabalho pertencem ao capitalista. Além 

disso, o controle do trabalho, dependendo da fase de desenvolvimento das forcas produtivas, 

fica fora parcial ou totalmente do alcance do trabalhador. O que se pode observar é que: 

 
Quanto mais o capital se desenvolve, quanto mais ele penetra no tecido social, mais 
se explicita a distância entre a reprodução do capital e a reprodução social: a 
sociedade torna-se crescentemente desumana, alienada. Quanto mais desenvolvida a 
sociedade, mais divergentes se tornam as necessidades autenticamente humanas e as 
necessidades da autovalorização do capital. (LESSA, 2005, p. 39) 

 

No entanto, o capitalismo generalizou não só o trabalho abstrato, mas também a 

alienação típica desse processo produtivo a todas as relações sociais, consoante o principio de 

organicidade própria a ele, para alcançar altas taxas de lucro. Essa busca desmedida de lucros, 

a exigência de acumulação própria a lógica do capital, dirigida pela lei do valor que, por sua 

vez, escapa ao controle dos capitalistas, os coloca regularmente em situações de reestruturar 

as estratégias gerais do sistema do capital. Com efeito, como destacam Netto e Braz, é atráves 

das crises que a lei do valor se impõe (2006, p. 161). 

 

 

3.3.1 A dupla alienação das mulheres sob o capital desenvolvido52  

 

 

Quando analisamos Mészáros citado por Paniago (2007, p.25), ao afirmar que, do 

ponto de vista do capital, visto como modo de controle, a questão importante não é a sua 

forma contingente, é a necessidade de uma expropriação da mais-valia que-assegura-a-

acumulação (Meszáros, 1995, p. 368). Podemos compreender, em primeiro lugar, que o 

sistema capitalista subordina as mulheres já tratadas como inferiores nas formações sociais 

anteriores, para uma mais ampla acumulação. Em segundo lugar, entendemos que, conforme a 

lógica de expansão do capital, operacionalizada na mundialização do capital na 
                                                 
52 Estas observações se inspiram largamente num artigo publicado por nós, na revista haitiana “Desalinyen” No 8 
-Mayo/Junho 2009, cujo titulo é : Diferans salè sou baz sekz: yon maranday ekplwatasyon ak dominasyon 
anndan sistèm peze souse  a. A diferença salarial com base no sexo : uma imbricação de exploração e de 
dominação no sistema capitalista. 
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contemporaneidade, nem é preciso uma formação socioeconômica com larga escala de 

produção capitalista para a subsunção formal e real do trabalho pelo capital e, portanto, para a 

subsunção das relações sociais à lógica de acumulação da relação-capital. A partir do exposto, 

segundo essa lógica, tanto a produção dos países centrais como a dos países situados na 

periferia do grande capital, como o Haïti, onde a maior parte das classes populares urbanas se 

encontra no chamado comercio informal são sob o controle do capital. Portanto, a relação 

social de opressão-dominação-exploração das mulheres no Haïti (foco de nosso estudo) se 

encontra inserida no sistema do capital enquanto totalidade, e é submetida às necessidades da 

acumulação e da expansão capitalistas ou da reprodução ampliada do capital.  

  

Isso posto, podemos analisar a inserção das mulheres no processo produtivo como 

um dos imperativos da acumulação-expansão do capital. Com a concentração dos meios de 

produção em algumas mãos, ou seja, quando os trabalhadores perderam controle sobre a sua 

produção, a natureza própria do trabalho a transformar o sujeito enquanto o objeto é 

transformado, desapareceu. A realização ocorrida na produção de valores de troca é uma 

realização opressiva, na medida em que o trabalho, assim como os produtos é alheio ao 

produtor. Os produtores não se reconhecem mais no seu trabalho, pois este não produz mais 

valores de uso para a satisfação das necessidades do trabalhador, mas mercadorias para a 

acumulação capitalista.  

 

Se no feudalismo, os produtores tinham ainda acesso a uma parte da produção, no 

capitalismo, sistema no qual a propriedade privada conhece uma maior legalidade e 

institucionalidade, os trabalhadores / as trabalhadoras perderam todo controle (formal e real) 

sobre o seu trabalho. Tornaram-se mercenários, simples vendedores de força de trabalho para 

a produção de mercadorias alheias em relação às suas necessidades reais, sendo obrigados/ 

obrigadas a se vender para sobreviver. 

 

Os trabalhadores/ as trabalhadoras vendem sua força aos proprietários de meios de 

produção por um preço que aqueles fixam segundo a margem de lucros desejada com a 

produção de tais mercadorias, cuja produção é impossível sem a força de trabalho dos 

trabalhadores/ das trabalhadoras. Na fixação do salário, leva-se também em conta a 

quantidade mínima de bens necessários à reprodução da força de trabalho, porém, o que é 
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determinante é o lucro do capitalista conforme a lógica de acumulação do capital. Isso permite 

entender que, na relação capital-trabalho, o salário é a mediação da exploração-dominação da 

força do trabalho. Mediante o salário, no melhor dos casos, o capitalista tem a certeza da 

disponibilização no mercado da força de trabalho necessário a acumulação. Nesse sentido, 

entendemos que o salário é uma mediação inerente a propriedade privada dos meios de 

produção sob o capital e que a sua presença nas relações sociais é o apêndice do capital 

enquanto relação social. 

  

Nem sempre os trabalhadores/ as trabalhadoras encontram no mercado o 

comprador de força de trabalho. Quando o sistema entra em crise, são os vendedores/ as 

vendedoras de força de trabalho que pagam os seus custos de reprodução. Quando no 

mercado, conforme a lei do valor, as mercadorias não circulam do modo a incentivar os lucros 

extraordinários, os capitalistas diminuem o preço da força de trabalho ou demitem grandes 

levas de trabalhadores/ trabalhadoras para impedir a redução dos lucros a sua menor 

expressão. Aqui, aparece novamente a natureza opressiva do salário como mediação da 

relação contraditória capital-trabalho, e como instrumento de manutenção da opressão 

capitalista sobre os produtores/ as produtoras. 

 

O capitalista não tem outra opção que gerar lucros através da produção e da 

circulação de mercadorias, senão ele deixa de ser capitalista. O salário como mediação 

assegura a obtenção dos lucros, pois é ele que compra a força de trabalho da qual será extraída 

a mais-valia. Os capitalistas contam com o salário para reforçar o exército de reserva, criar 

concorrência entre os trabalhadores/ às trabalhadoras e subjugá-los/las. No momento onde o 

trabalho feminino mediante o salário se tornou necessário para uma maior acumulação de 

lucros, o sistema capitalista se apoiou sobre a opressão sexista anterior a ele para oprimir/ 

explorar mais as mulheres do que os homens, coerentemente a lógica de acumulação inerente 

à “relação-capital”. 

 

Assim sendo, o sistema capitalista sempre usa da opressão sexista na sociedade 

para aumentar os seus lucros. Deste modo, fica compreensível o fato de que na França, no 

período da Segunda Guerra Mundial, enquanto os homens estavam no campo de batalha, as 

mulheres foram chamadas a trabalhar para não interromper o ritmo de acumulação de lucros. 
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Em 1919, depois da guerra, os capitalistas através do seu comitê administrativo - o estado- 

ordenaram as mulheres a voltar ao lar para repovoar a França devastada. Isto se deu no 

propósito de reconstituir o exercito de trabalhadoras e aumentar o de reserva e, assim sendo, 

assegurar a reprodução tanto biológica como social. O trabalho doméstico das mulheres, 

desde a sua designação como lugar exclusivo da mulher na pré- historia e até a sua 

subtilização constituiu um instrumento necessário à acumulação de lucros. 

 

Nas fases de demanda para o sistema capitalista, foi estimulada a entrada das 

mulheres no mercado de trabalho, num espaço diferente do da família, mediante um salário 

menor, na maioria dos casos, ao dos homens. O salário feminino sendo considerado como um 

complemento ao salário do conjugue considerado como o principal provedor da família. Tal 

característica é inerente a lógica patriarcal-capitalista inicial da domesticação das mulheres já 

na antigüidade grega. A mulher era empregada principal do lar ou a empregada simplesmente, 

no caso, sem salário. É obvio que a exploração do trabalho das mulheres seja na produção, na 

circulação ou na reprodução ampliada do capital ou no lar, contribui para a acumulação. Sem 

o trabalho de reprodução biológica da espécie das mulheres não tem exercito de reserva, sem 

o trabalho de reprodução social da espécie através da educação das crianças, das atividades de 

cozinhar, lavar de roupas, ou seja, da execução das tarefas domésticas, a força de trabalho não 

se recupera para poder continuar vendendo-se ao capital. 

  

É importante assinalar que o sistema capitalista se aproveita do trabalho sem 

salário das mulheres da classe trabalhadora, em casa, para a reprodução da força de trabalho 

dos homens. No entanto, quando os trabalhadores vendem a sua força de trabalho também é 

vendida a da sua mulher. Só que a força de trabalho da mulher posta em serviço para a 

reprodução do trabalhador não é contabilizada, não é considerada no calculo do conjunto de 

bens necessários à reprodução biológica e social do trabalhador. Nesse sentido, o trabalho 

doméstico das mulheres contribui bastante na formação da mais-valia indispensável à 

acumulação capitalista. Daí não deve existir a separação entre o trabalho produtivo e a 

reprodução da vida. 

 

A exploração indireta do trabalho doméstico das mulheres continua mesmo 

quando as mulheres ingressam no mercado de trabalho seja parcial ou totalmente. Isto porque 
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a incorporação das mulheres e das crianças às classes laboriosas propicia uma maior 

acumulação, a partir da maior exploração do próprio trabalho feminino e pelo rebaixamento 

dos salários, em geral, no bojo da introdução da máquina na indústria capitalista. Marx, citado 

por Toledo, explicou de maneira explícita o mecanismo de tal fenômeno: 

  
  

Talvez comprar uma família parcelada, por exemplo, 4 forças de trabalho, custe 
mais do que custava antes comprar a força de trabalho do cabeça da família; mas em 
troca, o patrão tem 4 jornadas de trabalho ao invés de uma, e o preço de todas elas 
diminui em comparação com o excesso de trabalho excedente dado por  4 operários 
ao invés de um. Agora são quatros pessoas que têm que dar trabalho ao capital e 
trabalho excedente para manter uma família. Como se vê, a maquinaria amplia desde 
o primeiro momento não só o material humano de exploração, o verdadeiro staff do 
capital, mas também seu grau de exploração. (Marx, o capital vol. I Apud Toledo, 
2008, p. 39) 

 
 
A introdução das mulheres no espaço produtivo na Inglaterra, por exemplo, na 

indústria nascente, respondeu às necessidades da mecanização da indústria, e como se vê 

facilitou não só a exploração das mulheres, como aumentou a exploração do trabalho 

masculino. Assim, proporcionou, como destaca Toledo, uma dupla alienação das mulheres e a 

sua dupla exploração, pois a despeito da celebração da libertação das mulheres pela sua 

“autonomia financeira”, por exemplo, as tarefas domésticas, pelo menos para as classes 

populares, ficam a cargo das mulheres. Nas palavras de Toledo: 

 
Apesar de haver sido confiscada pelo capital para ir à fabrica, a mulher não foi 
libertada da escravidão do trabalho doméstico. O trabalho fora de casa, se por um 
lado significou o início de sua libertação, já que unificou a mulher à classe operária 
e lhe deu, assim, as ferramentas para lutar contra o capital e por sua emancipação, 
por outro lado, impôs a ela  a duplicação da jornada de trabalho e, com isso, a 
duplicação de sua alienação enquanto trabalhadora, uma vez que a mulher não é uma 
na fabrica e outra em casa; ela é um ser único, que exerce essas duas funções sociais 
(Toledo, idem). 

     

Deste modo, as trabalhadoras, ou as mulheres das classes populares em geral 

(empregadas domésticas, vendedoras ambulantes ou mercadoras), têm uma dupla jornada de 

trabalho sem contar com a contribuição fornecida para a realização da dos seus companheiros. 

Portanto, à medida que o capital se desenvolve e se desdobra mais no sistema capitalista, isso 

é valido tanto para os países centrais como para os países periféricos, melhor ele oprime, 

explora, domina as mulheres. Isso pode explicar a razão pela qual no momento em que o 

sistema capitalista passou para sua fase flexível, foram criados especificamente para elas 



96 

 

 

 

empregos em tempo parcial e, crescentemente, no espaço doméstico. O discurso afirma o 

trabalho parcial no espaço doméstico responde melhor as preocupações às funções de donas 

de casa das mulheres. Mas o que está ocultado atrás desse argumento é que esse tipo de 

trabalho faz parte dos empregos mais precários do sistema capitalista contemporâneo, 

revelando que as mulheres aceitam melhor a dominação-exploração que os homens.  

 

Isso também nos permite entender porque, no Haïti, as mulheres constituem 70 % 

da população das indústrias “maquiladoras”.  Numa pesquisa realizada sobre a zona franca de 

Manaus e apresentada por Toledo na sua obra “Mulheres: o gênero nos une, a classe nos 

divide”, a autora anota que os gerentes de empresa entrevistadas quando citam a preferência 

do trabalho feminino sobre o trabalho masculino nas fábricas, declaram que as mulheres são 

mais submissas e mais cativas, mais fáceis de aceitarem um trabalho monótono e repetitivo, 

elas aceitam melhor esse trabalho porque é manual, para elas é mais prático. (2007, p. 39) 

 

Se no caso de Manaus (Brasil, Amazônia), as indústrias produzem, sobretudo no 

setor da eletrônica, no caso haitiano é o têxtil que é privilegiado e, que em vez da montagem, 

as operarias haitianas costuram as peças, as motivações são as mesmas, em ambas as 

realidades, como indicamos no primeiro capitulo deste trabalho. E diríamos também que isso 

deve ser um fato comum aos países periféricos, em referência às zonas francas ou às 

maquiladoras industriais; isto é, o proveito dos preconceitos sexuais e da opressão-

dominação-exploração das mulheres para as necessidades da acumulação, quer seja absoluta 

ou flexível, é comum ao mundo capitalista na sua integralidade. Deste modo, fica uma vez 

mais óbvio que a luta pela superação do gênero enquanto sistema ou imbricação de opressão-

dominação–exploração tendo por base aparente o sexo biológico, não pode prescindir da luta 

pela superação da totalidade estranhada.  

 

Os preconceitos e a subordinação histórica das mulheres na sociedade 

demonstram a sua maior utilidade para o capitalista quando servem como sustentação à 

atribuição de um salário desigual para o mesmo trabalho realizado por dois indivíduos de sexo 

diferente sob a base da suposta inferioridade das mulheres no sistema capitalista. Isso é um 

fenômeno observável em todos os ramos da produção de mercadorias e em todos os níveis da 

burocracia capitalista em qualquer país do mundo capitalista. Também, no Haïti, no campo se 
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pode observar que para o mesmo trabalho realizado no mesmo tempo por um homem e uma 

mulher, a mulher recebe um salário mais baixo por conta do seu sexo feminino. Isso constitui 

uma imbricação de opressão-dominação sexista e de exploração possível só numa sociedade 

onde o imperativo de lucros e as relações desiguais entre os homens e mulheres reinam. 

  

O trabalho assalariado das mulheres é considerado de qualidade inferior, bem 

como não eliminou o trabalho doméstico feminino. Contudo, o trabalho doméstico, 

desvalorizado e considerado como universo específico das mulheres é necessário ao capital. 

Enquanto ele estiver vigorando, esse trabalho será necessário. De outro lado, as mulheres 

constituem a maior parte do exército de reserva em tempo normal. No bojo da crise 

contemporânea do sistema capitalista, as mulheres são as mais empregadas, pois, aceitam 

melhor os empregos precários e flexíveis. Sendo assim, as mulheres constituem um exercito 

disponível para o uso do sistema quando necessário. Uma reserva que não precisa ser 

qualificada, nem estar disponível exclusivamente para o trabalho assalariado ou que pode 

prestar serviços na própria casa. Aliás, quando a mulher é qualificada, o seu salário se mede 

mediante o seu sexo feminino53.  

 

Se a historia da humanidade repleta de lutas feministas, nem sempre essas lutas 

compreendem o gênero como produto da inserção na humanidade da propriedade privada e, 

portanto da “relação-capital”. No entanto, a historia do feminismo está apinhada de lutas 

feminista-burguesas em torno de um sistema considerado enquanto exclusivamente patriarcal. 

Para o movimento feminista haitiano, as lutas pelo enfrentamento das chamadas necessidades 

estratégicas (pelos direitos políticos e civis, pela plena cidadania feminina, pela autonomia 

financeira), terreno de lutas por excelência do feminismo, são objeto de maior valorização do 

que as lutas para as chamadas “necessidades práticas”. O político aparece aí separado do 

econômico. O político sendo considerado como o espaço central das lutas feministas 

consoante a visão pós-moderna das lutas sociais.  Tal postura se fundamenta no pressuposto 

da unidade orgânica do local com o universal, ou ainda com base nas relações neocoloniais 

mantidas pelas antigas colônias com as antigas metrópoles ou com as potências 

neocolonizadoras, como o Canadá com o Haiti. Sobretudo, em relação ao movimento 

                                                 
53 Em certos casos ou países, além do sexo feminino, a cor da pele, o estatuto migratório das mulheres contam 
em ultima instancia sobre o emprego ou não de mulheres para certos postos de responsabilidade. 
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feminista, procuramos a fonte dessa postura política na contemporaneidade, nas críticas feitas 

ao marxismo ou ao próprio Marx. Ditas críticas à suposta indiferença de Marx em relação ao 

político ou à subordinação das lutas feministas às lutas de classe, ou ao economicismo do 

materialismo histórico, denunciados tanto em autoras feministas como naqueles que afirmam 

as teses da morte do trabalho abstrato e da teoria do valor. A sepultura da teoria do valor, 

enquanto fundamento do marxismo constitua a pedra angular das idéias da superação do 

poder do “econômico” pelo poder do político, sobretudo no bojo da reestruturação produtiva 

do capital, como base real de tais fundamentações filosófico-políticas.  

  

 

3.4 As lutas feministas em torno do gênero  

 

 

O movimento feminista é considerado como um vasto movimento político plural e 

diversificado, e onde a identidade desempenha uma importância fundamental. Ele é 

atravessado por diversas correntes de pensamento, estando longe de ser homogêneo e 

unificado. A literatura sobre o feminismo o apresenta como estando dividido em três grandes 

tendências: O feminismo liberal igualitário, o feminismo marxista e o feminismo radical. 

Assim sendo, na contemporaneidade, se podem observar os desdobramentos dessas três 

grandes vertentes do feminismo. Para as necessidades da análise, no entanto, apresentaremos 

considerações sobre o movimento feminista liberal burguês, num primeiro momento e sobre o 

movimento radical em seguida. Quanto ao marxista, pois este constitui o arcabouço desta 

dissertação, será transversalmente entendido como eixo de analise. 

 

 

3.4.1 O movimento feminista liberal burguês 

 

   

O movimento feminista foi uma das lutas sociais mais reivindicativas fortalecidas 

no bojo da contestação geral ocorrida em maio de 68, levando a certa ampliação dos direitos 

das mulheres. Tal movimento tem raízes obviamente burguesas, referentes ao século XVIII, 
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quando se destaca na sua primeira forma organizada, conforme Carmen Elejabeitia (1987, 

p.100), em 1840, tendo como ponto culminante a revolução burguesa estadunidense.  

 

As principais reivindicações de tal movimento, considerado modelo dos 

movimentos feministas europeus em geral (idem), se concentraram em redor do acordo do 

direito a votar, da igualdade jurídica com os homens e pelo acesso das mulheres à educação. 

Apesar de que foi só em 1868, conforme a autora, que as mulheres da burguesia e das classes 

médias americanas se juntaram numa organização especificamente feminista para exigir a 

proclamação do seu direito ao voto: (National Woman Suffrage Association). Embora tendo 

militado junto às organizações antiescravistas pelo direito de votar a todos os homens, 

independente da sua raça, uma vez conseguida a necessária emancipação política dos que 

mais tarde se tornaram a mão de obra necessária à industrialização da jovem sociedade 

burguesa, as reivindicações para o acesso ao voto para as mulheres foram ignoradas 

sistematicamente.  

 

É importante assinalar que o movimento feminista burguês, tanto nos Estados 

Unidos como na Europa, surgiu nas “turbulências” em torno da emancipação política 

necessária à igualdade jurídica dos proprietários de meios de produção e dos proprietários de 

força de trabalho necessária à venda–compra no mercado. Com efeito, como destaca Carmen 

Elejabeitia:  

 
As discussões e as lutas que nesses momentos se desenvolveram em diferentes 
países da Europa e nos Estados Unidos da America, para a extensão do direito de 
voto a grupos de homens excluídos por razões econômicas ou raciais e a convicção 
de que o avanço das suas reivindicações passa por alcançar uma presença no poder 
legislativo, leva as organizações feministas assentadas nos supostos burgueses, [...], 
a reclamar o direito ao voto, a eleger e ser eleitas, baseando-se no fato de que elas 
são, no cumprimento destes princípios, tão consequentes o mais que os grupos de 
homens que também os reclamam e ainda dos que já desfrutam do sufrágio. (1987, 
p. 99) 

 

Vê-se, então, que enquanto os futuros operários dos Estados Unidos precisavam 

emancipar-se das trevas da escravidão, as mulheres da burguesia e da classe media não eram 

necessárias para a produção de mercadorias, portanto a sua emancipação política não era uma 

necessidade para a concreção da relação-capital na recém sociedade burguesa estadunidense. 

Uma vez alcançado aquele propósito, os homens da burguesia e da classe média 
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estadunidense, apoiaram-se no machismo anterior à ordem burguesa para manter a dominação 

jurídica das suas congêneres. Daí a necessidade para essas mulheres de se unirem em 

associações feministas para o acesso ao direito de votar e de ser votadas entre outros e o livre 

exercício da sua individualidade, valor sagrada tanto do feminismo liberal-burguês como do 

sexismo liberal-burguês.  

 

Os rebatimentos dessa luta feminista foram positivos, segundo considera Carmen 

Elejaibeitia, (1987, p. 106), pois até 1890, a unificação do movimento sufragista permitiu as 

organizações feministas alcançar importantes avanços no domínio da educação, no 

reconhecimento do sufrágio feminino, assim como na presença de mulheres nos órgãos de 

participação coletiva. O que restou de comum aos movimentos feministas liberais burgueses 

foi seu enraizamento na lógica da sociedade burguesa. Com efeito, dando palavras à autora, se 

destaca que,   
nos diferentes países e à medida em que se vão produzindo as revoluções burguesas, 
a industrialização e o desenvolvimento capitalista, aparecem os movimentos 
feministas de raiz liberal burguesa, e sua história em geral, ainda que não nos seus 
detalhes, ajusta-se ao modelo americano ( Carmen Elejabeitia, 1987, p. 108) 

 

De tal modo, para o movimento feminista liberal burguês a fonte da opressão das 

mulheres é a sua ausência nos espaços de poder, a falta de igualdade jurídica com os homens 

para poder desenvolver a sua individualidade, a restrição à educação e aos espaços de decisão 

coletiva. Assim, para essa luta, a individualidade representa o maior valor a qual pode inspirar 

um ser humano, ou é um valor inerente ao ser humano, consoante a sua raiz burguesa liberal. 

Assim, uma vez mais, nos apoiamos em Carmen Elejabeitia para apresentar um trecho de um 

discurso de uma militante do movimento feminista unificado nos Estados Unidos, Cady 

Stanton, para analisar as suas motivações na luta:  

 
A questão que quero submeter francamente nesta ocasião é a individualidade de 
cada alma humana; nossa idéia protestante, o direito a consciência e opinião 
individuais, nossa idéia republicana, a cidadania individual. Ao examinar os direitos 
da mulher, devemos considerar, em primeiro lugar, o que corresponde como 
indivíduo, num mundo que é seu, o árbitro do seu próprio destino, Um Robinson 
Crusoé imaginário com sua mulher Viernes numa ilha solitária. Nestas 
circunstâncias, seus direitos são utilizar todas as suas faculdades em favor da sua 
própria segurança e felicidade. Em segundo lugar, se a consideramos como cidadã, 
como membro de uma nação, deve ter os mesmo direitos que os demais membros, 
segundo os princípios fundamentais do nosso governo. Em terceiro lugar, vista a 
mulher como fato igual na civilização, seus direitos e deveres são também os 
mesmos: a felicidade e o desenvolvimento individual. E, em quarto lugar, são 
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unicamente as relações incidentais da vida, como ser mãe, esposa, irmã, filha, as que 
puderam implicar alguns deveres e preparação especiais. (Evans, 1980, p. 52-53 
Apud C. Elejabeitia, 1987, p. 109). 

 
 
Se como já destacamos acima, o feminismo liberal burguês teve rebatimentos 

positivos no estatuto das mulheres em geral, estes, por enquanto, só conseguiram, na verdade, 

melhorar a posição social das privilegiadas das sociedades burguesas. O ideário liberal de tal 

movimento o impedia ontologicamente de alcançar benefícios para as mulheres pobres, 

antigas servas ou antigas escravas ou filhas de escravos.  A igualdade jurídica reivindicada 

pelo feminismo liberal-burguês implicava na perenização das contradições fundamentais de 

tais sociedades. A aquisição do direito a votar contribuiu também para desmascarar a crença 

de que a desigualdade jurídica fundava a dominação das mulheres e que uma vez atingida, as 

mulheres se tornariam livres. Ao contrario, o movimento feminista radical que se inicia na 

segunda metade dos anos sessenta do século XX, se baseia no pressuposto de que a igualdade 

das mulheres aos homens na sociedade patriarcal era impossível socialmente 

(FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, 2000, p. 140). 

 

 

3.4.2 O feminismo radical 

 

 

O movimento feminista radical nascido no bojo dos movimentos políticos e 

culturais dos anos 60 do século XX se destaca pela primazia do político e do simbólico nas 

lutas. Como para o movimento feminista liberal burguês, os Estados-Unidos se constituam 

como o ponto de partida do movimento radical. Com efeito, Foueyrollas-Schwebel (2000, p. 

141) assinala que: 

 
A onda de choque parte dos Estados-Unidos e conquista muito rapidamente a Grã-
Bretanha e a Alemanha nos anos 60. A explosão estudantil é o motor da difusão do 
feminismo, e a grande aparição publica do movimento americano no dia 2 de agosto 
de 1970, para celebrar os cinqüenta anos do direito de voto nos Estados Unidos dá 
força aos movimentos europeus.  

 

Gita Sen (2005 Apud Androbus 2007) que considera o movimento radical como o 

movimento feminista “moderno” assinala que os movimentos contra o imperialismo e a 
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guerra do Vietnã, as lutas pelos direitos da pessoa, os questionamentos dos costumes e dos 

comportamentos sexuais e sociais contribuíram para a emergência de vários movimentos 

sociais, entre os quais os movimentos feministas, cuja contribuição particular foi a sua 

insistência para o reconhecimento de que “o privado é político”.   

 

Se o feminismo em geral se destaca como diverso e heterogêneo, o feminismo 

radical, que se inicia nos meados dos anos sessenta do século XX, é reconhecido como plural 

e com tendências claramente opostas. Com efeito, contra a unidade das mulheres pela 

opressão sexista comum a todas, as diversas relações contraditórias sociais, mundiais tais 

como a raça, a classe social, a orientação sexual, a idade, a colonização e a neo-colonização 

aparecem para demonstrar que o gênero não traduz tudo. Apesar do fato que dentro do 

feminismo radical dos anos setenta, a corrente dominante postula o gênero como a categoria 

fundante, abrangente em referência a todas as relações sociais sexuadas. Com efeito, como 

destaca Alembert (1986, p. 86),   

 
em suma, o feminismo radical tenta resolver o problema da analise da opressão da 
mulher convertendo essa opressão no problema principal , na questão primária. A 
guerra dos sexos [é] proclamada por feministas do mundo inteiro como forma de 
resolver uma contradição que para elas é prioritária (a contradição homem/mulher) 
(...).  

 
 

A sororité/irmandade reivindicada pelo feminismo radical dominante encontrava 

obstáculos ontológicos de grande tamanho, pois o universalismo feminino, sustentado pelo 

gênero abstrato negava as outras contradições inerentes à totalidade orgânica capitalista-

patriarcal-racista. O Dictionnaire Critique du Feminisme diz o seguinte a respeito do 

movimento feminista dos anos 1970:  

 
A pertença ao movimento representa o por em ação de uma nova ideologia, a busca 
de sentidos e de valores comuns. Essa nova ideologia tomou como nome “sororité”:  
Sisterhood is powerful . Mas as questões da identidade racial o nacional dividem o 
movimento, e a solidariedade comum a todas às mulheres é muito rapidamente 
questionada em todo lugar, pela suposta ignorância dos problemas próprios a cada 
grupo identidário, pelo temor de ver a criação de novas formas de dominação entre 
homossexuais e heterossexuais, entre burguesas e proletárias, entre as mães e as que 
não são, entre mulheres brancas e mulheres negras, nos Estados-Unidos em 
particular. (Fougeyrollas-Schwebel, 2000, p.141) 

 



103 

 

 

 

É por isso que falar da mulher e não das mulheres quando se faz referencia à 

metade da população mundial é questionável. A expressão “a mulher” refere-se a uma mulher 

universal, desprovida de particularidades ou não sujeita a contradições quando equiparada 

com outras mulheres. A invizibilização das diferenças ou das contradições ou a busca de uma 

homogeneidade imaginaria entre mulheres responde a necessidade da acumulação de lucros. 

Como destaca Audre Lorde, feminista socialista lésbica e negra americana:  

 
Numa sociedade que determina o bem em termos de lucros em vez de 
necessidades humanas, existe sempre um grupo dado de pessoas que sob o jugo 
de uma opressão sistemática, pode viver-se como excessos, ocupar o lugar do 
inferior desumanizado. Nessa sociedade, esse grupo é composto das pessoas 
negras, das do terceiro-mundo, da classe operária, das pessoas velhas e das 
mulheres. (Lorde, 1990, p. 2) (grifado pela autora) 

 

 

Ora, as mulheres se encontram em todas essas categorias em números 

aproximativamente grandes. No caso do Haïti, as mulheres constituem mais de 52% da 

população e se concentram nas classes populares. Deste modo, mais uma vez concordamos 

com Audre Lorde que “a palavra sororité cobre de uma falsa-semelhança de homogeneidade a 

experiência de todas as mulheres, mas nos fatos, a sororité não existe (idem, p. 4).  

  

O movimento feminista radical dos anos 70 teve um sucesso incontornável e 

incontestável. A sua internacionalização e, sobretudo a sua recuperação pelas ONGs 

internacionais demonstraram as contradições inerentes a esse sucesso. Para criar dentro de 

feminismo radical dois processos de lutas no contexto da mundialização neoliberal, 

contribuem: o movimento feminista e o movimento das mulheres. Com efeito, no decorrer da 

internacionalização do feminismo radical, a ONU decretou o “Ano Internacional da Mulher,” 

em 1975, e logo, a “Década das Nações-Unidas para a Mulher” (1975-1985).  

 

Se esses acontecimentos são considerados por varias feministas e, sobretudo, 

pelas feministas haitianas como sinais de sucesso do movimento feminista, eles se deram no 

bojo do final dos “anos dourados”. Período em que o desenvolvimento era a panacéia 

promovida pela ONU, capitaneada pelos estados Unidos, para os países ditos 

subdesenvolvidos, na sua maioria, recentemente descolonizado sob o auspício dos Estados 

Unidos. Depois da segunda guerra mundial decretaram “a substituição do anacrônico sistema, 
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prevalecente antes da guerra, de domínio político-militar direto nas colônias pelas praticas 

exploradoras muito mais sofisticadas e eficientes do neocolonialismo” ( Meszáros, 2004, p. 

141).  

  

A esse respeito, é altamente interessante assinalar que os temas da Década da 

Mulher, da ONU, são: Igualdade, Desenvolvimento e Paz.  Peggy Antrobus anota que esses 

temas “refletiam os interesses dos três grandes atores no seio da ONU: a igualdade era o 

maior eixo das democracias ocidentais, o desenvolvimento, o dos países do Terceiro Mundo e 

a paz, o do bloco soviético” (2007, 58). O primeiro elemento a destacar da declaração de 

Antrobus é que para ela, a ONU é homogênea, isto é, isenta de contradições, de relações de 

forca desiguais em favor dos países centrais e que, portanto, os chamados atores atuam com 

igual importância. O segundo elemento a enfatizar é que os três temas servem, na verdade, a 

interesses dos países centrais, entre outros  a União Soviética, e que o desenvolvimento 

pressentido como sendo dos interesses dos países do Terceiro mundo, de fato, representem os 

interesses dos países centrais neocoloniais consoante a neo-colonizacão sob a bandeira da 

“Internacional Comunitária” comandada pelos Estados Unidos. Com efeito, como destaca 

Mészáros (2004, p.140-141):  
 

A incorporação dos antigos impérios coloniais às perspectivas ideológicas do 
“desenvolvimento” rumo à “universalidade do alto consumo de 
massa”correspondeu, é claro, à forma distintamente nova de integração e dominação 
global sob a relação de forças radicalmente modificada que se impôs, no pós-guerra, 
entre os principais países capitalistas. A ascensão dos Estados Unidos, após a guerra, 
ao poder hegemônico sem rival no ocidente habilitou este país a tentar a realização 
de sua antiga aspiração de instituir uma ordem socioeconômica mais dinâmica 
“através do reajustamento econômico internacional”.  

 

Conforme Mészáros, um dos pressupostos desse reajustamento econômico pós-

guerra era a descolonização e neocolonização do Terceiro Mundo através do desenvolvimento 

ou modernização do Terceiro Mundo como uma das garantias da paz mundial e, claro, 

paralelamente ao alto consumo de massa nos países centrais. 

   

De tal maneira, o desenvolvimento constitua uma categoria histórico-política 

apontada no segundo pós- guerra, sobretudo a partir dos anos dourados, para dar fundamentos 

ao “capitalismo democrático” dos países centrais. Netto e Braz (2006, p.212) assinalam que 
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dos anos sessenta até o final dos anos setenta, quando a ilusão do capitalismo democrático 

conheceu o seu fim,  

 
nos países centrais apesar das enormes desigualdades sociais, prometia-se aos 
trabalhadores a “sociedade afluente”-ademais da proteção social assegurada pelo 
Welfare State, apontava-se para a possibilidade de um consumo de massa, cujo 
símbolo maior era o automóvel; nos países periféricos, projetos industrializantes 
apareciam como a via para superar o subdesenvolvimento. Nos centros, chegou-se a 
apregoar a “integração da classe operaria”, nas periferias, o “desenvolvimento” era a 
receita para curar os males do atraso econômico-social. 

 

Vê-se, então, que Desenvolvimento, Paz, Igualdade são temas da ofensiva 

capitalista para, de um lado, manter as subidas vertiginosas das taxas de lucros características 

dos anos dourados e, de outro lado, são produtos ideo-políticos da ideologia do consenso do 

segundo pós-guerra.  Ideologia do consenso ou da “antiideologia” na linguagem de Meszáros 

(2004, p.141) que justamente, “era sustentada pela expansão econômica universalmente bem 

recebida”.   

 

De tal modo, o desenvolvimento como produto de relações contraditórias de 

forças imperialistas jamais poderia ser postulado como sendo no interesse dos países do 

Terceiro Mundo, pois, como precisamente analisa Jules Falquet (2003):    

   
O termo desenvolvimento constitua um atalho ou um eufemismo para falar da 
organização internacional da produção, do comércio e do consumo. De fato, as 
orientações do desenvolvimento são fruto de uma relação de forças complexa e de 
uma luta multiforme entre diferentes setores com interesses contraditórios. Uma 
análise em termos de relações sociais, deixa aparecer três grandes oposições, que 
poderíamos vincular à exploração de classe, racista e sexista. [...]. Simultaneamente, 
o desenvolvimento é também o produto de um sistema de relações internacionais 
marcadas pela colonização e o imperialismo, as relações de forças Oeste-Sul e 
sobretudo Norte/Sul. Uma terceira perspectiva-frequentemente deixada de lado- 
mostra finalmente o desenvolvimento como o resultado da evolução das relações 
sociais de sexo e da divisão sexual do trabalho.  

 

Portanto, a ONU através de sua “Década da Mulher” participou e continua 

participando da reprodução ampliada do capital. Assim, uma das maiores consequências da 

recuperação das lutas feministas pela “Internacional Comunitária” foi a transformação da sua 

vertente radical reformista em um vasto agrupamento de ONGs voltadas para os serviços às 

mulheres. De tal maneira, segunda a autora quebequense Diane Lamoureux, o cenário das 
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lutas feministas começou a contar tanto com o movimento feminista como com o chamado 

movimento de mulheres, a partir dos anos 1980. 

 

 

3-4-3 Movimento das mulheres e movimento feminista 

 

 

Do ponto de vista de Diane LAMOUREUX, movimento feminista e movimento 

de mulheres não dizem respeito à mesma realidade. Eles designam lutas sociais em favor das 

mulheres, sem que tenham as mesmas prioridades na luta. 

 

Para o movimento feminista, importa transformar globalmente o conjunto das 

relações sociais de sexo. Ao contrário, para o movimento de mulheres importa arrumar um 

melhor lugar para as mulheres na sociedade. Segundo Diane LAMOUREUX, o projeto 

feminista radical dos anos setenta pregava o recuso do igualitarismo emancipador, apoiava a 

autonomia pessoal e política das mulheres e a definição de um projeto de sociedade. As 

feministas queriam revolucionar o sistema, a organização social, a produção e a reprodução. 

O movimento feminista como movimento social teve como propósito o fim da opressão 

sexista. Propósito este que para as feministas, era tão importante como os movimentos contra 

a exploração de classe, contra a opressão nacional. (LAMOUREUX, 1998. p. 93)  

 

Nessa apresentação da diferença entre movimento feminista e movimento de 

mulheres aparece claramente que os dois movimentos atuam na mesma direção no sentido de 

que eles querem seja o melhoramento das condições de vida das mulheres, seja o fim da 

opressão sexista como uma opressão deslocada da exploração do trabalho pelo capital e das 

relações contraditórias Norte-Sul, neo-metrópoles- neocoloniais e de raça. Portanto, os dois 

movimentos se colocam como movimentos inseridos em lutas parciais, em redor do 

patriarcado considerado como um sistema independente da totalidade capitalista-patriarcal-

racista na contemporaneidade. A busca da autonomia, pessoal e política, das mulheres supõe 

uma separação da luta feminista das lutas classistas anticapitalistas em resposta à falta de 

legitimidade das lutas feministas no meio operário. A esse respeito, a não-mistura como 

principio dos grupos feministas que nega aos homens o direito de falar em nome das mulheres 
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e a denúncia aos valores universalistas como sendo dos grupos dominantes (Fougeyrollas-

Schwebel, 2000, p. 141) são bastante explícitas. 

 

Do ponto de vista de LAMOUREUX (1998, p. 94), ocorreu uma passagem do 

movimento feminista para o movimento das mulheres. Isto através de quatros elementos no 

caso do Quebec: o sucesso político do feminismo, a vontade de representação das mulheres, a 

importância crescente da pratica de serviços e, enfim a institucionalização dos estudos 

feministas.  

 

No Haïti, no seu início, o movimento feminista estava atravessado pela corrente 

igualitário-liberal. Depois de 1986, o movimento feminista trouxe certamente reivindicações 

próprias ao Haïti, mas continua sendo a voz das reivindicações do movimento feminista norte 

americano, ou especificamente, do Quebec, no país, num momento onde aquele movimento já 

estava se institucionalizando, se onguizando se nós referirmos à argumentação da autora. Será 

interessante atentar para as consequências de tal depoimento na análise realidade haitiana. 

 

O movimento feminista mundial, ao institucionalizar-se, torna-se cada vez mais 

um “sindicato das mulheres que um movimento social crítico” (LAMOUREUX, P: 95). O 

movimento das mulheres seria o resultado da institucionalização do movimento feminista que 

permite que o trabalho nas organizações seja para as mulheres mais um emprego que uma 

militância, uma atividade política. Presas na “armadilha do financiamento externo”, as 

organizações são obrigadas a fornecer resultados, a demonstrar, provar a sua competência, a 

sua eficácia na prestação de serviços às mulheres. Assim a militância é reduzida 

proporcionalmente à vontade de apresentar eficácia, de obter sucesso do ponto de vista dos 

financiadores. A necessidade de obter um financiamento externo e, por conseguinte, de 

fornecer resultados cifrados nos relatórios, transforma as líderes de associações feministas em 

patroas. Concordando com Falquet:  

 
(...) Simultaneamente, para obter esses fundos, os grupos devem provar a sua 
“competência” e profissionalizam-se de maneira acelerada, empregando contáveis, e 
especialistas “em gênero” em detrimento de uma militância política escolhida e 
voluntária. O movimento se transforma em soma de organizações que se cristalizam 
em instituições cada vez mais burocratizadas, dando lugar ao fenômeno de 
onguização. (FALQUET 2003: p. 5) 
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A atuação de organizações sem fins lucrativos, trabalhando para o “bem-estar” 

das mulheres facilita o emprego duma mão de obra feminina barata, enquanto as líderes 

ganham um salário comparativamente mais alto.  Além do fato que, o desemprego inerente ao 

sistema do capital facilita a disponibilização de um exército de reserva profissionalizado, 

pronto para aceitar as piores condições de trabalho sob a única condição de receber um salário 

mesmo pequeno que fosse. Segundo julga Falquet (2003), as líderes do movimento são 

consideradas como especialistas, como autoridades no que diz respeito às questões feministas, 

ou seja, a elite feminista consoante a quantidade de manifestações internacionais as quais elas 

participaram. Aliás, esses diversos encontros internacionais, organizados e financiados em 

geral pela ONU ao longo dos anos 90, e repetidos nesse período, absorvem a energia e o 

tempo das mulheres e demais grupos feministas e provocam gastos pesados somente 

realizavéis pelo financiamento externo. Isto é o que provoca e mantém a dependência do 

movimento ao financiamento externo ao detrimento do militantismo54. Nas palavras de 

FALQUET: 

 
Aparece uma espécie de elite feminista que vai na maioria das palestras e 
transforma-se em “especialistas do gênero”, cobrando salários altíssimos e 
particularmente bem-vindos visto a crise do emprego na região ( América Latina e   
Caribe), enquanto o militantismo das ruas se reduz e que as mulheres comuns  [ 
pobres, analfabetas, trabalhadoras]   estão se afastando o movimento ( FALQUET, 
2003: 6) . 

 

O movimento feminista não se define como revolucionário pelo simples fato de 

ser feminista. Varias/vários autoras/autores consideram o movimento feminista como 

revolucionário quando se referem ao movimento feminista enraizado nas idéias da separação 

do econômico do político e na crença da superioridade das lutas políticas. Vale ressaltar que a 

visão da luta feminista como independente em relação às lutas contra a exploração do 

trabalho, para nós, participa do processo de invizibilização das lutas anticapitalistas e encontra 

suas raízes em autores/as tanto feministas como não feministas tais, como Simone de 

Beauvoir, Habermas e Boaventura Santos55 na contemporaneidade.  

  

                                                 
54 Na analise do movimento feminista isto é no quarto capitulo desse trabalho analisaremos as implicações 
internas do financiamento externo das lutas feministas no Haïti tanto para as mulheres como para o país na sua 
totalidade. 
55 No ponto sobre o pós-modernismo como direção ideo-politica dos movimentos feministas consensuais, 
analisaremos a posição de Habermas, sobretudo de Santos em respeito da relação da política com a economia. 
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3.4.3.1  Simone de Beauvoir e a biologização da opressão das mulheres 
 

  

Para Beauvoir, citada por ALEMBERT (1986),  

 
Seria má fé considerar a mulher unicamente como trabalhadora, já que, tanto como 
sua capacidade produtiva, sua função reprodutora é importante na economia social 
como na vida individual; há épocas em que é mais útil fazendo filhos do que 
empurrando charruas. (de BEAUVOIR, 1961, p. 79 Apud Alembert, p. XIV) 

 

Estamos tentadas a perguntar a Simone de Beauvoir se uma trabalhadora não é por 

definição uma mulher? E em quais condições uma mulher trabalhadora deixa de ser 

reprodutora?  O próprio do sistema do capitalismo é produzir ou reproduzir a dupla alienação 

das mulheres trabalhadoras, pois a condição de reprodutora não é antagônica à condição de 

trabalhadora, ao contrário, as duas participam da reprodução do sistema do capital. Pelo fato 

de que essas condições assumem funções indispensáveis para a acumulação e a expansão do 

capital, essas últimas são o coração da subjetividade do capital para se entender a relação-

capital. 

  

Para Simone de Beauvoir, existiria no marxismo uma confusão entre divisão por 

classe e divisão do trabalho por sexo e isso explicaria a sua má interpretação ou a sua visão 

limitada da opressão das mulheres. Com efeito, nas próprias palavras dela citadas por 

ALEMBERT (1986, p.XIV), apresenta-se o seguinte:  

   
(...) É verdade que a divisão do trabalho por sexo e a opressão que disto resulta 
recordam, em certos aspectos, a divisão por classes, mas não devemos confundi-las. 
Na divisão entre as classes não há nenhuma base biológica. No trabalho, o escravo 
toma consciência de si próprio contra o escravista. O proletário sempre sentiu sua 
condição de revolta, retornando, através dela, ao essencial, constituindo uma ameaça 
para seus exploradores. E o que ele visa é ao desaparecimento como classe. A 
situação da mulher é diferente, singular, por causa da comunidade de vida e 
interesses que a torna solidária em relação ao homem e por causa da cumplicidade 
que ele nela encontra, nenhum desejo de revolução a habita, nem ela poderia 
suprimir-se enquanto sexo. Ela pede, somente, que certas conseqüências da 
especificidade sexual sejam abolidas. (BEAUVOIR, de, 1971, p. 71 Apud idem)
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Lendo essa citação, três fatos chamaram a nossa atenção. A nossa autora supõe 

que o marxismo, ou seja, Marx e Engels confundem divisão sexual de trabalho e divisão da 

sociedade em classes sociais. Se referirmos justamente ao texto fundamental de Engels sobre 

a emergência das classes sociais na historia da humanidade: “Origem da família, da 

propriedade privada e do estado”, o Estado, e as classes sociais surgiram na historia, 

consubstancialmente, no bojo do surgimento da propriedade privada nas relações humanas 

tendo como um dos produtos a inferiorizarão da mulher e, portanto a desvalorização do 

trabalho doméstico anterior à propriedade privada. Para Engels, o Estado nasceu em resposta 

à necessidade de estabelecer um equilíbrio nos conflitos entre classe dominante e classe 

dominada depois da divisão da sociedade em classes.  Isso para afirmar que as sociedades 

primitivas foram sociedades comunitárias onde os bens eram compartilhados entre o povo, 

segundo as necessidades de cada um. Portanto, não houve divisão social de classes, nem 

divisão, ou seja, separação entre produtores e meios de produção. Dando palavras a Engels: 

 
Em todos os estágios anteriores da sociedade, a produção era essencialmente 
coletiva e o consumo se realizava, também, sob um regime de distribuição direta dos 
produtos, no seio de pequenas ou grandes coletividades comunistas. Essa produção 
coletiva era levada a cabo dentro dos mais estreitos limites, mas ao mesmo tempo os 
produtores eram senhores de seu processo de produção e de seus produtos. (Origem 
da família e da propriedade privada, versão eletrônica)  
  

Nessa sociedade sem classes existia já a divisão sexual do trabalho, salvo que essa 

divisão não carregava a subordinação do trabalho feminino, ao contrário, o trabalho das 

mulheres em algumas sociedades como colocou Kollontai (1976) tinha um lugar central na 

comunidade. Assim, historicamente, é a posição das mulheres na produção e reprodução 

material e social da vida que produzia a sua posição social. 

  

Portanto, a divisão da sociedade em classes sociais é posterior à divisão sexual do 

trabalho, não há como confundi–las na visão marxista. O próprio Engels colocou em termos 

explícitos a anterioridade da divisão sexual do trabalho e, logo, a distinção entre ele e a 

divisão em termos de classes sociais: 

 
Num velho manuscrito inédito, redigido em 1846 por Marx e por mim, encontro a 
seguinte frase: "A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a 
mulher para a procriação dos filhos”. Hoje posso acrescentar: o primeiro 
antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do 
antagonismo entre o homem e a mulher, na monogamia; e a primeira opressão de 
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classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino. (Origem da família e da 
propriedade privada, versão eletrônica)   

 

Deste modo, parece irrelevante essa suposta confusão entre as duas divisões na 

teoria social marxista.  

 

O segundo elemento a destacar é que para Beauvoir, outro caráter distintivo da 

situação das mulheres daquela dos proletários e que esses últimos sempre sentiram a sua 

condição de revolta. Se fosse real, categorias como “classe em si” e “classe para si” não 

teriam nenhuma sustentação no real. Se essa condição de revolta fosse tão objetiva para todos 

os proletários, não haveria proletários com consciência de burgueses e tampouco não haveria 

burgueses defendo a causa de proletários na historia do capitalismo. E a revolução proletária, 

a superação do capital, além dos outros fatores, seria um fato cumprido desde tempos antigos, 

se a subjetividade, como fator inegável na constituição da consciência de classe se 

confundisse com a objetividade da exploração do proletariado pelo capital. Deste modo, 

Simone de Beauvoir nega o papel das ideologias na deformação da realidade para os 

explorados-dimanados/ as exploradas-dominadas, sobretudo do proletariado.  Essa negação da 

imbricação da objetividade com a subjetividade e da política com o econômico no real é um 

dos postulados fundamentais do feminismo reformismo dominante. A autora Safiotti (2003, p. 

73) se posiciona obviamente contra essa postura que participa da ideologia burguesa, no 

trecho seguinte:  

 
O nó formado pelo patriarcado-racismo-capitalismo constitui uma realidade bastante 
nova, que se construiu nos séculos XVI-XVIII, e que não apenas é contraditória, 
mas também regida por uma lógica igualmente contraditória. Não é possível pensar 
o econômico desvinculado do político, e o próprio Marx foi explícito a este respeito. 
Enquanto a dimensão política de uma classe social não for constituída, ela não é 
verdadeiramente uma classe capaz de lutar por seus interesses.  

 

 O terceiro elemento a enfatizar é quando Simone de Beauvoir assinala que, ao 

contrario do proletariado que quer a superação da sua classe, as mulheres não podem sonhar 

ao desaparecimento do seu sexo. Essa afirmação deixa como evidente que, para a autora, a 

opressão das mulheres está inscrita apenas no seu “sexo biológico”. Além de ser a-histórica, 

essa afirmação tem um cheiro de biologicismo em nítida contradição com a declaração bem 

conhecida da referida autora: “On ne nait pas femme; on le devient/ Não se nasce mulher, 

torna-se mulher”. Ao opor a classe com o sexo, como se faz no trecho citado, De Beauvoir se 
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inscreve na mesma linha do feminismo reformista que sempre coloca em oposição a luta 

operaria com a luta feminista. Como se fosse duas lutas antagônicas. Além disso, dá para 

supor que a luta feminista é uma luta que pode ser levada a cabo somente por mulheres e que 

a classe operaria é composta somente por homens. Esses últimos sendo considerados por 

definição como machos, isto é, somente a partir do seu sexo biológico.   

 

Quando a autora destaca que as mulheres só querem mudar algumas 

conseqüências da sua especificidade sexual, está afirmando que as mulheres não sentem 

nenhuma necessidade em questionar a ordem sócio-metabólica do capital vigente. Ou seja, as 

lutas das mulheres seriam bastante confortáveis com o âmbito capitalista. Pedem “somente, 

que certas conseqüências da especificidade sexual [feminina] sejam abolidas”. É obvio que 

essa visão fragmenta a realidade social negando a organicidade do capital que incorpora todas 

as demais mediações necessárias a sua reprodução tais como o racismo e o machismo. Isso 

combina bastante com a visão pós-moderna, funcionalista da sociedade que estudaremos no 

próximo capitulo. No entanto, é bom lembrar como destaca Safiotti (2000) que o triptico 

patriarcado-racismo-capitalismo é imensamente histórico, social e constitui diríamos uma 

totalidade orgânica que só a metafísica e a ideologia capitalista-machista-racista encontram 

interesses epistemológicos, econômicos e políticos para separar. 
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4. RESTAURAÇÃO DO GRANDE CAPITAL, PÓS-MODERNIDADE E 

ENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DEMOCRÁTICA E CIDADÃ  

 
   

No capítulo anterior, procuramos entender como se articulam o trabalho, o gênero 

e as lutas feministas. A análise dessas categorias fundamentais para nosso estudo nos faz 

compreender sua complexidade. Introduzir esse capítulo do trabalho referente às outras 

categorias de analise fundamentais para esse estudo nos deixa perplexa. Tantas questões a ser 

colocadas numa dissertação, pertinentes para compreender a postura da sociedade civil, em 

geral e o movimento feminista, em particular no Haïti, desde meados da década 80 até hoje. 

Conforme já afirmamos, partimos de uma perspectiva totalizante, sempre de maneira 

aproximativa, para estudar o movimento feminista haitiano. Perspectiva esta que requer a 

analise da sua história e, sobretudo, dos contextos históricos de sua re-emergência e de sua 

função real na totalidade social. Portanto, o objetivo do presente capítulo é desvendar as 

articulações existentes entre a restauração do capital, a ideologia da pós-modernidade e a 

entificação da chamada sociedade civil/terceiro setor enquanto agentes de democratização e 

de desenvolvimento no Haïti buscando entender as mediações do movimento feminista nesse 

processo.  
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4-1 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL, MUNDIALIZAÇÃO 
NEOLIBERAL E A NOVA DIVISÃO SOCIAL E TÉCNICA INTERNACIONAL DO 
TRABALHO  

 
 
No final dos anos 70 do século XX, o sistema do capital enfrentou uma crise 

caracterizada no domínio econômico por “uma desaceleração do crescimento assim como 

uma rápida queda das taxas de lucro” (NETTO/BRAZ 2006: 215).  Isto é, uma crise que ataca 

o sistema na sua razão de ser, pois conservar um nível elevado de taxa de lucro é a grande 

meta do capital.  No entanto, a tendência à queda da taxa de lucro é inerente ao próprio 

movimento do capital. Com efeito, 

 
na medida em que cada capitalista procura maximizar seus lucros, a taxa de lucro 
tende a cair. A concorrência obriga cada capitalista a tomar uma decisão (a de 
incorporar inovações que reduzam o tempo de trabalho necessário à produção da sua 
mercadoria) que lhe é individualmente vantajosa, mas que, ao cabo de algum tempo 
imitada pelos outros, tem como resultado uma queda da taxa de lucro para todos os 
capitalistas. (NETTO/BRAZ, 2006: 153) 

 

Essa inversão crônica do crescimento da taxa de lucro constitui uma das maiores 

contradições do sistema do capital. A história pode confirmar o fato de que as reformas ou 

estratégias do capital sempre dependem ou constituem respostas à sua tendência à queda das 

taxas de lucro. Isso na perspectiva de restaurar as taxas de lucro, pois “o capital tem como 

único impulso vital, o de valorizar-se, de criar mais-valia, de absorver com sua parte 

constante, os meios de produção, a maior massa possível de mais trabalho” (MARX, 1983: 

188-189 Apud COSTA, 2008).  As crises, sobretudo os seus enfrentamentos, desvendam a 

natureza do capital, ou seja, a meta que por sua vez constitui o limite do modo de produção 

capitalista: “a maior autovalorização possível do capital” (MARX, 1983: 263 Apud COSTA, 

2008). 

 

A crise dos anos 70 marcou uma nova fase nas crises cíclicas do capital. 

Assinalando o fim dos anos dourados56, a crise iniciou-se com uma recessão generalizada 

                                                 
56 Os anos dourados ou os chamados trinta gloriosos (do Pós segundo-guerra até meados dos anos 70) foram 
marcados por uma onda longa expansiva, o forte consumo de massa nos países centrais e com promessas e 
projetos de desenvolvimento e de industrialização para os países periféricos (NETTO/BRAZ, 2006: 212).  Sob a 
égide do fordismo-keynesianismo no eixo da luta contra a “propaganda comunista” se generalizaram os welfare 
states em alguns países desenvolvidos marcados pela intervenção estatal no mercado e nas políticas sociais, e as 
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entre 1974 e 1975 envolvendo todas as potências imperialistas. NETTO assinala que em 1982, 

“o recuo do crescimento é ainda, mas nítido do que em 1974-1975” (HUSSON, Apud 

NETTO/BRAZ, 2006: 214).   Com efeito, a partir do início dos anos 80, “A onda longa 

expansiva é substituída por uma onda longa recessiva: a partir daí e até agora, as crises voltam 

a ser dominantes, tornando-se episódicas as retomadas”. (NETTO/BRAZ, op. cit.: 214) 
 

No processo de recuperação da crise do final dos anos setenta, isto é, de 

restabelecimento das taxas de lucro, o capital realizou o que é denominado uma reestruturação 

estratégica, iniciada, sobretudo, a partir dos Estados-Unidos.  Estratégia econômica e política 

que teve, e continua tendo rebatimentos sobre as formas assumidas pela relação antagônica 

capital-trabalho no mundo. Em particular no Haïti, país fortemente dominado pelo império 

estadunidense, esse antagonismo está ainda mais agudo, devido à posição periférica da 

economia haitiana.   

 

No capitalismo contemporâneo, sobretudo no final dos anos 70, como já 

assinalado, para enfrentar uma das suas grandes crises, o sistema do capital desenvolveu a 

reestruturação produtiva. A base desta está na acumulação flexível, caracterizada, de uma 

parte, por um tipo diferenciado de produção em grande escala e destinado a mercados 

específicos, “buscando atender variabilidades culturais e regionais e voltando-se para as 

peculiaridades de nichos particulares de consumo” (NETTO e BRAZ, 2006: p. 216) e de uma 

outra parte, pela desconcentração da produção industrial.  Com efeito, a desterritorialização da 

produção é o pano de fundo da reestruturação produtiva do capital. Em busca de mais lucros, 

o grande capital, sobretudo o império estadunidense, procurou no Caribe, na America Latina, 

entre outros, novos espaços territórios. Novos espaços “onde a exploração da força de 

trabalho pode ser mais intensa (seja pela ausência de legislação protetora do trabalho e de 

tradições de luta sindical) (idem). 

 
                                                                                                                                                         
ditaduras nos países do terceiro mundo. Isso sob a liderança estadunidense. Foi nesse período que se 
desenvolveu a mundialização do capital.  Baseada na prosperidade característica desse período se expandiu a 
idéia do capitalismo democrático, sem contradições ou com conflitos administráveis pelo consenso (Netto/Braz, 
2006, idem). Assim, o mito da democracia como remédio aos males do capitalismo e, portanto da 
insuperabilidade desse sistema, teve inicio nos anos dourados. Para ser breve, dizemos com as palavras de 
NETTO e BRAZ que os anos dourados foram: “quase trinta anos em que o sistema apresentou resultados 
econômicos nunca vistos, e que não se repetiram mais: as crises cíclicas não foram suprimidas, mas seus 
impactos foram diminuídos pela regulação posta pela intervenção do Estado (em geral sob a inspiração de 
Keynes) e, sobretudo, as taxas de crescimento mostraram-se muito significativas” (NETTO/BRAZ, 2006: 195-6) 
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Com efeito, ao nos referirmos sobre o relatório57 de um encontro ocorrido em 

março de 1992 na agencia americana International Trade Commission, quando o diretor da 

associação americana das maquiladoras, Michael ROTHBAUM, foi obrigado a discutir os 

critérios de escolha de um país para a implementação de uma maquiladora, constatamos como 

é incrível o papel dos países do sul para a celebração do “fim da exploração nos países do 

Centro do capital”. Porém, o Sr. ROTHBAUM declarou que é impensável a idéia de 

implantar uma maquiladora nos Estados Unidos, uma vez que os seus níveis dos salários 

impediriam a acumulação. Portanto, os baixos salários constituem o primeiro critério. E 

continua ele, “se encontram os mais baixos salários onde naturalmente há as maiores 

concentrações de mão-de-obra disponível”. Mas perguntamo-nos, por qual processo se 

disponibilizou “naturalmente” essa mão-de-obra? 

 

 O “naturalmente” dessa asserção traduz o que exatamente? Lugares onde a mão-

de-obra foi historicamente barateada pelo processo de pauperização das classes populares. 

Nada mais, nada menos! Pois como destacou o autor do relatório, para encontrar baixíssimos 

salários: “Você procura no Terceiro-Mundo, países onde [existem] altas taxas de desemprego, 

de pobreza, de desnutrição, de miséria e desesperada necessidade “natural” de gerar baixos 

salários. Um bom exemplo de tais condições favoráveis seria o Haiti onde o salário mínimo é 

de 30 centavos58 por hora, ou Honduras, onde o salário mínimo é de 37 centavos por hora”. 

Mas o que o autor não diz é que, para criar essa necessidade “natural” de gerar baixos salários 

no Haiti especificamente, houve um longo processo histórico-econômico e político-idéológico 

que chamamos de pauperização-docilização das classes populares, intensificada nos anos 80, 

consoante as necessidades da reestruturação produtiva do grande capital estadunidense.   

 

 Nos países centrais, a reestruturação produtiva do capital implica, sobretudo, 

numa “intensiva incorporação à produção de tecnologias resultantes de avanços técnico-

científicos, determinando um desenvolvimento das forças produtivas que reduz enormemente 

a demanda de trabalho vivo” (NETTO/BRAZ, 2007: 216) a tal ponto que vários autores de 

muita boa fé sepultaram o trabalho produtivo, entificando o chamado trabalho imaterial. Se 
                                                 
57 In Eric Verhoogen, How to Get Rich on 11 Cents an Hour, A Report for the National Labor Committee 
Education Fund in Support of Worker and Human Rights in Central America,  1996. Um trecho desse texto é 
distribuído pela organização sindical haitiana Batay Ouvriye. 
58 De fato, esses 30 centavos estadunidenses correspondem atualmente a mais ou menos 2, 40 gourdes, moeda 
haitiana. A taxa de cambio varia entre 41,50 e 42 gourdes por 1 dólar. 
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referirmo-nos à analise de um autor como Habermas, feita por Teixeira59: a teoria do valor 

não é mais válida por conta das transformações operadas nos processos de produção. No 

entender de Habermas, o argumento para tal afirmação é o de que a ciência é, agora, “elevada 

à condição de primeira força produtiva”, tomando como expressões desse primado da ciência 

na produção capitalista contemporânea: “ a introdução da microeletrônica, da robótica, dos 

novos materiais de produção e de novas fontes de energia nos processos de trabalho, [que] 

deslocou o trabalho como unidade dominante na produção da riqueza “ ( Teixeira, 1996 : 31). 

Mas do que Habermas não dá conta coerentemente com sua visão eurocêntrica60 do mundo é 

que, como destaca mais adiante Teixeira: 

 
As grandes unidades de capital transformaram o layout de suas estruturas produtivas 
num gigantesco esqueleto mecânico, onde se pode caminhar por suas vértebras, 
metros e mais metros, sem encontrar uma “viva alma”. Embora esse esqueleto possa 
se automovimentar, tenha nele mesmo a fonte de seu movimento mecânico, ele, 
contudo, precisa de uma fonte “externa” que o alimente. A subcontratação é essa 
fonte. As grandes corporações contam hoje com uma rede de pequenas e 
microempresas, espalhadas ao seu redor, que têm como tarefa fornecer os inputs 
necessários para serem transformados em outputs, por aquele monstro mecânico 
(IBID: 69). 

 
 
Acrescemos que essa subcontratação não só se faz ao nível local, mas tem a sua 

expansão na desconcentração, na desterritorialização da produção nos países do terceiro 

mundo e, especialmente, na América Central, em países como o Haïti. Na implantação dessas 

“indústrias” de subcontratação, o modo de pagamente em vigor é o salário por peça descrito 

por Marx e que, por sua vez, devido a suas limitações intrínsecas, incentiva a exploração 

desmedida da força de trabalho. Pois como reflete Marx:  

                                                 
59 Francisco J. S. Teixeira, Manfredo Araújo de Oliveira (orgs.).- Neoliberalismo e Reestruturação Produtiva : as 
novas determinações do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez Editora. Fortaleza UECE, 1996. 
60 Mészáros (2007:79) relata na introdução do seu livro “o poder da ideologia” como, para responder a uma 
pergunta altamente embaraçosa feita a Habermas no quadro de uma entrevista (realizada por Perry Anderson e 
Peter Dews em 1987) sobre a possível influência recíproca, de um lado, das lutas antiimperialistas e 
anticapitalistas no terceiro mundo para “as tarefas do socialismo democrático no mundo capitalista avançado” e, 
de outro lado, da analise habermassiana do capitalismo avançado para as forças socialistas no terceiro mundo.  
Habermas respondeu : “Estou tentado a responder não para ambos os casos. Tenho consciência de que é uma 
visão eurocêntrica, limitada. Eu preferiria não responder a esta pergunta”. Isto para o Habermas significar que o 
Terceiro mundo não existe para ele. Não tem nenhuma vinculação do seu pensamento com o Terceiro Mundo a 
despeito do fato de que essa parte do mundo, como destaca Meszáros, (idem) contém 90 % da população 
mundial. Isso nos faz pensar sobre um provérbio africano que diz o seguinte: até que os leões tenham os seus 
próprios historiadores, a história das caças continuará glorificando os caçadores. Isto para dizer que o terceiro 
mundo não pode continuar adotando a epistemologia européia cegamente para dar conta da sua realidade 
específica. Apesar de que a unidade do local com o universal é indissolúvel, na visão da reprodução social como 
uma totalidade. 
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O salário por peça facilita, por um lado, a interposição de parasitas entre o capitalista 
e o trabalhador assalariado, o subarrendamento do trabalho ( subletting of labour). O 
ganho dos intermediários decorre exclusivamente da diferença entre o preço do 
trabalho que o capitalista paga e a parte desse preço que eles realmente deixam 
chegar ao trabalhador.(Marx, 1985: 141 Apud LESSA, 2007: 160) 

 
 

No caso haitiano, essa intermediação existe em dois níveis: no dos supervisores 

entre os operários / as operárias e os/as patrões/ patroas locais e outro, no da burguesia local 

entre os/as seus/suas patrões/patroas do grande capital e os trabalhadores / as trabalhadoras. Já 

que o salário por peça facilita a exploração do trabalhador pelos intermediários- parasitas61 

que por sua vez representa o capital, na singularidade haitiana, ele é duplamente mediado e, 

portanto duplamente explorador para os trabalhadores e as trabalhadoras. Nesse processo, os 

trabalhadores/ as trabalhadoras são submetidos-as aos caprichos dos supervisores, pois não 

são protegidos/as por convenções coletivas. As principais causas das demissões arbitrárias são 

a reivindicação de melhores condições de trabalho, fora ou dentro de sindicatos, ou contra o 

modo de cálculo de quantidades de peças produzidas pelos supervisores, ou contra as horas 

suplementares. É muito comum o assedio sexual das mulheres por parte dos supervisores de 

produção. 

 

As mulheres sofrem uma dupla relação de exploração-dominação, uma vez que a 

relação de poder entre homens e mulheres interfere para acirrar a exploração feminina nesse 

processo. Nesse sentido, o fato das mulheres constituírem a maioria da população operária 

haitiano (70%) ilustra bem como a exploração do trabalho no quadro da produção capitalista 

se ajusta às especificidades da dominação racial, sexista existente na sociedade para gerar 

mais lucros62. Além do fato de que, muitas vezes, as trabalhadoras são mandadas para casa 

                                                 
61 Esses intermediários, em geral supervisores da produção exploradora pelo capitalista, e funcionam como 
quadros de controle da produção. Eles, no caso haitiano, exercem um controle rígido sobre os trabalhadores e 
especialmente sobre as trabalhadoras que, no caso,  são vítimas de assedio sexual, e são regularmente atingidas 
por infecção urinaria, pois no propósito de não diminuir sua cota de produção, elas atrasam sistematicamente o 
momento de satisfazer as suas necessidades (urinar,  no caso). (Piya Pangsapa Apud Péan, 2009) 
62 Vale também notar que, no quadro da crise capitalista contemporânea, as mulheres são as mais empregadas. Já 
que a base da acumulação flexível nos países centrais, por exemplo, o trabalho em domicílio assinalado por 
Teixeira (1996: 69) é um processo quase especificamente feminino. Sob o pretexto de que esse tipo de trabalho 
permite às mulheres continuarem com o seu papel de donas de casa. Mas o que está realmente atrás desse 
fenômeno é o fato de que, consoante à opressão das mulheres pela relação de gênero, elas são preparadas a 
aceitar melhor as condições precárias de trabalho. Assim, nesse processo, os trabalhos mais precárias nessas 
sociedades e também nos países periféricos são reservados às mulheres, aos estrangeiros imigrantes (negros- 
negras, latinos- latinas), no primeiro caso, e aos negros, negras e/ou afro-descendentes, no segundo. No final das 
contas, as mulheres negras, indígenas e/ou imigrantes acabam sendo as/os mais exploradas/os. 
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sem indenização sob o pretexto de falta de encomendas. É muito comum também a pratica de 

demissão nas maquiladoras antes do fim do período de estágio, para não ter que pagar as 

indenizações previstas na lei. 

 

Nessa relação de dupla exploração dos operários / das operárias na dupla 

intermediação do trabalho, a cada aumento de salário se ajustam os ritmos e as cotas da 

produção. Assim, em 1995, quando houve um aumento salarial de 28-30 centavos americanos 

por hora, os patrões aumentaram os ritmos e cotas de produção em 133% (Sara Lee, 1996 

Apud Péan, 2009). O que traduz, na realidade, a busca desmedida de lucros, ao custo da saúde 

dos/das trabalhadores/trabalhadoras e com a cumplicidade dos governos em relação às 

condições de reprodução da própria força de trabalho.  

 

Assim consoante a nova divisão social internacional do trabalho, são designados 

os lugares de sub-contratantes ou de local de produção, à America Central, ou de modo geral, 

ao terceiro mundo, no caso de deslocalização completa de uma indústria -nos países que 

oferecem as condições para tal operação, o que não é o caso do Haïti- no bojo da 

reestruturação produtiva do capital. Nesse processo, o capital se aproveita das contradições 

internas a esses locais para a melhor exploração possível da mão de obra contratável por ela. 

Assim, consoante a incapacidade estrutural do capital de gerar emprego maciço, a existência 

do exército de reserva contribui, de maneira inegável, para a aceitação das condições infra-

humanas de trabalho vivenciadas nas maquiladoras haitianas.  

 

Nesse sentido, a nossa ver, a visão de Habermas não é somente eurocêntrica, mas, 

sobretudo anti classe trabalhadora. A acumulação flexível própria à reestruturação produtiva 

do capital é realizada não só aos custos das classes trabalhadores dos países do Terceiro 

Mundo como também dos trabalhadores e das trabalhadoras dos países centrais onde 

conforme Teixeira:  

  
Essas grandes unidades de produção contam com um enorme contingente de 
trabalhadores domesticas artesanais, familiares, que funcionam como peças centrais 
dentro dessa cadeia de subcontratação. Constituem-se todos em fornecedores de 
trabalho “materializado”, porque, agora, a compra e a venda da orça de trabalho são 
veladas sob o véu da compra e venda de mercadorias semi-elaboradas. (IDEM: 69) 
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Como assinala muito bem Meszáros,  

 
Aqueles que pintam o quadro fantasioso da “sociedade pós-industrial” não  
percebem ( ou não dizem) que a cínica política de transferência das “industrias 
poluentes”para o “Terceiro Mundo”não torna o sistema global de produção 
capitalista nem mais nem menos industrial. Então o discurso supostamente objetivo 
e científico da “sociedade pós-industrial” demonstra, também neste aspecto, sua 
função de espalhafatosa racionalização ideológica das relações exploradoras 
estabelecidas. Tais “transferências de tecnologia” só renovem as práticas produtivas 
mais odiosas, juntamente com suas conseqüências altamente poluentes, dos países 
capitalistas avançados, na soleira dos países dependentes.  (Meszáros, 2004, p. 138) 

 

De tal modo, além de transferir as indústrias mais lucrativas e mais exploradoras 

para o Sul ou o Oeste, os países centrais transferem também as mais diretamente nocivas63 

para o “terceiro mundo”. Dizemos mais diretamente, pois, também, a montagem de peças de 

jeans e de bolas de baseball nas maquiladoras haitianas, cuja remuneração se faz por peca, 

obriga os trabalhadores/ as trabalhadoras a se expor à infecções urinárias no propósito de 

produzir o máximo de peças num tempo reduzido. Deste modo, é claro que intelectuais tais 

como Habermas, não querem e não têm a menor preocupação nem com os trabalhadores e 

ainda menos com a metade do mundo definida, como diz Mészáros, como especial, minoria 

em relação ao “capitalismo Norte-americano” (idem, p 137).  

   

A celebração do “fim da exploração” por parte de intelectuais da burguesia, como 

Habermas, traz no seu bojo ou se apropria das teses pós-modernas que exaltam a 

multiplicidade das verdades e a superioridade do político, do cultural e da subjetividade 

separada da objetividade na compreensão das “realidades”. Essa postura está apoiada na idéia 

central de que as ideologias são “como a consciência social prática das sociedades de classe” 

(Mészáros, 2004, p. 67) e são determinadas “pela época”. Com efeito, as ideologias, segundo 

julga Mészáros “levam a marca da formação social cujas práticas produtivas dominantes 

(como por exemplo, o horizonte de valores da empresa privada capitalista) elas adotam como 

definitivo quadro de referencia”. Sendo assim, podemos entender como e porque os ideólogos 

da burguesia, se reapropriaram do pensamento pós-moderno, cujo início se deu na arte, já nos 

anos 1920. E, ainda mais, com a queda do muro de Berlim, afirmando a superação da 

                                                 
63 Nessa mesma direção podemos adiantar que o Haiti constitua não só uma reserva de mão de obra barateada  
para as industrias estadunidenses mais também de lixos poluentes. Em efeito, no ano 1988 um cargo 
estadunidense Kean See encostava-se ao porto Sedrèn’s dos Gonaives para descarregar tonos  de detritos 
altamente tóxicos. Até hoje as demandas encaminhadas à administração estadunidense para a retirada desses 
lixos  venenados no pais foram ignoradas. 
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modernidade e das suas grandes narrativas e proclamaram a pós-modernidade, com a 

liberdade como um dos mais estimados dos valores. É interessante anotar que em vez de 

criticar a modernidade capitalista e os crimes perpetrados na historia em nome da 

universalidade européia, os críticos de Marx prefiram questionar o materialismo dialético 

enquanto método de análise da totalidade histórica enquanto totalidade dialética, rotulando-o 

como enganador.  

 

 

4-2 O CAPITALISMO ENTRE MODERNIDADE E PÓS-MODERNIDADE 

 

 

4.2.1  A suposta dicotomia entre modernidade e pós-modernidade 

 

 

É corrente fazer uma oposição entre modernidade e pós-modernidade ao analisar o 

pensamento pós-moderno. A modernidade, por sua vez é considerada como um projeto 

inacabado ou usurpado pela burguesia. Isso porque o pensamento pós-moderno tem como 

pressuposto o esgotamento da modernidade, ou seja, do seu projeto, isto é, o seu óbito por 

conta da falência das suas possibilidades “civilizatórias”. A citação seguinte é, ao nosso ver 

relevante sobre tal postura: “Esse movimento [...] parte do “diagnóstico de esclerose do 

projeto moderno de civilização” e da sua substituição por uma consciência “pós-moderna” 

enquanto “lógica cultural do capitalismo tardio” ( SANTOS, 2007 : 32) (grifos da autora). 

 
E continua Santos:  
       

No entanto, não se trata de decretar ainda o seu óbito [da modernidade] conforme o 
faz SANTOS (1996), devido ao não-cumprimento das suas “promessas”, porque 
entendo que o que se realizou de modernidade no capitalismo pouco ou quase nada 
tem a ver com o ideário moderno da Ilustração, pelo seu flagrante “ajustamento” aos 
interesses de dominação e não de emancipação. Portanto, a crise diz respeito a uma 
configuração determinada do projeto moderno: a modernidade capitalista. (2007: 
36) (grifado pela autora). 

 
 

Assim, para a autora, a modernidade capitalista é só uma vertente ou uma 

configuração da modernidade, pois esta não se esgota no capitalismo. Mas para um grande 



122 

 

 

 

pensador do capitalismo e, da tese da sua insuperabilidade, como Max Weber, a modernidade 

se define como capitalista. O substantivo capitalista é o qualificador da modernidade. Para 

ele, o capitalismo é “a força mais significativa de nossa vida moderna” (WEBER, 2003: 9).  

Assim, a modernidade sempre conjugou-se à moda capitalista. Portanto, isso levanta várias 

interrogações sobre o verdadeiro significado da modernidade, sobretudo para nós da America 

Latina e do Caribe64 colonizados/colonizadas e capturados/capturadas (os/as negros/as) na 

África, ou exterminadas/os ou colocadas/os (os/as indígenas) em quarentena em nome da 

“civilização moderna”, e mais tarde mantidos/as numa relação de dependência. Neocolonial 

em nome do desenvolvimento, ou seja, da modernização sob o modelo das organizações 

internacionais65 e das ONGs locais. Com efeito, não se pode negar o papel devastador do 

desenvolvimento para o Terceiro mundo. LOUIS-JUSTE (1997: 13-14) analisa com justeza o 

significado do desenvolvimento para o Haïti, nos termos seguintes: 

 
[...] No Haïti, o desenvolvimento como visão mítica das relações econômicas entre 
os países foi importado à partir das Nações-Unidas, implantado em Cochons Gras 
(Vallée de Marbial) em 1948. Tratava-se de promover a vulgarização de técnicas 
agrícolas modernas, a higiene comunitária e a alfabetização dos camponeses 
(LOUIS-JUSTE) (grifos nossos) 

 
 

O desenvolvimento, como remédio a devastação do pós- Segunda Guerra e ao 

risco de propagação das idéias comunistas da União soviética na America Latina, era 

concebido como meio de modernização dos países antigamente colonizados.  Assim, nessa 

ótica, o desenvolvimento é a segunda grande fase da modernização do capital. Este, na lógica 

da colonização/civilização, participa da reprodução das contradições nutritivas e 

potencialmente destrutivas do capital, a saber: contradição capital/trabalho, contradição 

metrópoles/colônias, centro/periferia, Norte/Sul.  

 

                                                 
64 “América Latina” enquanto invenção (século XIX) conceitual e política européia para as necessidades da 
colonização e da dominação neocolonial. America em homenagem ao mal chamado descobridor Americo 
Vespúcio: “ “ América”, e logo “America Latina“ e América Sajona” são conceitos criados por europeus e 
crioulos de ascendência européia. Os indígenas e os crioulos  descendentes de africanos não foram convidados 
ao diálogo. Os afrocaribenhos haviam participado de uma transformação similar e complementar  na geografia 
do conhecimento, mas no mundo de língua francesa e inglesa ”. (MIGNOLO, 2007 : 29) 
65 Estes, criados no bojo dos acordos de Bretton Woods, em 1944 sob a iniciativa dos Estados Unidos. A saber, o 
Banco Mundial (BM) o Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) desempenham um papel central na implantação do plano neoliberal como meio de atingir o 
desenvolvimento em nível mundial, mas, sobretudo, na America Latina e no Caribe onde este teve as 
conseqüências mais devastadoras. Estas organizações internacionais dependem formalmente do sistema das 
Nações-Unidas (ONU), mas estão sob a hegemonia dos Estados Unidos. 
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O desenvolvimento constitui uma das armadilhas mais poderosas dos países 

centrais, em especial dos Estados Unidos, para as antigas colônias. O seu discurso participa da 

dominação epistemológico-política do grande capital sobre o terceiro mundo tanto na 

academia como nas organizações populares, através das receitas do desenvolvimento 

comunitário. A esse respeito, Orlando Fals Borda coloca da seguinte forma: 

 
[...] o discurso desenvolvimentista [sobre a  participação] traz a administração de 
conceitos tais como pobreza, tecnologia, capital, crescimento, valores, etc., definidos 
a partir do ponto de vista das sociedades ricas e industrializadas onde precisamente 
se origina essa teoria [o desenvolvimento], conceitos estruturados em um conjunto 
intelectual coerente, no propósito de racionalizar, de justificar e defender a 
hegemonia mundial de tais sociedades. (Borda, 1986 Apud LOUIS-JUSTE, 
1997, p. 37) 

 
 
 Completando esse trecho de Borda, poderíamos concordar que se trata da 

exploração-dominação das sociedades pauperizadas, antigamente através da 

modernização/colonização e, pela mediação da modernização/desenvolvimento, na era da 

neo-colonização no segundo pós-guerra e, ainda mais, na contemporaneidade da 

reestruturação produtiva do capital e da mundialização neoliberal.  

 

Assim, se modernidade e capitalismo constituem um par, é interessente buscar 

entender porque a pós-modernidade se coloca como a superação da modernidade enquanto o 

seu substrato [o capital] está ainda atuando. Ainda mais interessante é tentar identificar, 

compreender os rebatimentos desse movimento ideológico no movimento feminista. 

 

 

4.2.2 Modernidade e pós-modernidade duas faces de uma mesma moeda: o arcabouço 

ideológico-político do Capital 
 

  

 Na citação anterior, SANTOS colocou que “o que se realizou de modernidade no 

capitalismo pouco ou quase nada tem a ver com o ideário moderno da Ilustração, pelo seu 

flagrante “ajustamento” aos interesses de dominação e não de emancipação “ (2007: 36). O 

que chamou nossa atenção nessa citação foi a incompatibilidade do ideário moderno da 
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Ilustração com o capitalismo ou o que se realizou nele como modernidade. Portanto, 

perguntamo-nos o que é o ideário moderno da Ilustração?  

 

Logo defendemos a idéia de que colonização e desenvolvimento, ou seja, a 

neocolonização são dois momentos da modernidade colonial burguesa.  E na fase do 

capitalismo moderno, ou seja, do capitalismo monopolista caracterizado pela acumulação 

flexível e pelo trabalho precarizado, essa idéia da modernidade esta sendo secundada pela 

idéia da pós-modernidade.  A modernidade, na fase da acumulação primitiva necessária para a 

generalização do capital, era “entendida como a direção da historia cujo objetivo e modelo era 

Europa” (MIGNOLO, 2007). Essa idéia sustenta a tese de que a modernidade era necessária, 

obrigatória, mas qual modernidade?  A modernidade colonial. A partir da idéia da 

modernidade como direção da historia, vão se definir povos que não conseguiram entrar na 

História como os do continente africano, e povos donos da História e, nesse sentido, 

chamados a promover ou realizar a entrada do primeiro grupo na Historia, ou seja, na 

“civilização”, isto é, os europeus.  Hegel legitima essa postura da colonização/civilização 

quando coloca que: “Este continente [a África] não é interessante do ponto de vista da sua 

própria história, mas pelo fato que vejamos o homem num estado de barbaria e de selvageria 

que o impedia ainda de fazer parte integrante da civilização”.  

 

Isso esclarece a situação da África, continente que foi devastado, e ainda está 

pelos chamados países emergentes para as necessidades da colonização civilizadora dos 

países do Caribe e da America Latina, como provedores de riqueza para os países da Europa, 

no bojo da transição da relação de produção feudalista para a extensão do modo de produção 

capitalista, no século XVIII.  Com efeito, como anota Petras, nos dias atuais, 

 
apoiadas pelos seus governos e financiados com enormes lucros do comércio e do 
investimento, e ainda excedentes orçamentais, as potências econômicas 
neocoloniais, agora emergentes, (emerging neo-colonial economic powers, ENEP) 
estão a adquirir o controle de vastas extensões de terras férteis de países pobres na 
África, Ásia e América Latina, através da intermediação de corruptos locais, em 
regimes de mercado livre (PETRAS, 2008) .66 

           

Assim, concordamos com MIGNOLO quando sustenta o seguinte:  

                                                 
66  (in James Petras: A grande dádiva de terras: Neocolonialismo por convite, Dezembro 2008 em  www. 
resistir.info)   
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A colonização do ser consiste nada menos que em gerar a idéia de que certos povos 
não fazem parte da historia, de que não são seres. Assim, enterrados atrás da historia 
européia da descoberta estão as histórias, as experiências e os relatórios conceituais 
silenciados dos que ficaram fora da categoria de seres humanos, de atores históricos 
e de entes racionais. Nos séculos XVI e XVII, os “condenados da terra” (como 
Frantz FANON catalogou os seres colonizados) eram os índios e os escravos 
africanos. (2007: 30) (grifado pelo autor) 

 
  
A partir do exposto, concordamos como argumento de que a 

colonização/civilização européia consagra a idéia da Europa como continente modernizador, 

tanto do continente africano, em particular, como de todas as terras habitadas por populações 

autóctones. Uma civilização/modernização a partir do modelo europeu mediante o racismo e a 

fé cristã como armas ideológicos para a dominação ou a submissão dos povos originários e 

dos africanos/as capturados/as na África como escravos/escravas. Assim, fica mais fácil 

entender porque a filosofia hegeliana é considerada como fundadora do pensamento moderno. 

E, nesse sentido, entendemos esse pensamento moderno fundamentalmente capitalista como 

mistificador, racista e, portanto violento.  Essa idéia é tão ancorada na mentalidade do 

europeu colonizador/desenvolvimentista capitalista que o atual presidente francês, N. 

Sarkozy, ao visitar a África, mais precisamente em Dakar em 2007, se apoiando em Hegel 

como teórico da modernidade/civilização racista, afirmou: “A civilização muçulmana, a 

cristandade, a colonização, além dos crimes e das faltas que foram cometidos em seu nome e 

que não são desculpáveis haviam aberto os corações e as mentalidades africanas ao universal 

e à historia”.67 

 
 
História entendida no sentido de história “moderna”, universal, européia. É 

necessário apontar que a modernidade capitalista se constrói às custas dos povos originários 

da África, da America Latina, da Ásia, da Oceania e do Caribe. Quer seja na sua forma inicial, 

no momento que simbolizava “civilização”, no século XIX, quer seja enquanto 

desenvolvimento, mais tarde, no século XX. Com efeito, para o próprio Hegel, pensador da 

modernidade: “Nessa parte principal da África68, não pode ter historia propriamente dita. O 

                                                 
67Ler Les sources hégéliennes du discours de Nicolas Sarkozy à Dakar : Le philosophe et le président : une 
certaine vision de l’Afrique . www.monde-diplomatique.fr. Acesso em 05/07/09 
68 Hegel divide a África em três partes: “A África é, para dizer assim, composta de três continentes que são 
totalmente separados um dos outros e não têm nenhuma comunicação recíproca. Um fica no Sul do sertão do 
Sahara: é a África propriamente dita, o país alto que é para nós totalmente desconhecido, com estreitas bandas 
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que se produz é uma seguida de acidentes, de fatos surpreendes Não existe uma meta, um 

Estado que poderia constituir um objetivo”. (HEGEL, op. Cit.: 249) 

 

Esse livro de Hegel69, uma síntese de palestras realizadas entre 1822 e 1825, 

considerado como centro da filosofia hegeliana e um dos fatos fundadores do pensamento 

moderno, contém uma parte dedicada à África, onde o autor, analisando a natureza africana 

considerada inacessível por conta da sua geografia e os povos africanos enquanto bárbaros e 

selvagens, defende a colonização e, por conseguinte a escravidão que constitui, portanto, a 

entrada do negro na humanidade, na universalidade : “A escravidão contribuiu para suscitar 

um maior sentido de humanidade nos negros” (1965 : 25). Nesse texto considerado como o 

“manifesto” da modernidade é feito o ataque mais selvagem que seja sobre o que significa a 

África e seu povo. É afirmado o papel do povo africano como mão de obra da civilização 

colonial européia. Entendemos que essa legitimação da escravidão por Hegel não é gratuita, 

ao contrario, serve como justificativa da pilhagem dos continentes americano, africano, 

asiático e da Oceania e da exterminação dos povos originários e a escravização dos africanos 

e das africanas capturados e capturadas na África. Tudo isto para atender às necessidades da 

acumulação primitiva em primeiro lugar nas colônias e mais tarde nos países independentes 

apenas formalmente, pois continuam mantendo relações de dependência com as antigas 

metrópoles70. Portanto, reafirmamos, a partir do exposto, que a modernidade é colonial e 

racista e responde às necessidades do processo de crescimento, de generalização e de 

manutenção do modo de produção capitalista.  

   

Em “O poder da ideologia,” Mészáros assinala que a “ideologia dominante tende a 

produzir um quadro categorial que atenua os conflitos existentes e eterniza os parâmetros 

estruturais do mundo social estabelecido” (2004 69). Ele continua, apontando que “a 

                                                                                                                                                         
costeiras à beira do mar. O outro situado ao norte do sertão é a África, para dizer assim europeu, um país de 
costas. O terceiro é a bacia do Nilo, o único vale da África que se conecta à Ásia”. (Hegel, 1965: 246). Ele 
postula que a parte da África dita européia deveria ser vinculada a Europa, Isto é, deveria ser totalmente 
dependente da Europa. E o Egito, que ele separa da África propriamente dita, é destinado a se tornar grande 
centro de civilização.  
69 HEGEL, Georg W. F.  .- La raison dans l’Histoire. Éditions 10/18. Paris 1965 
70  Não obstante a apropriação da América Latina e do Caribe como o Haïti e Cuba, exceto os territórios de ultra-
mar da França e da Inglaterra, pelos Estados-Unidos através da chamada doutrina de Monroe resumida nesse 
slogan: A América aos americanos.  A partir daí, a América Latina e o Caribe se constituem como  terreno de 
conflitos de interesses entre potencias coloniais e neocoloniais detentoras do poder civilizador e modernizador, 
na repartição desse bolo constituído pela America Latina e pelo Caribe.  
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modernidade é um exemplo notável dessa tendência à atenuação anistórico do conflito” 

(idem). Somos tentadas a dizer que na contemporaneidade, a pós-modernidade torna-se um 

bom modelo desse papel mistificador da ideologia dominante contra a classe trabalhadora. 

 

 Com efeito, se no século XVIII a modernidade serviu de justificativa para 

saquear as riquezas do Caribe visando a acumulação primitiva do capital, no segundo pós-

guerra, no bojo da fase expansiva do capital, começaram a se desenvolver as bases do 

pensamento pós-moderno como quadro categorial de referência da eternização do capital 

enquanto relação social histórica. Enfim, da celebração do fim da história.  A mundialização 

neoliberal e a acumulação flexível com base na reestruturação produtiva do capital, no final 

dos anos setenta do século XX, forneceram os alicerces para tal postura ideo-política.   

  

A explicação dada por Marx nos seguintes termos nos ajuda a entender como e 

porque nos anos 80 do século XX, em plena reestruturação produtiva do grande capital, o 

pensamento pós-moderno se torna dominante. Tal dominação apregoa o fim das grandes 

narrativas, a impossibilidade de ir além do capital, repercutindo na direção ideo-política de 

cunho conservador que se torna parte de múltipas lutas sócias. Repercussões estas que estão 

presentes na esfera acadêmica, de forma cada vez mais ampliada.  Nas palavras de Marx:  

 
Que demonstra as idéias, senão que a produção intelectual se transforma com a 
produção material? As idéias dominantes de uma época nunca foram nada mais que 
as idéias da classe dominante. Quando se fala das idéias que revolucionam uma 
sociedade inteira, enuncia-se somente o fato que no seio da antiga sociedade, os 
elementos de uma sociedade nova haviam sido formados e que o desaparecimento 
das velhas idéias vai junto com o desaparecimento das antigas condições de 
existência. (1983, 59) 

        

Na Pós-Segunda Guerra, com o Estado de bem- estar social, implementado em 

alguns países europeus, e com os acontecimentos históricos dos últimos 20 anos do século 

XX, aparecem teorias que afirmam o fim do proletariado e da possibilidade da revolução 

comunista. O fim da historia, marcado também pela “democratização do bloco soviético”, no 

dizer de Fukuyama (1992). Assim sendo, concordamos com o que se segue: “Como a 

existência determina a consciência, a vida cotidiana sob a contra-revolução confere uma forte 

aparência de verdade às teses teóricas mais conservadoras e, pari passu, parece negar toda 

plausibilidade às revolucionarias”. (Lessa, 2007, p. 57) 
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A vida na contra revolução, caracterizada pela acumulação flexível, o 

deslocamento de parte expressiva dos setores industriais dos EUA para locais onde a mão de 

obra foi barateada como Azia, México, América Latina e America Central, a financeirização 

do capital e a mundialização neoliberal propiciam elaborações de celebração do fim do 

trabalho e da exploração do trabalho na Europa principalmente.  Paralelamente, no Sul ou nos 

países do terceiro mundo, certas elites intelectuais vulgarizam as idéias pós-modernas, 

influenciando o “terceiro setor” Tal discurso passa a repercutir na direção política das suas 

lutas e se estende entre as classes populares.  

 

4.3 A PÓS-MODERNIDADE COMO VERTENTE FILOSÓFICO-POLÍTICA DA 
REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL E SUPORTE TEÓRICO-
IDEOLÓGICO À PROPAGANDA DO APERFEIÇOAMENTO DEMOCRÁTICO DO 
CAPITALISMO NA CONTEMPORANEIDADE 

 
   

As teorias chamadas pós-modernas, em ruptura com as grandes narrativas, 

postulam que as análises marxistas não são mais válidas na contemporaneidade por que não 

tem como superar o capitalismo. Como se o sistema capitalista não tivesse uma historia, como 

se ele não fosse uma construção humana, social. Nessa visão, o capitalismo seria insuperável, 

necessitando apenas de aperfeiçoamento. É como se a humanidade chegasse ao fim da sua 

história como construção humana, como Ellen M. Woods (2003) destaca no pertinente trecho 

seguinte:  
 
O “pós marxismo” deu lugar ao culto do pós modernismo, e a seus princípios de 
contingência, fragmentação e heterogeneidade, sua hostilidade a qualquer noção de 
totalidade, sistema, estrutura, processo e “grandes narrativas”. Mas se essa 
hostilidade se estende à própria idéia de capitalismo como sistema social, ela não 
evita que essas correntes intelectuais tratam “o mercado” como se ela fosse uma lei 
natural, universal e inevitável, enquanto paradoxalmente, bloqueiam o acesso crítico 
a esse poder totalizador pela negativa de sua unidade sistêmica e pela insistência na 
impossibilidade de conhecimentos “totalizadores”.  A fragmentação e a contingência 
pós-modernistas se unem aqui à estranha aliança com a “grande narrativa ”do fim da 
história. (WOODS, 2003. P. 13) 

 

Em resposta à suposta crise do marxismo nas ciências sociais, o cenário ideo-

político contemporâneo ficou sob a ótica do caleidoscópio pós-modernista. Com efeito, João 

Evangelista, no seu livro “Crise do marxismo e irracionalismo pós-moderno”, afirma que a 

“crise do marxismo” é entendida como parte da crise das grandes teorias, ou seja, com a sua 

incapacidade de dar conta das novas dimensões da realidade que emergiram com força 
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crescente para a grande surpresa dos cientistas sociais (1992, p. 12). E, em resposta a tais 

acontecimentos, se tornou necessário forjar novas teorias, capazes de captar as “novidades” 

apontadas pelo real na contemporaneidade. Assim, 

       

é a partir dessa premissa que se constitui a crítica atual do marxismo, que emana de 
setores intelectuais movidos por uma ética política de esquerda, afunilando um 
raciocínio que irá apontar para a “crise do marxismo” e tentará demonstrar a 
necessidade de sua superação por uma “nova” teorização do social. (João 
Evangelista, 1992, p. 12) 

 

Na verdade, a “necessidade de superação do marxismo” deu lugar a várias novas 

teorizações do social. Este sendo considerado, sobretudo, a partir da representação social dos 

inumeráveis sujeitos políticos. Nessa visão, o real deixa de ter objetividade para se tornar 

amplo espaço de apropriações subjetivas, pessoais, interindividuais e, portanto, de 

inumeráveis verdades. De tal modo, inumeráveis teorizações “dos reais” são bem vindas e 

desejadas. 

 

De tal maneira, a razão pós-moderna coincide ou funciona curiosamente da 

mesma forma que a razão fenomênica moderna herdada da filosofia kantiana conforme Tonet 

(2006). Com efeito, ele assinala como o filósofo moderno Kant, “no seu trabalho de 

fundamentação do padrão científico-filosófico moderno”, sustenta a impossibilidade humana 

de chegar à essência dos fenômenos e, portanto, justifica a razão fenomênica. No dizer de 

TONET (2006, p. 18):  

 
[...] Kant fez uma afirmação da maior importância. Diz ele que nós não podemos 
conhecer a “coisa em si”. O que significa que não podemos ter acesso à essência das 
coisas; que só podemos saber o que as coisas são para nós, uma vez que o único 
meio que temos de acesso a elas são os dados que os sentidos nos trazem. Ora, o que 
as coisas são para nós? O resultado do que nós, munidos das formas da sensibilidade 
(espaço, tempo) e das categorias a priori (quantidade, qualidade, relação e 
modalidade) fazemos delas. Daí porque, conclui ele que nós não podemos conhecer 
o númeno (essência), mas apenas o fenômeno (aparência).   

 
 

Assim sendo, ao contrário do que acredita os pensadores pós-modernos do tanto 

do ponto de vista epistemológico como do ponto de vista político, modernidade e pós-

modernidade pertencem à mesma racionalidade: a racionalidade moderna burguesa ou seja a 

razão fenomênica. Uma racionalidade que nega a objetividade do real, e prioriza os 
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fenômenos, os fatos aparentes e fragmentados à base do positivismo. Assim, continua Tonet 

(2006, p. 18):  

 
Com isso estava lançada a pedra fundamental da razão fenomênica. Uma razão que 
opera sobre os dados fornecidos pelos sentidos, classifica-os, organiza-os e extrai 
deles as regularidades (leis), resultando disto o objeto do conhecimento científico. 
Mas, esta razão terá que se manter sempre ao nível do fenomênico, pois os únicos 
elementos do mundo que nos são acessíveis são os dados empíricos. Ora estes são 
inumeráveis, mutáveis e extremamente diversificados. De fato, são apenas 
fragmentos.   

   
  

A fuga da totalidade, ou para captar a essência do real é fundamental à razão 

fenomênica. Isso nos permite entender melhor porque, do ponto de vista dos críticos da teoria 

marxista, conforme João Evangelista (1992, p.14), o seu “equívoco elementar” era:  

 
(...) considerar a lógica que articulava esses acontecimentos históricos limitados 
como a “dimensão ontológica” de toda sociedade burguesa. Assim, foi a 
generalização indevida de resultados de uma fecunda reflexão, quando circunscrita a 
determinados acontecimentos históricos, que teria levado o marxismo a formulações 
“racionalistas” e “deterministas” sobre o processo histórico-social.  

 
 
Os “acontecimentos históricos limitados” aqui referidos devem dizer respeito à 

centralidade do trabalho na constituição do ser social, ao surgimento das classes sociais e da 

propriedade privada nas sociedades, ou a categoria de formação social que, em Marx é 

articulada pela relação dialética entre forças produtivas e relações de produção. Tal relação, 

por sua vez, é definida pelas relações de produção (que no bojo da sociedade capitalista são 

contraditórias), pois o desenvolvimento das forças produtivas está em contradição antagônica 

com as relações privadas de produção. Ou seja, a divisão da sociedade em proprietários e não 

proprietários (produtores diretos) dos meios de produção remete justamente à contradição 

entre a propriedade privada como relação de produção e o nível de desenvolvimento das 

forças produtivas na sociedade capitalista. Porém, para Marx, essa contradição possui 

potencialidades destrutivas não do capitalismo especificamente, mas de qualquer formação 

socioeconômica onde essa relação contraditória prevalece. No entanto, historicamente, a cada 

vez que as relações sociais de produção estão em contradição com as forças produtivas se 

produz um colapso do sistema dominante. Não de forma mecânica, mas sim levando em 

consideração não somente esses elementos objetivos, mas, sobretudo fatores subjetivos como 

a consciência de classe dos trabalhadores, o nível de maturação da consciência política da 
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classe trabalhadora. Com efeito, sem a presença histórica de uma classe trabalhadora 

transformada em classe trabalhadora para si, a superação da formação socioeconômica 

capitalista pode ficar para ainda muito tempo no estagio de possibilidade.  

 

O positivismo e o seu postulado segundo o qual “os dados empíricos são à base do 

conhecimento científico” (Tonet, 2006) eram necessários à nascente ordem burguesa 

moderna, no século XVIII, na sua busca do controle da natureza. Da mesma maneira, a pós-

modernidade e a sua intensa fragmentação do real são necessárias à restauração do capital na 

era da contra-revolução com uma clara proposta para a maior alienação das classes populares, 

sobretudo, nas sociedades situadas na periferia do grande capital como o Haïti.  

 

 

4.3.1 Os fundamentos do pós-modernismo 

 

 

Construções teórico-ideo-políticas como modernidade/pós-modernidade 

justamente servem para diluir, atrasar ou fazer regredir a constituição dessa consciência de 

classe. Ideologias reproduzidas e interiorizadas via o senso comum. Visto que conforme 

Vasquez (2007, 35), o homem comum:  

 
É um homem histórico e que, em conseqüência, sua cotidianidade é inseparável de 
uma estrutura social determinada que fixa os limites do cotidiano-, vemos que esse 
homem comum e corrente não deixa de ter uma idéia da práxis, por mais limitada e 
falsa que possa ser. Há nele, certamente, uma consciência da práxis que se foi 
forjando de um modo espontâneo e irreflexivo, ainda que nela não faltem, como já 
assinalamos, por ser consciência, certos elementos ideológicos ou teóricos em forma 
degradada, grosseira ou simplista.  

 
 
Assim, a despolitização do econômico ou a separação do econômico do político 

enunciada sob diversos tons pelos autores pós-modernos ou de pretensão moderna, como 

Habermas, participou indiretamente da docilização das classes populares, quando analisamos 

a realidade do Haïti nas ultimas décadas do Século XX. Através das organizações da 

sociedade civil cujas ações implicam as organizações populares e camponesas (e de 

mulheres), a contra-revolução do capital se utiliza da ideologia do consenso iniciada. Desde 

os anos 1980, esta vem penetrando no universo político das classes populares. Os programas 
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de formação ou de assessoramento das organizações populares, sobretudo dos grupos de 

mulheres, dos projetos de desenvolvimento comunitário ou de reforço organizacional ou de 

micro-crédito, fazem parte da estratégia de reprodução ampliada do capital71.  Em 2004, por 

exemplo, o lema nacional era: “nós todos somos um”. Como se isso não bastasse, no ano de 

2009, por ocasião da comemoração do histórico dia do trabalhador, no primeiro de maio, as 

classes dominantes escolheram o lema a seguir: “Solidariedade entre patrões, operários 

camponeses e artesões para reforçar a produção nacional”, com o apoio governamental, o que 

ressalta o caráter mistificador presente nesses discursos, sob a ótica do “consenso 

capital/trabalho”.  

   

Evangelista faz a análise da chamada crise teórica, crise do marxismo como 

aquela que:  
 

é  identificada pela defasagem entre as suas teses constitutivas e a realidade social 
efetiva. Dessa maneira, o desenvolvimento das sociedades contemporâneas não 
proporcionou a polarização crescente entre a burguesia e o proletariado, nem muito 
menos as contradições resultantes do desenvolvimento das forças produtivas 
conduziram à revolução socialista dirigida pelo proletariado (1992,  p. 14-15) 

 
 
Essa leitura mecanicista da teoria marxista, descrita por Evangelista, serviu de 

justificativa para a produção pós-modernista, através do desdém das lutas voltadas para a 

totalidade capitalista-patriarcal-racista. Daí, a proliferação e a legitimação de lutas sociais 

setoriais e parciais em resposta às várias “significações dos reais”, para os inumeráveis 

(qualitativamente) sujeitos políticos. Assim, com base tanto na irrealização da “profecia” 

marxista da revolução, bem como na chamada “realização” violenta e sangraste do socialismo 

na URSS, agravadas pela queda do muro de Berlim, vem sendo construídas as argumentações 

da “morte do marxismo”.  

        

Cornelius Castoriadis (1985, p. 77), citado por Evangelista, é firme em relação à 

“caducidade explicativa ou interpretativa” do marxismo:  

 
O marxismo não pode ser, doravante, mais do que ideologia no sentido forte da 
expressão, invocação de entidades fictícias, construções pseudo-racionais e 

                                                 
71 No ultimo capitulo, enfatizaremos sobre a importância d os programas de micro-crédito para grupos de 
mulheres para as organizações feministas haitianas, a partir do ano 2004, e seus impactos  no processo de 
alienação das mulheres das classes populares.   
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princípios abstratos que, concretamente, justificam e encobrem uma prática social-
histórica. 

 
 
Bem antes de  Castoriadis, Habermas no seu “Para a reconstrução do 

materialismo histórico” diríamos melhor para a desnaturação do materialismo histórico 

decretava o seguinte em respeito à categoria72 modo de produção:  

 
O conceito de modo de produção não é suficientemente abstrato para captar as 
características universais de um nível de desenvolvimento social. Os modos de 
produção podem ser comparados entre si nos seguintes planos: a) a regulamentação 
do acesso aos meios de produção; e b) a compatibilidade estrutural dessas regras 
com o que, em cada oportunidade concreta, é o estágio de desenvolvimento das 
forças produtivas. No primeiro plano, Marx estabelece uma diferença entre 
propriedade comum e propriedade privada. O ponto de vista da disponibilidade 
exclusiva sobre os meios de produção, contudo, limita-se apenas a delimitar as 
sociedades de estrutura classista das que não têm uma estrutura de classe. A 
diferenciação ulterior- com base nos graus de afirmação da propriedade privada e 
das formas da exploração (exploração estatal da comunidade aldeã, escravidão, 
servidão da gleba, trabalho assalariado)- revelou-se até agora excessivamente 
imprecisa para permitir comparações unívocas. (1976, 133) 

 

       Habermas escreveu esse artigo no propósito de reestruturar o materialismo 

histórico. No início do artigo, começou “demonstrando” a debilidade da tese do trabalho 

como fundante do ser social. No lugar do trabalho, a linguagem ou a comunicação. A partir de 

tal premissa, chega a promover a analise da sociedade em outros termos que o de classe. A 

fundamentação da sociabilidade humana na linguagem postulada por Habermas encontra aqui 

o seu substantivo. Visto que se para ele, o trabalho não funda o ser social e conseqüentemente 

o trabalho assalariado não funda a sociabilidade capitalista, pode-se entender as motivações 

de seus argumentos em respeito ao materialismo histórico no trecho seguinte:  

 
Finley propõe, numa tentativa de concretização, os seguintes pontos de vista: 
reivindicações de propriedade versus poder sobre as coisas; poder sobre força de 
trabalho versus pode sobre os movimentos humanos; poder de punição versus 
imunidade da punição; privilégios versus responsabilidades no processo judiciário; 
privilégios no âmbito da família, privilégios de mobilidade social, horizontal e 
vertical; privilégio versus deveres na esfera sagrada, na esfera política e na militar. 
Esses pontos de vista sociológicos gerais permitem certamente uma descrição mais 
concreta da estrutura econômica dada em cada oportunidade, mas- ao mesmo tempo- 

                                                 
72Grifado por nós para por o acento na diferença entre  categoria de modo de produção e o “conceito de modo de 
produção” de Habermas. Para esclarecer que, para nós, categoria diz respeito a uma abstração do real que tem 
existência ontológica, mas é retomada teórica e abstratamente para as necessidades de analises teóricas.  A 
validade das categorias é buscada em primeiro lugar, no real enquanto a do conceito é, sobretudo, procurada no 
método utilizado para sua elaboração. Esse julgamento Habermasiano da categoria modo de produção é feito 
com base no método como critério de verdade e de validade “dos conceitos”. 
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ampliam a análise em vez de aprofundá-la. O resultado desse procedimento seria 
uma dispersão pluralista do leque dos modos de produção e um esmaecimento de 
sua lógica de desenvolvimento. No final desse caminho indutivista, temos o 
abandono do conceito de história do gênero: e, portanto, o abandono do 
materialismo histórico. Não se deve excluir a priori que, um dia, as pesquisas 
histórico-antropológicas imponham tal abandono. Mas no momento, não me 
parece ainda suficientemente explorado o caminho que leva à direção oposta. 
(1976, 13-134) (o grifo é nosso) 

 

Atrás da rejeição da análise das sociedades em termos de classe social por 

Habermas está a busca do consenso mediante uma comunicação guiada por valores éticos, 

como a verdade, o respeito, a justiça. E isto nos faz entender melhor os motivos da publicação 

do seu livro “Para uma ética da discussão”.  No seu dizer: 

 
Assumindo uma atitude teórica, empenhando-nos num discurso, ou melhor, no agir 
comunicativo em geral, sempre –pelo menos implicitamente- criamos alguns 
pressupostos sem os quais não é possível o consenso: por exemplo, o pressuposto de 
que as proposições verdadeiras devam ser preferidas às falsas e de que as normas 
justas (ou seja, passíveis de justificação) devem ser preferidas às injustas. A base de 
validade do discurso tem, para um ser vivo que se mantenha nas estruturas de uma 
comunicação fundada na linguagem cotidiana, o caráter vinculante de pressupostos 
gerais e inevitáveis, e, nesse sentido, “transcendentais”. (1976, p.157) (grifado por 
nós) 

   

É obvio que dentro desses pressupostos “transcendentais”, a exploração do 

homem pelo homem é silenciada. Sendo uma realidade objetiva e histórica, a sua 

transcendência só poderia ser pensada num quadro metafísico a - histórico e, portanto, 

mistificador. Essa comunicação fundada na linguagem cotidiana se elabora e se realiza fora 

do social enquanto totalidade contraditória e dialética? Pois nos parece que ela se dá entre 

seres vivos unidos transcendentalmente em relações metafísicas onde opressão, dominação, 

exploração e, portanto, alienação, são ausentes. A invizibilização das contradições sociais no 

discurso de Habermas para concluir o seu artigo de “reconstrução do materialismo histórico”, 

nos permite entender porque a tese de Habermas precisa dessa “reconstrução” ou do abandono 

do materialismo histórico para legitimar-se. Seus pressupostos transcendentais são 

antagônicos ao materialismo histórico e seus pressupostos tais como história, totalidade, 

dialética, contradição, mediação, o real como critério de verdade. A esse respeito, Tonet 

(2006, p. 22), de forma belíssima, coloca nos termos seguintes os principais pressupostos da 

razão ontológica em movimento no materialismo dialético:  

        
Em primeiro lugar, que o trabalho é o fundamento do ser social.  
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Em segundo lugar, que toda forma de sociabilidade terá uma forma determinada de 
trabalho no seu fundamento.  
Em terceiro lugar, que a realidade social é uma processualidade, ou seja, um 
conjunto de partes articuladas em permanente movimento e em permanente 
determinação recíproca, mas todas elas tendo como matriz o trabalho.  
Em quarto lugar, que a realidade social, como resultado da práxis humana, é sempre 
um compósito de essência e aparência. Portanto, não apenas uma pletora de dados 
empíricos.  
 
 

Uma leitura rápida do parágrafo acima citado nos coloca diante da constatação de 

que Habermas não compreende e, portanto, não pode negar o materialismo histórico, uma vez 

que este último se situa como antípoda dos pressupostos da sua razão comunicacional 

emancipadora.  

    

 Nesse caldo de cultura de negação do marxismo, o pós-modernismo como visão 

fragmentaria, distorcida do real vem se legitimando nas ciências sociais, e na direção das lutas 

sócias e, ainda mais das lutas feministas radicais. Desse modo, o pensamento torna-se o 

inimigo principal, sendo suas categorias- como a classes social- permanentemente contestadas 

pelas chamadas “feministas radicais”, especialmente no Haïti, conforme analisaremos no 

capitulo IV. 

 

4.3.2 A pós-modernidade e o postulado do fim das grandes narrativas 

 

4.3.2.1 Historia da pós-modernidade  

 

Se for considerado que as teses pós-modernas se inauguraram com o discurso de 

Lyotard em 1979 (Lessa, 2007, p. 58), os pensamentos pós-modernos se iniciaram, 

especialmente na Europa, nos anos 1930. A esse respeito, Hal Foster (2004) anota que esse 

pensamento conheceu três grandes momentos: anos 1930, 1960, 1990 atravessados por três 

grandes temas ou discursos: o sujeito, o outro cultural, as fantasias da tecnologia. Um fato 

recorrente à pós-modernidade como totalidade é a questão da identidade. Com efeito, o 
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examino desses três discursos deixa óbvia a centralidade da identidade, do sujeito nessa 

matriz de pensamento73. 

 

Através da leitura do artigo de Hal Foster: “? que pasó con el pós-modernismo?”, 

podemos observar como o sujeito pós-moderno (nos três momentos) se caracteriza por  uma 

tendência a se  afirmar, seja em relação ao outro ou à sociedade, pelo menos, às suas 

instituições. Hal Foster (2004) reflete que o sujeito foi tanto considerado como um sujeito 

fascista, paranóico em ruptura, contra a alteridade interior (sexualidade, inconsciente) e a 

alteridade exterior (diferentes instituições que inspirem medo ao corpo fragmentário) (década 

de 1930), tanto como um sujeito em revolta contra o ego fascista. Por causa da chamada 

morte do sujeito humanista, o sujeito está em guerra contra as instituições autoritárias e contra 

as forças internas do sujeito nos anos 1960. Nos anos 1990, tem-se o retorno do sujeito, do 

sujeito diferenciado, fragmentado, contra o universal como modelo único. É o reino da 

subjetividade, da diversidade, da diferença. O que nós faz entender a sua articulação com o 

multinacionalismo megaempresarial e com a lógica da diferenciação do consumo no 

capitalismo.   

 

É importante observar que a revolta contra a morte do sujeito humanista se dá no 

bojo, ou na vanguarda, do movimento estudantil de maio de 1968 e, sobretudo na renovação 

do movimento feminista ou no nascimento do movimento feminista radical. Tal movimento se 

                                                 
73 Na literatura pós-moderna, sobretudo a corrente pós-moderna que opera no domínio da filosofia, se destaca 
duas grandes tendências teóricas-políticas: a pós-modernidade dita de celebração e a pós-modernidade dita de 
contestação.  Lyotard representaria a de contemplação que sustenta a tese de que as promessas modernas eram 
falaciosas e o Boa Aventura Santos seria o símbolo da corrente pós-moderna de contestação que aponta que a 
programática moderna é valida mas inaplicável na modernidade.  Além da diversidade de domínio do 
pensamento pós-moderno, teórico-políticamente ele se apresenta como diverso.  De tal maneira escrever 
pensamento pós-moderno e não pensamentos pós-modernos, refere para nós à unidade política pós-moderna em 
respeito à tese da insuperabilidade do capitalismo além da diversidade dos argumentos tanto no campo da 
celebração como no da contestação.  Já que para Boaventura, a modernidade é anterior ao capitalismo.  Nas suas 
palavras: “O paradigma cultural da modernidade constitui-se antes de o modo de produção capitalista se ter 
tornado dominante e extenguir-se-á antes de este ultimo deixar de ser dominante. A sua extinção é complexa 
porque é em parte um processo de superação e em parte um processo de obsolescência. É superação na medida 
em que a modernidade cumpria algumas das suas promessas e, de resto, cumpriu-as em excesso. É obsolescência 
na medida em que a modernidade está irremediavelmente incapacitada de cumprir outras das suas promessas. 
Tanto o excesso no cumprimento de algumas das promessas como o de déficit no cumprimento de outras são 
responsáveis pela situação presente, que se apresenta superficialmente como de vazio ou de crise, mas que é, a 
nível mais profundo, uma situação de transição. Como todas as transições são simultaneamente semi-cegas e 
semi-invisíveis, não é possível nomear adequadamente a presente situação. Por esta razão lhe tem sido dado o 
nome inadequado de pós-modernidade. Mas à falta de melhor, é uma nome autêntico na sua inadequação”. 
(2005, p 76, 77) 
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opôs também à falta de liberdade na sociedade comunista. O maio de 1968 marcou a 

passagem na historia justamente da recusa das utopias revolucionarias e, simultaneamente, foi 

o teatro de várias lutas sociais de setores até então socialmente menosprezados, tais como as 

mulheres, a juventude, os negros etc.. Naquele período, se iniciaram também os movimentos 

de “contracultura”, ou “revolução dos costumes”. Netto74 (2002) ressalta que “1968 sepultou 

as utopias revolucionárias. Quem achava que a revolução era para depois de amanhã, às 8: 30, 

virou verde, passou a acreditar na democracia, quando não se transformou em neoliberais ou 

pós-moderno”.  

 

 A denúncia dos crimes cometidos por Stálin, pelo secretário do Partido 

Comunista Soviético no ano de 1968, no 20 0 congresso do Partido, bem como dos crimes de  

repressão da liberdade feitos em nome do comunismo por Stálin, repercutisse também na 

França. Os estudantes se revoltaram e proclamaram a necessidade de liberdade, de autonomia, 

questionando o marxismo. A partir de então, vários autores vão considerar as ONGs como 

entidades autônomas em relação ao estado e próximas dos cidadãos e das cidadãs. Desse fato 

decorrerá também o reforço da noção de sociedade civil, no propósito do respeito da liberdade 

individual contra a burocracia e os crimes do regime stalinista. Nessa mesma vertente, vários 

e várias autores e autoras da esquerda e ONGs ou associações da sociedade civil viraram as 

costas para o marxismo em nome da autonomia e da liberdade. (Louis-Juste, 2007) A 

sociedade civil, nesse processo, é autoproclamada mais próxima das populações do que o 

Estado e, portanto, considerada mais apta a conhecer os seus problemas e a intervir melhor 

neles e, sobretudo a implantar os programas de desenvolvimento, especialmente no chamado 

Terceiro Mundo (inclusive no Haïti). 

 

O sujeito pós-moderno dos anos 1960 reclama a liberdade, o renascimento do 

sujeito humanista. O sujeito pós-moderno dos anos 90 consoante a seu solo, o capitalismo em 

restauração e das “renovações” teórico-políticas do pós-estruturalismo é visto como um 

sujeito fragmentado.  

 

 
                                                 
74 Esse trecho é um extrato de uma palestra apresentada por José Paulo Netto na PUC-SP em 2002, no quadro da 
atividade inaugural do ano letivo de 2002, intitulada: Pós-modernidade: gênese , significado histórico e traços 
constitutivos e transcrita por Iris Maria de Oliveira. 
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4.3.2.2 O pós-modernismo dos anos 1990: a opção neokantiana para os dados 

fragmentados ou a caducidade dos grandes relatos 

 

O pós-modernismo dos anos 1990, herdeiro do pós-estruturalismo, conforme 

Casulló (2004, p. 21): “aponta a assinalar o esgotamento do projeto da modernidade na 

dimensão das suas grandes narrativas”. Na visão pós-moderna, continua ele:  

 
Assistiríamos à perda de legitimidade daquelas narrativas modernas que operaram 
em termos de filosofias da história: concepção de um devir emancipatório dos 
homens e das sociedades, protagonismo do sujeito moderno como o lugar da 
enunciação racional da verdade e da transparência dos sentidos da realidade, visão 
da derrota humana como um progresso indeclinável até a liberdade, até a absoluta 
soberania dos povos e a justa igualdade na distribuição das riquezas. Esta 
discursividade cientificamente avalizada do mundo moderno, florescida no tempo da 
Illustração e reverenciada por quase todos os credos revolucionários, viveria hoje 
seu declínio, de acordo com uma leitura que se assume parte de uma idade pós-
moderna. (idem) 

 

 Esse trecho de Lyotard confirma a rejeição pós-moderna a considerar a sociedade 

como uma totalidade: 

      
 

Convenhamos que os dados do problema da legitimação do saber, estejam hoje 
suficientemente desembaraçados para o nosso propósito. O recurso aos grandes 
relatos está excluído; não seria o caso, portanto, de recorrer nem a dialética do 
Espírito nem mesmo à emancipação da humanidade para a validação do discurso 
cientifico pós-moderno. (1998, p. 111) 

   

Se as críticas feitas à modernidade em referência à “falência” das suas promessas 

são justas, o substrato, ou seja, a base dessa bancarrota é deixada intacta ou considerada 

insuperável pelos pós-modernistas. Em outras palavras, a crítica pós moderna, pelo fato de ser 

direcionada ao pensamento moderno na sua totalidade, em vez de criticar as estruturas 

constitutivas da modernidade, a razão fenomênica inerente a essa ordem, os crimes 

perpetrados em nome da modernidade colonial/ escravista/desenvolvimentista, se coloca 

como um pensamento deslocado do real, do mesmo modo que a razão fenomênica moderna. 

Quando apontamos que o pensamento pós-moderno é deslocado do real, estamos nos 
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referindo à base material da modernidade, que é analisada superficialmente. No segundo caso, 

essa análise questiona a razão moderna ou, mais precisamente, o marxismo, a ciência, 

responsabilizando- os pela expansão destrutiva do sistema capitalista. Esse trecho de Casulló 

a respeito da critica pós-moderna à ciência moderna ou ao projeto moderno é bastante 

esclarecedor dessa postura:  

 
 

Segundo os enfoques que na atualidade falam de um tempo pós-moderno, nosso 
capitalismo tardio assistiria, por debaixo das crises de ideologias e programáticas, a 
uma liquidação dos relatos que presidiram o ethos moderno. Hoje seriam chaves de 
interpretação um sujeito esvaziado de potestades e fenecido como consciência 
autônoma, um progresso técnico-industrial que aprofunda as diferenças materiais e a 
“obscuridade dos futuros”, um saber científico que já não pode dar conta das suas 
próprias potências para barbarizar e extinguir a história. Estas evidências indicariam 
um desemboque civilizatório do projeto moderno que não concretizou suas 
profecias, mais ainda: que em grande parte mostra seus resultantes em antípodas dos 
textos da razão moderna. (2004, 22) 

 
 

Uma vez mais, aparece claramente o silêncio sobre as relações sócias capitalistas 

na tentativa de explicar ou de interpretar a onda destrutiva que atravessa a totalidade 

capitalista-patriarcal-racista, pelos pós-modernos, se nós referimos à análise de Casulló. Isso, 

consoante a opção neokantiana pós-moderna de olhar a realidade como uma multiplicidade de 

fragmentos isolados, empíricos, cuja explicação se encontra na construção própria dos 

pesquisadores. Isso nos faz levar em consideração a indissociação da verdade e do falso no 

pensamento pós-moderno. Lyotard (1998, p. 69) critica a validade ou a legitimidade dos 

chamados grandes relatos, como Habermas, mesmo que em outros termos, a partir da 

“retomada e da prosperidade capitalista” e “do avanço desconcertante das técnicas” do 

segundo pós-guerra. Com efeito, explica que esses fatores propiciaram o “declínio do poder 

unificador e legitimador dos grandes relatos da especulação e da emancipação”. (idem).  Visto 

que:  

 
Na sociedade e na cultura contemporânea, sociedade pós-industrial, cultura pós-
moderna, a questão da legitimação do saber coloca-se em outros termos. O grande 
relato perdeu sua credibilidade, seja qual for o modo de unificação que lhe é 
conferido: relato especulativo, relato da emancipação. Pode-se ver neste declínio dos 
relatos um efeito do desenvolvimento das técnicas e das tecnologias a partir da 
Segunda Guerra Mundial, que deslocou a ênfase sobre os seus fins; ou então, o 
redesdobramento do capitalismo liberal avançado após o seu recuo, sob a proteção 
do keynesianismo durante os anos 1930-1960, renovação que eliminou a alternativa 
comunista e que valorizou a fruição individual dos bens e serviços. (Lyotard,  1998, 
p. 69)  
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Em primeiro lugar, a unicidade do relato especulativo e do relato da emancipação 

ou, para falar nos termos de TONET, da razão fenomênica e da razão ontológica, em segundo 

lugar a eliminação da alternativa comunista pela restauração do capital permitem uma vez 

mais destacar a eurocentricidade das análises pós-modernas. E também a ancoragem das suas 

análises justamente na razão fenomênica que, ao contrário da razão ontológica, busca a 

racionalidade dos fatos na sua aparência fenomênica, em vez de ir para além desta para 

entender as razões de ser de tais fenômenos na totalidade. Com efeito, igual ao Habermas, 

Lyotard se baseia nas mudanças técnicas-políticas ocorridas no capital avançado, nos países 

centrais, para decretar a morte da alternativa comunista, isto coerentemente aos postulados 

universalizantes da razão “moderna”.  

 

A análise de Lyotard, aliás, mostra a sua incompreensão tanto do capitalismo 

como do materialismo histórico. Contudo, Marx e Engels (1998, p.8 apud Tonet, 2006, p. 24), 

pensadores do materialismo histórico bem antes das mudanças contemporâneas no 

capitalismo, alertaram sobre a dinamicidade extrema do capitalismo, nos termos seguintes: “A 

burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos de produção- 

por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais”. De tal 

maneira, se destaca que, ao contrário do que acredita Lyotard, no capitalismo contemporâneo:  

 
Não se trata, pois, de uma mudança radical da modernidade, do capitalismo para 
uma outra forma de sociabilidade. Tratam-se de mudanças, certamente muito 
profundas e muito intensas, mas no interior do próprio sistema capitalista. Não há 
porque se admirar dessas mudanças, pois o capitalismo é extremamente dinâmico. 
[...] Confundir, fundado nos dados fenomênicos, essas mudanças com a superação 
do capitalismo (fim da contradição capital x trabalho; fim das classes sociais; fim 
das ideologias, etc.) eis a “façanha do pensamento chamado pós-moderno. (TONET, 
2006, p. 23-24) 

     

A tese da insuperabilidade do capitalismo, presente tanto em Lyotard como em 

Santos (porta-voz da pós-modernidade de contestação), coloca-os perante o imperativo da 

celebração da democracia representativa como processo aperfeiçoável de transformação 

gradual do capitalismo até uma sociedade pós-capitalista. Nesse aspecto, a sociedade civil, 

apresentada como espaço de luta política, a mais eficaz, se destaca como central na conquista 

gradual, progressiva da sociedade pós-capitalista.  
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4.3.3 A pós-modernidade de contestação e a entificação da sociedade civil para o 

aperfeiçoamento democrático do capitalismo     

   

 

Santos, que se coloca como porta-voz da pós-modernidade de contestação, 

justifica da maneira seguinte a opção pós-moderna para os fragmentos ou as mini-

racionalidades como meios de combater a “irracionalidade global”: 

 
As mini-racionalidades pós-modernas estão, pois, conscientes dessa irracionalidade 
global, mas estão também conscientes de que só a podem combater localmente. 
Quanto mais global for o problema, mais locais e mais multiplamente locais devem 
ser as soluções. Ao arquipélago destas soluções chamo eu socialismo. São soluções 
movediças, radicais no seu localismo. Não interessa que sejam portáveis ou mesmo 
soluções de bolso. Desde que explodam nos bolsos. (1996, 111) 

  

Não surpreendentemente, Santos nos previne contra a tentativa de caracterizar a 

pós-modernidade como cultura da fragmentação visto que, para ele, a maior e mais destrutiva 

fragmentação “foi nos legada pela modernidade” (op. Cit. p 110). No entanto, conforme 

analisou: “a totalidade abstrata das lógicas da racionalidade acabou por se fragmentar em 

mini-racionalidades múltiplas que vivem à sombra duma irracionalidade global, e que como 

tal, não são capazes de ver” (idem). 

 

A “irracionalidade global” de Santos não possui existência ontológica, mas diz 

respeito ao pensamento moderno. De tal maneira, entende-se a sua proposta de mini-

racionalidades para absorver a irracionalidade global legada pela modernidade. Ao mesmo 

tempo, elas constituem caminho para a determinação indeterminada de uma sociedade pós-

capitalista na luta para atingir o “máximo de democracia possível” no capitalismo. Nas 

palavras de Santos: 
 

A democracia representativa constitui até agora o máximo de consciência política 
possível do capitalismo. Este máximo não é uma quantidade fixa, é uma relação 
social. A complementação ou o aprofundamento da democracia representativa 
através de outras formas mais complexas de democracia pode conduzir à 
elasticização e aumento do máximo de consciência possível, caso em que o 
capitalismo encontrará um modo de convivência com a nova configuração 
democrática, ou pode conduzir, perante rigidificação desse máximo, a uma 
ruptura ou, melhor, a uma sucessão histórica de micro-rupturas que apontam 
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para uma ordem social pós-capitalista. Não é possível determinar qual será o 
resultado mais provável. A transformação social ocorre sem teleologia nem garantia. 
É esta indeterminação que faz o futuro ser futuro. (2005, p, 270) (grifos nossos) 

 

As outras formas complexas de democracia as quais se refere o autor se sequem à 

politização de quatros espaços políticos, a saber: “o espaço da cidadania, ou seja, o espaço 

político segundo a teoria liberal, o espaço doméstico, o espaço de produção e o espaço 

mundial” (op., cit., p, 271). Essa politização, na visão de Santos, aponta principalmente para a 

identificação e a diferenciação das relações de poder configuradas nos diversos espaços 

políticos acima citados. Essa politização ou  

 
[...] repolitização global da prática social e o campo político imenso que daí resultará 
permitirá desocultar formas novas de opressão e de dominação, ao mesmo tempo em 
que criará novas oportunidades para o exercício de novas formas de democracia e de 
cidadania ( idem). 

 

Parece aqui que segundo julga Santos, a característica fundamental do capitalismo 

é uma despolitização ou uma politização superficial da vida e que, portanto a sua superação se 

dará através da politização infinita dos “espaços políticos”. A reivindicação de uma ampliação 

da cidadania liberal ou a elaboração de uma nova teoria da democracia que leva em 

consideração as diferentes relações de poder e a diferenciação destas participariam do 

processo de implantação do socialismo. Socialismo que, justamente na visão de Santos, faz 

referência ao “arquipélago de soluções locais”; diríamos, as diferentes relações de poder 

identificadas nos espaços políticos, no melhor dos casos. Visto que, para o próprio Santos: 

“porque a transformação emancipatória não tem teleologia nem garantia, o socialismo não é, à 

partida, nem mais nem menos provável que qualquer outro futuro” (1996, 277) . A 

indeterminação tão querida pelos pós-modernos encontra aqui o seu apogeu.  

 

Na construção da democracia sem fim, isto é, do socialismo na visão de Santos, as 

várias lutas e os seus “protagonistas” darão os seus adjetivos. Nas palavras ao autor: 

 
Porque é uma qualidade ausente, o socialismo será tão adjetivado quanto for exigido 
pelas lutas democráticas. Neste momento, o socialismo será ecológico, feminista, 
pacifista e anti-racista. Quanto mais profundo for a desocultação das opressões e das 
exclusões, maior será o número de adjetivos. O socialismo é o conjunto dos seus 
adjetivos em equilíbrio dinâmico, socialmente dinamizados pela democracia sem 
fim. (Santos, 2005, p. 277) 
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A ocultação do socialismo como ruptura com o sistema do capital, por Santos, é 

cabalmente confirmada nessa citação. Enquanto o autor adjetiva os principais tons do seu 

socialismo, ele mesmo se contradiz quando afirma: 

 
Mas, enquanto futuro, o socialismo não será nunca mais do que uma qualidade 
ausente. Isto é, será um princípio que regula a transformação emancipatória do que 
existe sem, contudo, nunca se transformar em algo existente. Dada a acumulação de 
riscos insocializáveis e inseguráveis, da catástrofe nuclear à catástrofe ecológica, a 
transformação emancipatória será cada vez mais investida de negatividade. Sabemos 
melhor o que não queremos do que o que queremos. Nestas condições, a 
emancipação não é mais que um conjunto de lutas processuais, sem fim definido. O 
que a distingue de outros conjuntos de lutas é o sentido político da processualidade 
das lutas. Esse sentido é para o campo social da emancipação. A ampliação e o 
aprofundamento das lutas democráticas em todos os espaços estruturais da prática 
social ,conforme estabelecido na nova teoria democrática acima abordada. O 
socialismo é a democracia sem fim. (Santos, 2005, p. 277) (grifos do autor) 

 
 

É interessante notar a certeza com que Santos alega a impossibilidade da 

realização do socialismo enquanto afirmava a dificuldade ver a impossibilidade de prever o 

que sucederá ao capitalismo. Deste modo, parece que a emancipação para cuja as lutas 

democráticas vão se desdobrar não se refere a emancipação humana ou à livre 

individualidade, mas sim, à  emancipação política inerente e compatível com o capitalismo e a 

mundialização neoliberal na contemporaneidade. Baseando-se nas consequências da onda 

destrutiva e expansionista do capital, o autor afirma, peremptoriamente, o caráter ilusório da 

possibilidade de superação da ordem do capital. De tal modo, se esclarece sobre as 

justificativas da centralidade da politização da vida para o estabelecimento da democracia sem 

fim, deixando intocável o substrato do capital que impossibilita a sua concretização.  A 

metafísica da tese da democracia sem fim de Santos, que parte da separação entre o político e 

o econômico e da superioridade das lutas políticas sobre as lutas verdadeiramente 

emancipatórias, isto é, que indexa o sistema do capital na sua organicidade, é bastante 

evidenciada nas citações acima feitas. A centralidade das lutas políticas, conforme Santos, por 

sua vez, implica na centralidade dos novos movimentos sociais (NMS) na luta democrática 

apontada para a democracia sem fim. O autor esclarece esse ponto quando imagina, 

paradoxalmente, visto à indeterminação pós-moderna, como devem ser ou serão as relações 

Estado-cidadãos, estado-mercado a partir da criação do novo senso comum inerente a sua 

“nova” teoria da emancipação. No seu dizer: 
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Uma tal concepção da emancipação implica a criação de um novo senso comum 
político. A conversão da diferenciação do político no modo privilegiado de 
estruturação e diferenciação da prática social tem como corolário a descentração 
relativa do Estado e do princípio do Estado. A nova cidadania tanto se constitui na 
obrigação política vertical entre os cidadãos e o Estado, como na obrigação política 
horizontal entre cidadãos. Com isto, revaloriza-se o principio da comunidade e, com 
ele, a idéia da igualdade sem mesmidade, a idéia de autonomia e a idéia de 
solidariedade. Entre o Estado e o mercado abre-se um campo imenso- que o 
capitalismo só descobriu na estrita medida em que o pode utilizar para seu beneficio- 
não estatal e não mercantil onde é possível criar utilidade social através de trabalho 
auto-valorizado (trabalho negativo, do ponto de vista da extração da mais-valia): 
uma sociedade-providência transfigurada que, sem dispensar o Estado das 
prestações sociais a que o obriga a reivindicação da cidadania social, sabe abrir 
caminhos próprios de emancipação e não se resigna à tarefa de colmatar as lacunas 
do Estado e, deste modo, participar, de forma benévola, na ocultação da opressão e 
do excesso de regulação. O cultivo desse campo imenso, que tem vindo a ser tentado 
com êxito diferenciado pelos NMSs, será o produto-produtor de uma nova cultura. 
(SANTOS, 2005. p. 277-278) 

        

É cabal, nesse extrato, a naturalização do estado e do mercado como entidades 

insuperáveis, mas transformáveis, no sentido do beneficio dos cidadãos, no “campo imenso” 

onde tanto o estado como o mercado “deixam de imprimir a sua marca à sociedade para criar 

utilidade social”.  E na “sociedade-providência transfigurada” apesar do estado ter obrigações 

sociais, a centralidade dos cidadãos e das cidadãs na busca de “caminhos próprios de 

emancipação” independentemente  do Estado ou paralelamente a ele coloca-nos em frente do 

que chamamos de entificação da sociedade civil ou das associações cidadãs como 

fundamentais para a concretização da democracia sem fim tal como  postulada por Santos. 

Nessa perspectiva, as associações cidadãs, cuja principal estratificação se baseia nas “relações 

de poder diferenciadas” constituem uma comunidade desprovida de contradições onde o bem 

comum está a cargo tanto do Estado, do mercado como dos cidadãos e das cidadãs. Cabe 

relembrar que essa entificação da sociedade civil como da cidadania é herdeira do movimento 

de maio 68 na Europa. Assim, o questionamento da burocracia stalinista (mal chamada de 

socialismo) desembocou tanto no distanciamento aos partidos políticos e ao estado tanto na 

aproximação das lutas para a liberdade individual e a autonomia da sociedade civil concebida 

como o conjunto das associações cidadãs e espaço por excelência de autonomia, de liberdade 

e de igualdade. E a partir daí, a reivindicação da cidadania como a expressão mais radical 

tanto da autonomia como da liberdade e da participação se destacou enquanto central nas lutas 

dos chamados novos movimentos sociais, entre os quais se enfatizou o movimento feminista 

radical. 
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4.4 A CIDADANIA COMO SINÔNIMO DE EMANCIPAÇÃO OU DA LIBERDADE 
NA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA NA ERA “PÓS-MODERNA” SOB A 
MUNDIALIZAÇÃO NEOLIBERAL 

 

Na lógica da sociedade capitalista burguesa baseada na democracia formal, a 

emancipação tem como principal manifestação a possibilidade dos cidadãos de participar das 

eleições. Liberdade significa, sobretudo, o direito de votar e de ser eleito, o direito de 

participar nas coisas políticas do seu país. Liberdade significa cidadania. Um indivíduo é livre 

quando pode exercer a sua cidadania sem pressão, nem força. Nas palavras de TONET: 

  
 Cidadania tornou-se sinônimo de liberdade. Cidadão é o indivíduo que tem direitos 
e deveres das mais diversas ordens e deveres que terão uma existência efetiva. Deste 
modo, a máxima aspiração do individuo, o seu horizonte mais amplo, é tornar-se 
plenamente cidadão  (TONET, 1997. p. 164) 

 
 

 A cidadania nem sempre significava liberdade para todos e todas. Depois da 

derrota da sociedade feudal e, com ela, das idéias de desigualdade natural entre os homens, o 

critério para ser cidadão se tornou a propriedade. Baseada na ideia da igualdade natural, a 

cidadania se fundava no direito mais importante da classe burguesa: o direito à propriedade. 

Nesse sentido só os homens, proprietários, tiveram acesso à cidadania. Foi só com o 

acontecimento do estado democrático que a cidadania deixou de ser o “bem” exclusivo dos 

proprietários para ser o de todos, sob condições definidas (idade, saúde mental) (idem: 165).  

É assim que cidadania e democracia se tornaram irmãs siamesas. 

 

Nem sempre a democracia foi tão popular ou uma moda a adotar sob o risco de 

penas internacionais, no caso de falta. A renovação do discurso da democracia formal tem 

uma historia. Ela é ligada ao desenvolvimento do sistema capitalista na sua fase neoliberal, 

como salienta TONET:  

 
 O mercado exige uma circulação muito rápida dos produtos, sob pena de causarem 
prejuízo. E se isto é verdade para os produtos materiais, não é menos para os 
produtos espirituais. Um destes produtos, que há algum tempo teve um aparecimento 
meteórico, foi o conceito de democracia. (idem p: 163) 
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Na América Latina e no Caribe, ela foi posta em circulação depois de um período 

de longa ditadura apoiada pelos Estados Unidos nessa zona para impedir a extensão da 

revolução cubana ao resto da América Latina e do Caribe. Nos anos 1970, as ditaduras 

estavam sendo derrotadas pelos movimentos populares na zona, os Estados Unidos para não 

perder a face mudaram de discurso e de política de acordo com as necessidades do mercado 

para adotar a defesa da democracia representativa, com ênfase na necessidade de eleições 

regulares: 

 
No início dos anos setenta, foi registrada uma mudança gradual na política externa 
dos Estados Unidos, os quais iam, progressivamente, fazer dos direitos humanos e 
da democracia representativa, o eixo fundamental do seu apoio político e da sua 
ajuda econômica aos países beneficiários.  (ETIENNE, 1999. P. 67)   

 

Esse momento está vinculado à necessidade do mercado capitalista norte 

americano se expandir nesta zona, na fase neoliberal, a partir dos anos setenta, e da chegada 

ao poder do presidente democrata Jimmy CARTER, em ruptura com o keynesianismo 

adotado antes da Segunda Guerra Mundial e retomado nos chamados “anos dourados”. Desta 

maneira, a democracia representativa se apresenta como aliada política e ideológica do 

liberalismo econômico para a difusão das ideias do liberalismo político, útil à expansão do 

mercado capitalista.  

 

 Nesse ambiente, o discurso da cidadania é muito importante para criar a ilusão da 

unidade, da igualdade dos homens e das mulheres na chamada sociedade civil aclassista, isto 

é, para mascarar o caráter de classe da sociedade regida pelas leis do mercado capitalista. 

Como salientou J WELMOVICKI, o papel que desempenhou essa teoria não é dos menores: 

 
A teoria da cidadania cumpre uma função ideológica de primeira grandeza. Afinal, a 
ideologia da igualdade de todos nas democracias burguesas sempre foi uma das 
armas mais importantes da burguesia em sua disputa da consciência dos 
trabalhadores e explorados de modo geral (WELMOVICKI, 2008. P. 140) 

 

Um dos maiores instrumentos ideológicos de legitimação do desenvolvimento da 

propaganda da democracia, como já foi analisado em nosso trabalho, é a chamada pós-

modernidade de contestação. Vale salientar que é a lógica de alienação própria ao sistema 

capitalista que traz a idéia de que a transformação nas práticas políticas é possível sem a 
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superação do seu substrato, a saber, a “relação-capital” 75. É esse discurso que está veiculando 

a idéia de que a democracia com o exercício pleno da cidadania pode levar à transformação da 

sociedade atual em uma sociedade mais justa para todos e todas. Mas uma sociedade mais 

justa no seio do modo de produção capitalista, com o respeito escrupuloso ao direito superior 

da democracia burguesa: o direito de uma minoria de explorar à vontade a força de trabalho 

da maioria. Esso é o discurso, que na sociedade contemporânea, está apoiado nas teorias pós-

modernas: 
 

Justifica, fundamenta e “autoriza” a participação na gestão do Estado burguês, sob o 
argumento de que seria possível e, óbvio, extraordinariamente positiva, a conquista 
dos direitos-cidadãos, através de uma simples gestão “honesta”, popular e 
democrática do Estado. (WELMOVICKI, 2008. P.141-142)  

 
 E para chegar nessa « sociedade capitalista mais justa » os cidadãos e as cidadãs 

devem desempenhar um grande papel através das associações cidadãs da sociedade civil. 

Como se a democracia fosse o motor do trem da sociedade justa; os cidadãos - as cidadãs os 

ferroviários dele [o trem] e o estado, o motorista. Como se o Estado burguês fosse justo, 

neutro e não o instrumento das classes possuidoras e exploradoras. É esquecer que: 

“Propriedade privada, burguesa, Estado “político” e “cidadania” apenas possuem existência 

histórica real enquanto partes de um mesmo todo, isto é, a sociedade regida pelo capital”. 

(LESSA, 2006. P. 41-42) (grifos do autor) 

 

Vale aqui ressaltar que, para o próprio Marx, o estado é consubstancial às relações 

capitalistas de produção. Ele garante a estrutura econômica e constitue um quadro para as 

relações econômicas através das leis, por exemplo, que protegem o desenvolvimento do 

                                                 
75 Como abaliza Mészáros no seu “Para além do capital”, no decorrer da história da humanidade, nenhuma das 
sociedades ditas socialistas e, sobretudo a União Soviética superou a relação-capital. Ao contrário o que se 
observou na União Soviética foi um capitalismo de Estado. A respeito disso, Sergio Lessa destaca como na 
União Soviética a teoria de valor foi decretada compatível com o socialismo. Isso constituiu uma das 
contradições antagônicas entre o capitalismo e o socialismo presentes na União Soviética que nos deixa, sem 
duvida nenhuma sobre a inexistência nesse país, do socialismo tal como teorizado por Marx e Engels. Além do 
decreto da não necessidade da internacionalização do socialismo pelo estado burocrático soviético, pouco tempo 
antes da afirmação de que o comunismo já estava realizado. Nas palavras de Lessa: “[...] destino semelhante à lei 
do valor depois da década de 1920. Antes deste período, a exploração do homem, uma determinação ontológica 
das sociedades de classe, e a lei do valor, a forma específica que esta exploração assume na sociedade capitalista, 
eram consideradas incompatíveis com o socialismo. Todavia, sendo viável o socialismo em um só país, então a 
forma de produção lá existente teria que ser a expressão do socialismo encarnado em história. Como tanto na 
URSS, como na China mantinham-se não apenas o capital (ainda que não o capitalismo, segundo Mészáros), 
mas também o trabalho assalariado e a sua hierarquia de comando, estas peculiaridades históricas teriam que ser 
convertidas em características do socialismo.” (2007, p. 38-39) 
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sistema, a exploração e a dominação duma classe [a burguesia] sobre outra [a classe 

trabalhadora]: 
 

Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e como, 
ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, o Estado da 
classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que, por 
intermédio dele, se converte também em classe politicamente dominante e adquire 
novos meios para a repressão e exploração da classe oprimida. Assim, o Estado 
antigo foi, sobretudo, o Estado dos senhores de escravos para manter os escravos 
subjugados; o Estado feudal foi o órgão de que se valeu a nobreza para manter a 
sujeição dos servos e camponeses dependentes; e o moderno Estado representativo é 
o instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho assalariado. (in 
ENGELS, 1884, p. 62)  

 
De tal maneira, a entificação do estado como instrumento de aperfeiçoamento do 

capitalismo participa do processo de alienação das classes populares e de manutenção do 

reino do capital nas relações sociais. No entanto, no discurso político que acompanha a 

aplicação do neoliberalismo nos países periféricos, o Estado burguês e a sociedade civil são 

considerados como dois parceiros trabalhando juntos por uma sociedade democrática mais 

justa, onde o exercício da cidadania desempenha um papel importante. 

 

E para melhor participar da sua cidadania, as mulheres devem ser educadas. A 

sociedade deve prepará-las para funcionar no sistema democrático representativo, formal. É o 

direito das mulheres de conhecerem seus direitos, serem capazes de defendê-los, 

especialmente os de votar e de serem eleitas, de participarem da gestão do seu país, como os 

homens, e também de participarem adequadamente da vida comunitária, cidadã enquanto 

membros da sociedade civil. É assim que a educação se tornou o caminho por excelência para 

a libertação das mulheres, para elas serem cidadãs. Pois é o caminho, para as mulheres serem 

líderes, irem governar como os homens sem questionar fundamentalmente a natureza dessa 

sociedade de abuso, de exploração, de opressão e de alienação regida pelo capital. A 

cidadania das mulheres tem seu espaço privilegiado de exercício na sociedade civil 

organizada. Mediante o exercício da cidadania dado como instrumento para melhorar a 

democracia cada dia mais na ideologia burguesa capitalista, a emancipação das mulheres 

sugere a capacidade total delas de exercer seus direitos civis e políticos.  

 

Após a leitura da pós-modernidade, na sua unidade política em relação à tese da 

insuperabilidade do capitalismo, se faz obvio como os novos movimentos sociais, sobretudo o 
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movimento feminista, se destacam como sendo centrais na implantação da nova teoria 

democrática: “[...] Em qualquer caso, a politização do espaço doméstico- e, portanto, o 

movimento feminista- é um componente fundamental da nova teoria da democracia” (Santos, 

2005, p. 272). Nova teoria da democracia etiquetada pelo próprio Santos como pós-moderna:  

 
A nova teoria de democracia- que também poderíamos designar por teoria 
democrática pós-moderna para significar a sua ruptura com a teoria democrática 
liberal- tem, pois, por objetivo alargar e aprofundar o campo político em todos os 
espaços estruturais da interação social. No processo, o próprio espaço político 
liberal, o espaço da cidadania, sofre uma transformação profunda. A diferenciação 
das lutas democráticas pressupõe a imaginação social de novos exercícios de 
democracia e de novos critérios democráticos para avaliar as diferentes formas de 
participação política. E as transformações prolongam-se no conceito de cidadania, 
no sentido de eliminar os novos mecanismos de exclusão da cidadania, de combinar 
formas individuais com formas coletivas de cidadania e, finalmente, no sentido de 
ampliar esse conceito para além do principio da reciprocidade e simetria entre 
direitos e deveres. (op. Cit. p. 276) 

 

A “ruptura política com a democracia liberal moderna” é outro sofismo pós-

moderno para conceituar a retomada e ampliação da democracia liberal, sem questionar nem 

radicalizar a sua posição política a respeito da ordem do capital como substrato e “base 

estrutural” de tal democracia. Vê-se então que a “impostura pós-moderna” para retomar o 

titulo do livro de Jean Claude St Onge intitulado: “L’imposture neoliberale76”, uma vez mais 

mostra a sua cabal continuidade política com a modernidade capitalista como ideologia 

anistoricizante, naturalizante da realidade histórica, social e, portanto justificadora da ordem 

do capital.   

   

No próximo capitulo, portanto, buscaremos compreender as especificidades do 

movimento feminista contemporâneo, a partir da sua renovação, até o ano 2008, ano de 

publicação da monografia de sistematização de experiências da Plataforma de Advocacia 

pelos Direitos das Mulheres, CONAP (por extenso em francês). Analisaremos as contradições 

                                                 
76 Nesse livro o autor mostra como o neoliberalismo retoma os princípios liberais originais na sua maior pureza e 
os apresenta como novos, recentes, inéditos para mistificar melhor.  Nas palavras de St Onge: “Segunda 
impostura. Como o seu nome o indica, o “neo”-liberalismo sugere a ideia de um renovo, ver de uma 
“revolução”conforme alguns dos seus promotores, a única reposta as questões atuais, a via real para um futuro 
melhor. Esta ideologia supostamente deve substituir as “velhas” idéias em voga as mais lindas horas do Estado-
providencia, e cujo John Meynard Keynes foi o teórico mais em vista (ver o apêndice). Veremos que a novidade 
do neoliberalismo é nada mais que um astucia. Seu quadro conceitual é fundamentalmente o mesmo que aquele 
dos fundadores do liberalismo clássico ( ver o apêndice). Eis porque os neoliberais foram qualificados de 
ultraconservadores nos anos 1990, de tal modo que o neoliberalismo mereceria melhor a apelação de 
retroliberalismo”. (St Onge, 2000, p. 16-17) 
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entre o projeto de emancipação política levantado nas lutas feministas contemporâneas e as 

necessidades das mulheres haitianas como totalidade. Isso, no propósito de desvendar as 

articulações da práxis feminista haitiana tanto com o projeto de livre individualidade oriundo 

das lutas dos marrons e dos escravos de plantação nas quais se origina o estado Haitiano, 

como com o projeto de emancipação política, oriundo tanto da tradição moderna como da 

pós-moderna capitalistas. 
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5. LUTAS FEMINISTAS DITAS PROGRESSISTAS E EMANCIPAÇÃO HUMANA 

NO HAITI: DA REPRODUÇÃO DO PROJETO DEPENDENTE E DO DESVIO DO 

PROJETO DE LIVRE INDIVUALIDADE                                                                                                

 

“- Direitos Humanos é assim que é chamado 
    O Papão para crianças mal criadas. [...]  
  - O diabo está chegando, cala-se ”. 

     (Manno Charlemagne, Disco La fimen) 
 

No primeiro capitulo deste trabalho, tínhamos analisado a formação social 

haitiana enfatizando a presença de dois projetos políticos contraditórios nas lutas antecedentes 

à independência haitiana. Porém, as circunstâncias tinham forçado os alforriados reacionários 

a seguir o plano dos marrons da liberdade, a saber, a luta frontal e cruel contra a modernidade 

colonial escravista francesa na colônia. No entanto, esse projeto apesar de ter direcionado a 

primeira revolução antiescravista e anti-colonial do mundo, não se realizou depois da 

independência. Contudo, historicamente o projeto de emancipação humana ou de livre 

individualidade continuou a guiar as lutas das classes populares haitianas até o inicio do 

processo permanente da sua pauperização-despolitização. As mulheres, nesse cenário, acabam 

sendo as mais exploradas, além de ser oprimidas em nome da relação de subordinação, de 

poder e de exploração suposta pelo gênero. Assim, no segundo capítulo, trabalhamos de 

maneira especifica sobre a categoria gênero, na sua articulação com o trabalho, e as lutas 

feministas em torno de tal relação na história da humanidade, pelo menos do mundo 

ocidental. Isso, para procurar as raízes históricas da separação, para não falar em oposição, 

das lutas em torno da condição feminina e daquelas em torno das situações das mulheres. 

Buscamos também apontar as limitações ontológicas das lutas feministas independentes, ou 

indiferentes a exploração das mulheres da classe trabalhadora e das classes populares em 

nome da separação entre o econômico e o social. O que nos conduziu a procurar na ideologia 

pós-moderna, no terceiro capítulo deste trabalho, as raízes ideo-políticas de tal postura. Esta é 

assumida, de modo geral, pela sociedade civil organizada e, sobretudo, pelo movimento 

feminista haitiano auto-identificado como porta-bandeira da sociedade civil ativa ou dos 

movimentos sociais no Haiti. Assim, no presente capítulo, atentaremos para as lutas 

feministas contemporâneas, nas suas articulações com as lutas populares das mulheres 

haitianas no bojo da mundialização neoliberal. De modo especial, enfocaremos a advocacia 
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enquanto instrumento de pacificação-despolitização das mulheres das classes populares na 

contemporaneidade. Isso, à luz do projeto de livre individualidade dos marrons e do legado 

marxiano. 

 

 

5-1 AS RAÍZES HISTÓRICAS DO MOVIMENTO FEMINISTA HEGEMÔNICO 

CONTEMPORÂNEO: O MOVIMENTO FEMINISTA DE RAIZ BURGUESA HAITIANO 

DE 1934 

 

 

A partir da idéia do movimento feminista se considerando como o prolongamento 

das ações da Ligue Feminine d’Action Sociale (LFAS), a análise de tal instrumento ideo-

político se revela necessária para melhor situar, do ponto de vista histórico-político, os 

posicionamentos da CONAP, sobretudo, no que diz respeito às necessidades reais das 

mulheres das classes populares. A história oficial do movimento feminista considera a criação 

da LFAS, em 1934, como a ação pioneira do movimento feminista no Haiti. Com efeito, para 

uma das mais importantes líderes do movimento feminista hegemônico, Danièle 

MAGLOIRE77, as primeiras reivindicações da LFAS se situam em torno da recusa à exclusão, 

do exercício duma cidadania autônoma para as mulheres. Estas lutas conseguiram o acordo do 

direito de votar às mulheres, do direito de ocupar os postos eletivos e de decisão nas 

administrações públicas. O segundo grande momento do movimento, é a sua renovação 

depois da queda de Duvalier Filho, no dia 3 de abril de 1986. Naquele dia, se realizou uma 

marcha em Porto-Principe contra a exclusão das mulheres na construção da democracia. À 

exceção do acento posto na problemática da violência feita às mulheres e sobre o livre acesso 

ao aborto, o movimento feminista haitiano contemporâneo está dando continuidade àquele de 

1934. Portanto, segundo MAGLOIRE, as reivindicações são as mesmas. Consoante ao 

materialismo dialético que guia nosso trabalho, vamos à história para entender não somente o 

contexto de criação da LFAS, mas, sobretudo o significado idéo-político de tal movimento 

para a maioria das mulheres no citado período. 

 

                                                 
77 ler MAGLOIRE, 2003. p. 115-120 
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A LFAS nasceu no contexto do fim oficial da ocupação americana do Haïti. 

Ocupação marcada pela expropriação sistemática dos pequenos camponeses, em geral, em 

benefício de industriais agrícolas estadunidenses. Como já analisamos no capitulo que trata da 

formação social haitiana, o presidente colaboracionista Sténio Vincent assim como o seu 

governo eram parceiros da LFAS. Aliás, a irmã do Presidente Vincent era uma das dirigentes 

da Ligue. Ora, Sténio Vincent foi um dos perseguidores dos defensores da inviolabilidade do 

solo nacional, depois da sua eleição. Naquele contexto, as iniciativas da LFAS tiveram 

acolhido favorável tanto do governo como “da iniciativa privada” (Sylvain-Boucherau,1957, 

p.86). Ora, historicamente, os governos e a “iniciativa privada” aceitam ou contribuem para o 

sucesso de lutas sociais pacifistas somente quando estas defendem, ou não se opõem aos seus 

interesses fundamentais, entre os quais, o de se enriquecer em detrimento das classes 

trabalhadoras e populares.  

 

Porém, não podemos afirmar que a LFAS defendia a ocupação americana. De fato, 

no momento da aparição desta organização, ano da desocupação oficial do país, o Haiti na sua 

totalidade era contra a ocupação do país. Visto que, 

      
O país, à medida que se empobrecia, perdia a confiança que podia ter tido na 
ocupação que ele tomava como responsável pelo seu devir, embora não levasse em 
consideração o mecanismo da sua ruína. Naguère estava com raiva dos cacos, 
agora, odiava os “cacos em kaki”, pois a sua presença lhe era intolerável. (Edgar 
Numa sem dados bibliográficos Apud Casimir, 2006, p. 173) 

 

Como destaca o autor Casimir, este fez parte da declaração de um intelectual da 

classe dominante haitiana na época. Os Cacos eram vistos como bandidos pela classe 

dominante, pelos seus intelectuais, assim como pelos ocupantes, embora em períodos 

diferentes. A esse respeito, Suzy Castor citada por Casimir (idem, p. 173) reporta a seguinte 

declaração de um ocupante ao seu superior: “Os bandidos que se chamavam Cacos ou 

revolucionários dizem que fazem a guerra contra os norte-americanos no propósito de 

expulsá-los da ilha78 ou de exterminá-los”. Com efeito, no seu início, a ocupação era bem 

vista pelas “elites”, mas quando a ferramenta racista estadunidense começou a humilhar todos 

                                                 
78 A esse respeito cabe assinalar o caráter generoso dos cacos que não somente queriam a desocupação da 
República Haitiana, mas também da República Dominicana. De fato, historicamente as lutas emancipatórias 
haitianas (lutas independentistas, lutas anti-ocupação norte-americana) sempre tiveram como propósito a 
emancipação total da ilha. 
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os mestiços como faziam com os negros, e, sobretudo a privilegiar os interesses dos 

industriais estadunidenses em detrimento dos grandons-bourgeois, um nacionalismo mal 

digerido ganhou tanto os grandons como os grandes funcionários, assim como os seus 

intelectuais. 

 

Portanto, tanto grandons, como intelectuais pro-grandons, assim como as classes 

populares odiavam a ocupação americana e queriam o seu fim, pelo menos nos seus últimos 

anos. Por enquanto, somente o movimento popular camponês liderado por Charlemagne 

Peralte e Benoit Batraville queria, não somente o fim da ocupação do ponto de vista jurídico, 

bem como, o fim da pilhagem dos recursos do país pelos ocupantes, além da restituição das 

terras das quais foram expulsos/expulsas os camponeses e as camponesas pauperizados 

/pauperizadas.  De fato, foram esses/essas últimos/últimas que lutaram verdadeiramente pela 

soberania do país. Com efeito, 

 
da mesma maneira que seus ancestrais o tinham feito antes com as tropas francesas 
durante a guerra da independência, estes rebeldes eram determinados a expulsar os 
novos opressores que pretendiam anexar o país. Charlemagne Peralte assinava todos 
os seus documentos enquanto ‘chefe do exército revolucionário lutando contra os 
norte-americanos sobre a terra de Haiti’ (Suzy Castor apud Jean Casimir, 2006, p. 
173) 

 

No contexto das lutas para a conquista da segunda independência do Haiti, as 

mulheres das classes dominantes se reuniram para formar uma organização feminista. A 

ocupação americana do Haiti tinha permitido a constituição de uma classe operária, embora os 

proprietários das usinas fossem, sobretudo, estrangeiros, pela extensão das relações 

capitalistas, sob seu controle. De fato, o fim da ocupação abriu espaço para a expansão da 

burguesia latifundiária haitiana. De modo histórico, os movimentos feministas, de raizes 

burguesas nasceram, como diz Carmen Elijabeitia (1987), no bojo de “turbulências” pró - 

burguesas. A LFAS era composta, na sua maioria, de mulheres da burguesia, sobretudo, 

comercial ou da pequena burguesia bem educada, em geral, formada no estrangeiro, e com 

pele clara. Deste modo, a LFAS, enquanto luta feminista de raiz burguesa não escapou a essa 

“regra histórica”. 
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É importante relembrar que na colônia de Saint Domingue79, conforme analisado 

antes, a colonização era de exploração e não de povoamento. O que explica o número maior 

dos negros capturados na África e introduzidos na colônia de Saint Domingue em comparação 

aos colonizadores brancos. A esse respeito, cabe assinalar que no momento da revolução 

haitiana, os negros eram contabilizados em 500.0000, contra 24000 mestiços e 32.000 

brancos. Não houve uma “miscigenação” entre os brancos e as negras, não obstante o estupro 

frequente de mulheres negras pelos colonizadores brancos. Estupro cujo produto era o mestiço 

alforriado. Ademais, quase todos os brancos80 foram executados pelo exército dos antigos 

escravizados negros, em seguida à tentativa dos que sobreviveram às guerras da 

independência de se unir com a metrópole contra a independência da nova república. 

Portanto, no Haïti, depois da independência, ficaram os antigos escravizados e os alforriados 

mestiços e negros aliados pela guerra da independência. Depois do assassinato do fundador da 

pátria, Jean Jacques Dessalines, assim como do seu projeto, ficou no país uma oligarquia com 

dois marcadores epidérmicos: mestiça e negra. Deste modo, a categoria de brancos haitianos 

não existe. Os descendentes da oligarquia não negra são mestiços, de pele clara. Se a cor da 

pele em si não vale na análise das posições de classe de uma classe social dada, a situação de 

classe das fundadoras da organização não deixa de desempenhar um papel inegável na 

definição das suas prioridades na sua luta. 

   

Com efeito, o seguinte resumo do ato fundador da LFAS: “No dia 22 de fevereiro 

de 1934, Madeleine SYLVAIN, jovem advogada, reúne algumas intelectuais e líderes sociais 

com o propósito de fundar uma associação para a emancipação política e social das 

mulheres” (SYLVAIN BOUCHEREAU, 1957. p.82) (grifo nosso) demonstra a composição 

elitista de tal associação. Apesar da composição da organização já ter deixado clara a sua 

composição impopular, é necessário entender o significado desse objetivo da LFAS, tanto na 

realidade haitiana da época como no entendimento das suas fundadoras.  

 

                                                 
79 Nome do Haiti na época da sua colonização. 
80 A exceção de “alguns colonos alemãs do Noroeste e alguns militares poloneses que sempre manifestaram sua 
simpatia  pelos independentistas  [que] obtiveram a nacionalidade haitiana. Estas medidas tendem a demonstrar o 
caráter anticolonialista mas  não racista do desencateamento da vigência popular contra o resto da dominação 
francesa. Como coroamento da exterminação física dos colonos franceses, o novo Estado proclama como 
princípio fundador que “nunca, nenhum colono, nem europeu colocará os pés sobre este território a título de 
mestre ou de proprietário” “.  (Joachim, 1979, p.48)  
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Para a LFAS, a emancipação social significava, em primeiro lugar, a integração 

das mulheres instruídas nas demais esferas da vida além da família, sobretudo, nos 

equipamentos coletivos, numa vida pública fora da casa, no domínio da literatura, do ensino 

ou na administração pública. Ora, naquele período, apenas as mulheres das classes 

dominantes tinham acesso à educação formal, apesar desta ser limitada. Apenas as mulheres 

da burguesia comercial, da oligarquia latifundiária e dos grandes funcionários públicos, em 

geral, proprietários fundiários ao mesmo tempo, poderiam ser instruídas no período. As 

mulheres trabalhadoras e das classes populares, pelo menos uma minoria entre aquelas que 

viviam nas cidades, tiveram acesso a cursos informais, noturnos oferecidos por mulheres de 

“boa vontade” da burguesia e da pequena burguesia instruída. É só com a multiplicação 

desses cursos, enquanto iniciativa privada mais ou menos organizada, sobretudo com a LFAS 

e mais tarde, com outras associações, que o governo cria alguns “cursos de noite” e logo, 

passa a organizar a educação dos adultos. (SYLVAIN BOUCHEREAU, 1957. P.85). Em 

verdade, esses cursos deixaram o analfabetismo planejado das classes populares quase 

intocado. Quando consideramos as consequências da relação social de gênero que leva os pais 

a privilegiar a educação dos meninos, sobretudo, quando eles podem somente assumir a 

educação de um filho apenas, podemos afirmar que esses cursos deixam, de modo particular, 

o analfabetismo das mulheres pauperizadas do campo, em especial, quase intato.  

   

Portanto, a seguinte justificativa da criação da organização demonstra cabalmente 

o caráter limitado, antipopular do seu objetivo. Com efeito, A LFAS quis integrar as mulheres 

instruídas, “autônomas economicamente” na sociedade haitiana consoante às suas situações 

socioeconômicas, como as mulheres burguesas e pequeno-burguesas das outras sociedades 

contemporâneas: 

 
Evoluída, mais instruída, muitas vezes economicamente independente, aceitando 
suas responsabilidades sociais, a ela [a haitiana] não poderia lhe faltar observar o 
lugar inferior ocupado na nação e a pensar na liberdade conseguida pelas suas irmãs 
de ultramar. (SYLVAIN BOUCHEREAU, 1957: p. 82) 

 

Essa frase desvenda o caráter sectário da luta feminista dos anos 30 no Haiti. 

Quando Sylvain-Bouchereau alega a posição privilegiada das mulheres da sua classe para 

denunciar o lugar subalterno ocupado na sociedade, ela justifica ao mesmo tempo a 

subalternização das mulheres não evoluídas, analfabetas e pauperizadas como as mulheres-
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jardins haitianas. Como afirmado pela autora, essa luta que consideramos como elitista, de 

classe, está em consonância com os movimentos feministas burguesas dos países 

neocolonialistas em torno da igualdade jurídica com os homens da classe burguesa e pequena 

burguesa alta e do melhoramento das situações das mulheres. Ora, apesar do caráter 

progressista da igualdade jurídica, ela é funcional à ordem dominante. A igualdade jurídica, 

pelo que estudamos sobre a história do Haiti, não mudou a natureza opressora, machista da 

sociedade exploradora dependente haitiana. 

 

Além disso, é importante atentar para o significado de uma mulher evoluída no 

período, na sociedade haitiana. Como analisamos nas páginas anteriores, uma mulher 

evoluída, no contexto haitiano e da época, significa uma mulher instruída, de uma família da 

oligarquia latifundiária de modo geral. E, além de tudo, informada das últimas notícias 

internacionais sobre a moda, a cultura, a literatura o os movimentos sociais. É uma mulher 

que pode viajar, por exemplo, à Franca, aos Estados Unidos e que fala francês.   

   

Vale a pena ressaltar que existem duas línguas no Haiti. O crioulo é a língua 

construída na colônia pelos escravizados/ pelas escravizadas com a contribuição das línguas 

africanas, das diversas tribos de origem dos africanos, do francês, do espanhol e da língua dos 

indígenas assassinados pelos invasores espanhóis. Como língua de resistência dos 

escravizados, o crioulo, assim como o vudu foi durante muito tempo discriminado, depois da 

independência, pelas elites neocolonialistas, sobretudo, depois de 1806. É a língua materna do 

povo haitiano, por enquanto o francês é a língua de ensinamento, a dos antigos colonizadores 

e escravagistas valorizada pelas classes dominantes. Portanto, somente os escolarizados/ as 

escolarizadas falam francês. Durante muito tempo, o francês foi usado para bloquear o acesso 

das massas populares à justiça, aos espaços de produção de conhecimento. Foi somente com a 

constituição de 1987 que o crioulo foi estabelecido enquanto língua oficial, assim como o 

francês. Porém, o atraso escolar e o analfabetismo, planificados desde 1804 pelos alforriados 

proprietários, perpetuam a distância social entre as duas línguas. Até hoje, apenas uma 

minoria da população haitiana fala corretamente o francês e constitui uma elite. Portanto, essa 

mulher evoluída que inspirou e dirigiu as lutas feministas da LFAS foi a mulher burguesa e 

pequeno-burguesa. Para ser breve, é uma mulher que reúne todas as condições para ter 
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interesses e necessidades opostos, contraditórios em relação às mulheres exploradas-

oprimidas do campo e das cidades. 

 

No entanto, essa luta social contribui para reforçar as ações estatais contra a 

“pobreza” e a “indigência”. Elas implantaram ações culturais, abriram casas de apoio às 

crianças, e, sobretudo às mulheres. A Organização conseguiu forçar o governo a introduzir 

cursos secundaristas para meninas, facilitando logo a entrada destas nas universidades. Como 

foi analisado, na época, foram as filhas das classes dominantes preferencialmente de pele 

clara que tiveram acesso às escolas públicas (na sua maioria). Isto sem falar das escolas 

particulares confessionais. Nesse sentido, se revela claramente o caráter limitado das 

reivindicações e dos avanços creditados à LFAS quando comparados às necessidades 

objetivas das mulheres das classes populares, sobretudo, no momento em que nasceu esta 

Organização. 

 

Assim sendo, se destaca o papel imprescindível da LFAS na introdução da 

assistência social no Haïti. Devido à relação de proximidade que algumas das suas líderes 

tiveram com o governo, elas não só conseguiram abrir obras de caridade ou de formação 

particulares, mas também propiciaram a implicação do governo na assistência social:  

 
A senhorita Résia Vincent, irmã do presidente da República, Sténio VINCENT, não 
se contentou em fundar a Obra dos Meninos Assistidos, mas levou o governo a 
organizar a assistência pública, criando a “Caixa de Assistência Social” que permitiu 
a abertura de asilos e internatos nas principais cidades (SYLVAIN-BOUCHEREAU, 
op. Cit. P. 86) 

 

O trabalho dessa Organização foi tão apreciado pela burguesia e pelo Estado que: 
 

Ela [a Ligue] viu, várias vezes, os seus esforços se coroar de sucesso, seja pela 
iniciativa privada ou pública, seja colaborando ela mesmo em fundar novas obras. 
Foi assim que ela propiciou ou colaborou na fundação da Sociedade de Puericultura, 
da Obole du Pauvre, da Bouchée de Pain e de muitas obras de assistência ou de 
previdência social. Em 1940, ela consagra o seu congresso ao estudo dos problemas 
sociais. Em dezembro de 1943, abriu um lar operário (idem) 

 

É conhecido historicamente o papel da burguesia na implantação do Serviço 

Social, no século XIX, sobretudo através das suas mulheres. Isto é, na sua forma originária, a 

saber, a assistência social na vertente filantrópica com caráter de caridade pelos bons cuidados 
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das mulheres da burguesia, no propósito de melhorar as condições de vida das trabalhadoras, 

dos trabalhadores e camponeses explorados/exploradas. E, sobretudo, para impedir a 

fomentação de revolta contra as condições desumanas de vida. Porém, o baixo 

desenvolvimento do capitalismo no Haiti, quantitativamente, não permitiu o desenvolvimento 

“normal” da profissão no país. Como nota Louis-Juste (2007), o serviço social se 

institucionaliza em resposta as demandas da onguização generalizada do país sob a ditadura 

para as necessidades da vulgarização da ideologia neocolonial/desenvolvimentista, através da 

criação da faculdade de Ciências sociais da Universidade do Estado do Haiti, em 1974.  

 

Assim, o caráter progressista desse movimento se voltava às necessidades de 

reprodução da grande-burguesia latifundiária nascente haitiana naquele momento: melhorar 

para conservar o mesmo fundamento. O propósito de melhorar as condições de vida das 

mulheres era nítido para a LFAS: “As fundadoras acharam que o feminismo, mais ainda que 

um movimento de emancipação política é, antes de tudo, um movimento de melhoramento 

social, sendo através desse feminismo que elas começaram”. (ibidem: 84)  

 

Movimento de melhoramento social este que se dá no contexto geral da 

consolidação do Estado do Bem-Estar social em alguns países do Hemisfério Norte, em 

seguida à crise de 1929. No entanto, um projeto de melhoramento social jamais poderia 

satisfazer as necessidades reais das mulheres das classes populares urbanas e rurais, 

particularmente, subjugadas pela ocupação americana.  

 

O caráter limitado do alcance da LFAS enquanto luta feminista de raiz burguesa, 

pode ser destacado através dos seus objetivos, a seguir: 

 
1o) contribuir para o  melhoramento físico, intelectual e moral da mulher 
haitiana,para torná-la consciente de seus deveres sociais.  
2o) resolver os problemas ligados à proteção da criança, da mulher, dos idosos, ao 
melhoramento do lar .  
3o) fazer reconhecer a igualdade civil e política da haitiana. (SYLVAIN 
BOUCHEREAU, 1957: p. 82) 
 

 

A universalização do genérico “Mulher” e da criança na definição dos objetivos 

da Organização, apesar das limitações temporais que podem estar na base de tal enunciado, 
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diz respeito a tentativa da classe dominante de diluir as diferenças. Ou seja, as contradições 

entre as mulheres, como analisamos no segundo capítulo desta dissertação. Contradições de 

classe, de raça e geracional. Com efeito, no período do nascimento da LFAS, a questão da cor 

da pele era muito forte, sobretudo, no contexto da ocupação capitalista racista americana. A 

repressão psicológica e social contra os/as negros/as depois de 1804 foi institucionalmente 

“enfrentada” no Haiti com a chegada no poder do presidente reacionário François Duvalier. 

Ele massificou a entrada dos negros e das negras na universidade. Embora no período da 

ditadura o primeiro critério de entrada na universidade fosse o apadrinhamento, ou o vínculo  

direto ou indireto com a equipe ditatorial despótica dirigente. Além disso, a mulher evoluída 

da LFAS não é representativa da maioria das mulheres que, naquele período viviam no 

campo, analfabetas, exploradas e oprimidas. Portanto, falar “da mulher” num momento em 

que a divisão campo/cidade atingiu o seu paroxismo no Haiti revela uma intenção 

mistificadora, consensual ao serviço do sistema grandon-bourgeois patriarcal dependente 

haitiano.  

 

Além disso, o propósito de alcançar a igualdade jurídica e política das mulheres, 

embora pertinente, era limitado. A igualdade política e jurídica com os homens por si só diz 

respeito a uma intenção de igualar os homens, sem transformar a sociedade que produz e 

mantém a subalternização das mulheres. Típico dos movimentos de raiz burguesa, tal 

reivindicação é rejeitada pelos próprios setores reformistas dos movimentos feministas 

radicais, conforme analisado no capítulo sobre o gênero. Contudo, as lutas da LFAS 

contribuíram para o alcance do direito ao voto pelas mulheres haitianas no ano de 1950. Entre 

golpes de estado, ditadura e eleições fraudulentas, ou sob repressão, as mulheres haitianas só 

conseguiram votar verdadeiramente nas eleições do dia 16 dezembro 1990 que levaram ao 

poder o antigo presidente Jean-Bertrand Aristide.  Esta e as outras eleições, das quais 

participaram as mulheres, como já foi demonstrado no capitulo sobre a formação social 

haitiana, não mudaram objetivamente as condições miseráveis nas quais vivem tanto as 

mulheres das classes populares como seus filhos. Portanto, a emancipação política pela qual 

sonhava a LFAS diz respeito a uma emancipação sectária de um grupo de privilegiadas no 

propósito de alcançar mais privilégios em detrimento da maioria das dominadas e dos 

dominados. 
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Assim, quando o movimento feminista, através de uma das suas mais importantes 

líderes, afirma se situar na continuidade de um movimento tão limitado política e socialmente, 

apesar dos seus pontos positivos, isso agudiza mais a nossa curiosidade e nos leva a procurar, 

mais à frente, na própria historia do movimento feminista, que ressurgiu em 1987, para 

entender melhor a sua própria essência.  Por isso, atentar para o contexto nacional da nova 

emergência das lutas feministas, ou seja, o cenário das lutas “democráticas” e populares 

contra a ditadura de Duvalier e pós-duvalier, é de importância fundamental. Com efeito, a 

renovação do movimento feminista haitiano se deu no contexto da institucionalização da 

“invasão soft” do ideário capitalista no imaginário das classes populares haitianas, e das lutas 

populares na conjuntura da “transição democrática” pós-ditadura. Essa invasão ideo-política a 

partir das ONGs, tanto alternativas como tradicionais, tem como corolário a dependência 

política, financeira e conceitual destas ao capital neocolonial do Norte, através das ONGs 

internacionais feministas e financiadoras, ou seja, da “Internacional Comunitária”. 

 

 

5.2 RE-EMERGÊNCIA DO MOVIMENTO FEMINISTA HEGEMONICO ENTRE A 

MUNDIALIZAÇÃO NEOLIBERAL E A REDEMOCRATIZAÇÃO DO HAITI  

  

 

Bem antes da conversão dos Estados–Unidos na promoção da democracia 

representativa nos países da América Latina e do Caribe, em especial o Haiti, para as 

necessidades da restauração do capital em crise, no final dos nos anos 1970 do século XX, 

duas tendências lideravam as lutas contra a ditadura: uma liderança burguesa-tradicional e 

uma comunista. Gerard Pierre-Charles (1973) atesta que os políticos tradicionais foram 

derrotados tanto pela conjuntura como pela falta de coordenação das suas ações, numa 

conjuntura onde o governo de Duvalier tinha o total apoio dos Estados-Unidos, apesar da 

política de dupla-face destes últimos.  

 

Com efeito, pelo menos antes da derrota do PUCH81 pelo CIA, em 1969, para as 

necessidades da luta ferina contra a propagação do comunismo na América Latina, o 

                                                 
81 O PUCH: Partido Unificado dos comunistas haitianos é criado em seguida à fusão de dois partidos comunistas 
clandestinos sob a ditadura de Duvalier pai. Quando as suas  lutas anti-imperialistas  e anti-ditaduras começaram 
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imperialismo norte-americano se ligava tanto ao governo ditatorial como aos políticos 

tradicionais, no exílio. Isto ocorria para impedir, de um lado, a expansão de lutas comunistas 

no país e, de outro lado, para evitar que essas lutas conseguissem derrotar a ditadura e, assim, 

ganhar mais espaço, depois de Cuba, no quintal do Império. Assim, depois da derrota das 

lutas comunistas, no ano de 1969, o governo publicou um decreto anti-comunista que punia 

com a morte qualquer pessoa ou instituição vinculada, direta ou indiretamente, com  as idéias 

comunistas. (PIERRE-CHARLES, 1973).  Portanto, a partir deste momento e até a virada 

“democrática estadunidense”, no bojo da restauração do capital, os Estados Unidos deixaram 

de apoiar qualquer movimento anti-ditadura. No entanto, deixaram de se inserir, de maneira 

direta no território nacional, na repressão aos movimentos de contestação à ditadura, visto que 

o furacão comunista fora neutralizado.  

 

Depois de 1969, o apoio financeiro e econômico do Império ao governo ditatorial 

no Haiti aumentou, utilizando-se tanto das ONGs americanas e canadenses82 como dos bancos 

internacionais a seu serviço:  

 
Os organismos oficiais dos Estados Unidos tinham assim aumentado a sua ajuda. 
Até aqui, várias agências religiosas e filantrópicas americanas e canadenses eram 
encarregadas da distribuição sutil da assistência. A fundação CARE distribuía 
generosamente os excedentes alimentares, utilizando assim a comida como forma de 
retribuição do trabalho para a construção das rodavias. A HACHO (Haitian 
American Comunity Help Organization) distribui ad libitum sterilets83 num 

                                                                                                                                                         
a ameaçar a ordem ditatorial, ainda necessária ao imperialismo norte-americano, A CIA se infiltrou e o reprimiu 
da maneira brutal: “A repressão atingiu  certos dirigentes do PUCH e um grande numero de quadros, de 
militantes e de simpatizantes cuja metade foi fuzilada sem julgamento, morreu sob torturas ou podre ainda em 
prisão. Alguns meses depois, o jornal clandestino do PUCH  Boukan num artigo consagrado à verdade sobre a 
repressão, revela que esse ato de tal magnitude e precisão foi executado pela CIA, cujo um dos agentes, Frank 
Eyssalem, conseguiu infiltrar-se na comissão militar do partido.[...]. Os setores governamentais e a embaixada 
dos Estados-Unidos no Haiti consideraram esta operação como um a vitória decisiva do duvalierismo contra a 
oposição”. (PIERRE-CHARLES IBID) 
82 O Canadá, através das suas ONGs, se constituiu como o maior parceiro das organizações feministas hoje no 
Haiti. Constitui um dos melhores porta-voz do discurso da democracia participativa, da centralidade da 
sociedade civil nesse processo e da advocacia como instrumento de trabalho desta última. Ele financia, através 
da ACDI, várias das atividades do movimento feminista e participa do trabalho de despolitização das lutas 
sociais, através do discurso da advocacia técnica e asséptica como meio de luta para influenciar as políticas 
públicas. Hoje em dia, a ONG Droits et Démocratie dispõe de uma representação no Haiti, cujo principal 
trabalho é a vulgarização da técnica da advocacia entre as organizações ditas de base e das organizações de 
capacitação destas últimas. Um dos públicos - alvos desse programa são os grupos de mulheres do campo e as 
organizações feministas.  
83 Tipo de método anticoncepcional. 
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programa ampliado de controle dos nascimentos84 no campo. (PIERRE-CHARLES, 
1973, p. 159) 

 

A chegada ao poder de Jean-Claude Duvalier (ainda menor de idade), em lugar do 

seu pai falecido deu continuidade ao processo anterior de exploração do Haiti. A partir de 

então, a cordialidade Haiti – USA, para ampliar a opressão das classes populares haitianas, se 

aprofundou.  Com efeito, Gerard Pierre-Charles destaca que:  

   
O grupo duvalierista reforçado por jovens colegas e amigos da nova equipe, fazia 
demonstração de luxo e de gasto na euforia da continuidade. A burguesia mestiça e 
negra e as frações altas da pequena burguesia se aproveitavam da manutenção da paz 
para realizar excelentes negócios, graças aos baixos salários e a elevação dos preços, 
enquanto, a inflação, o alto custo da vida, a fome, tomavam dimensões catastróficas 
e que a dominação dos empresários, pastores e turistas estrangeiros se tornava um 
dado concreto da vida quotidiana, pois o branco, introduzindo-se em todo campo, 
comprava terras, planificava com as autoridades a expropriação dos camponeses e a 
exploração dos operários. O terrorismo governamental continuava. (PIERRE-
CHARLES, 1973, p 186) 

    

No entanto, a contestação das classes populares e da pequena burguesia 

aumentava. Pierre-Charles nota que as populações esperavam a morte de Papa doc85 para se 

libertar da repressão ditatorial. A partir desse golpe que, em vez de parar com o despotismo o 

piorava, as classes populares começaram a lutar abertamente contra a ditadura. A partir de 

1971, as greves e os levantes camponeses em resposta à exploração e à repressão por parte 

dos e das tontons macoutes se tornaram moda:  

 
Em dezembro de 1971, ocorreu uma greve dos motoristas de Carrefour, seguida logo 
depois por um movimento reivindicativo dos operários do Ciment d’Haïti e da 
Central Hydroélectrique de Peligre. Na mesma época, certos camponeses da 
Artibonite se revoltaram contra as expropriações feitas pelo proprietário fundiário 
Salim Attié. Dezenove deles foram assassinados. Em janeiro de 1973, na Léogâne, 
várias centenas de camponeses pobres e de meeiros afrontaram um contingente de 
soldados em missão de expropriação dos ocupantes da habitação Marie-Jeanne 
Fougère que se estende sobre 400 hectares, em favor de um proprietário fundiário 
macoute, Joel Georges. Os reforços militares, mandados da capital, reprimiram 
violentamente a revolta camponesa procedendo às execuções arbitrárias e a 
numerosas prisões. (PIERRE-CHARLES, ibidem) 

                                                 
84 Como já tinhamos destacado no primeiro capitulo desta Dissertação, os Estados Unidos desempenham um 
papel estratégico no controle dos nascimentos no Haiti, tanto através do financiamento dos programas de 
planejamento familial, como na distribuição de produtos esterilizantes nos bairros populares das cidades e no 
campo. Desta maneira, tanto a sexualidade como as escolhas familiares das mulheres das classes populares são 
submetidos aos ditados do imperialismo americano que chega até a impô-las, fora da vontade e mesmo do 
conhecimento das mulheres, uma esterilização definitiva ou progressiva.  
85 Sobrenome do ditador François Duvalier. Este era um médico famoso que descobriu o remédio para uma 
doença chamada PYAN, no Haïti, antes de chegar ao poder 
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Apesar da repressão, as massas populares se decidiram a lutar contra a ditadura. A 

partir da sua irrupção nas lutas, o decreto de morte desta ditadura fora decidido. Por outro 

lado, conforme o contexto internacional era marcado pela crise do grande capital e, 

sobretudo,por seu processo de reestruturação produtiva, o tempo das ditaduras militares estava 

acabado. A mundialização neoliberal encontrou na propaganda da democracia um dos seus 

melhores aliados. O presidente Reagan se destacou como profeta dos direitos humanos. De 

repente, a democracia cabia na America Latina e no Caribe, em geral, e no Haiti de modo 

particular. A esse respeito, Louis Juste (2007, p. 97) atesta que, no Haiti,  

      
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. 

 

O tempo da democracia participativa necessária à expansão da mundialização 

neoliberal, no quadro do processo de restauração do capital, tinha chegado. Portanto, os 

Estados Unidos através de, num primeiro momento, seu presidente Jimmy Carter (1976- 

1980) e depois, de Ronald Reagan (1980- 1988), verdadeiro instigador da nova política 

democratizante do Império na América Latina, começaram a apoiar as lutas para a instauração 

da democracia. Finalmente, as lutas populares e “democráticas” conseguiram derrotar o 

governo de Jean-Claude Duvalier. Desta maneira, mais uma vez, desde 1915, a cada momento 

de revolta popular, para impedir que as classes populares imprimissem ao país a sua marca, as 

potências imperialistas, sobretudo, os Estados Unidos, se aliam com os políticos tradicionais e 

a burguesia para derrotar o movimento popular. Porém, as classes populares, mediante as 

organizações populares continuaram depois da queda de Duvalier-filho a levantar a bandeira 

das lutas populares contra o despotismo e a exploração. 

 

Naquele cenário, mais uma vez, os dois projetos históricos da formação social 

haitiana se afrontavam. Com efeito, Jean Ronald Joseph (2008, p. 83) sustenta que, desde 

1986, duas tendências se destacaram no cenário político haitiano:  

 
A do movimento popular que se havia constituído em redor do grupo das 21 
organizações cívicas e populares que se embarcavam  na radicalidade do movimento 
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e queriam uma democracia da emancipação do homem, com a rejeição da 
dominação imperialista, a rejeição dos partidos políticos que asseguram esta 
dominação. A segunda tendência, denominada grupo 57 é constituída do setor 
oligárquico e dominante que toma o nome de sociedade civil. Este setor aspira à 
democracia liberal. Fazem parte do grupo: as associações profissionais, os partidos 
políticos, o setor hierárquico da Igreja Católica; reclamam a democracia 
participativa e denunciam as mobilizações populares.   

   

Naquele contexto,  

 
Os políticos só olhavam para o poder [...]. Enquanto o povo respondia: poder 
popular! Poder popular! Poder popular! Em cada marcha, repetia essa palavra de 
ordem. Criaram-se um monte de organizações populares nas seções comunais, nos 
bairros, nas usinas, etc. Expressaram uma série de reivindicações; nenhum político 
poderia reivindicar tais exigências. No período de Junho-julho de 1987, 
desembocáramos sobre uma situação revolucionária; até as organizações políticas 
clandestinas não conseguiram se aproveitar desta oportunidade. (LWIJIS, 1997, p. 
117) 

 

A partir de então, começou a luta entre a sociedade civil constituída sob a 

vigilância estadunidense e as organizações populares no Haiti. Tal luta que desembocará, 

depois da eleição de Aristide ao poder em 2001, na total criminalização e desvalorização das 

organizações populares. É importante destacar que essa dicotomia sociedade civil 

democrática/ organizações populares, em que as classes populares lutam dentro das últimas é 

um marco específico da sociedade haitiana. Pois se a sociedade civil em outros espaços, pelo 

menos no contexto das lutas contra a ditadura, teve um caráter popular, no Haiti, como já 

tinha sido assinalado, a sociedade civil se referiu às organizações pequeno-burguesas e 

conservadoras, sobretudo, no inicio do uso de tal conceito, antes e depois de 1986. Embora, 

no período do golpe de estado e, de maneira declarada, depois de 1994, as organizações com 

caráter popular ou chamadas alternativas tenham começado a se auto-identificar como parte 

da sociedade civil organizada aliada ao Estado no processo de aperfeiçoamento da democracia 

neoliberal, conforme os ditames da “internacional Comunitária”. 

 

Entre 1986 e 1991, as organizações populares, assim como as organizações 

feministas como Kay Fanm, SOFA em especial, lutavam, levantavam as reivindicações 

populares. Embora estas últimas fossem atentas, sobretudo às questões vinculadas 

àdemocracia burguesa e à violência contra as mulheres. Para a CONAP (2008, p. 68), “o 

período 1986-1991 foi marcado pela contestação do poder do Estado tradicional, assim como 

o período 1991-1994, durante o golpe de estado”. Se reconhecendo como parte desta 
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sociedade civil, cujo “papel histórico” foi de redefinir as relações Estado e sociedade civil, de 

modo geral, consoante as novas modalidades da dominação neocolonial/neoliberal, a CONAP 

se posiciona da seguinte maneira: “Com efeito, durante a conjuntura pós-Duvalieriana, outra 

etapa é atravessada. As militantes e os militantes e as organizações da sociedade civil 

interpelam o estado e tentam redefinir as relações Estado e sociedade civil”. (CONAP ibidem) 

 
Esta redefinição das relações do Estado com a sociedade civil é iniciada depois de 

1986, sobretudo, após 1991, desde a tentativa de substituir a prática de derrota popular de 

governos despóticos depois de 1986, com o lançamento do slogan “desenraizar mandioca 

através das eleições”, em vez do tradicional “desenraizar mandioca” lançado nos momentos 

dos levantamentos populares contra os sucessivos governos militares antipopulares do período 

pós-Duvalier.  Visto que o reino das eleições e da alternância do poder, além da 

multiplicidade dos partidos políticos características da democracia neoliberal tinha chegado. 

Pode-se ver que, na compreensão da CONAP, tanto os partidos políticos como as 

organizações populares estão incluídos na sociedade civil. De fato, somente o governo não faz 

parte da sociedade civil para a plataforma. No entanto, a entificação da sociedade civil 

aclassista, necessária a ordem capitalista neoliberal no Haiti, segui pari sensu a criminalização 

das organizações populares assim como às suas lutas tradicionais. Notadamente a pratica 

radical de “rache manyòk” ”desenraizar mandioca” onde “as massas” populares saíam às ruas 

para reclamar a queda dos governos antipopulares e autoritários.  

 

Assim, quando a antiga diretora de uma ONG canadense, financiadora de várias 

organizações feministas haitianas, conforme a CONAP, afirma: “Acreditar que entre 1986 e 

1998, mudanças ocorreram na dinâmica das relações Estado/Sociedade civil e que essas 

mutações estão caracterizadas nos discursos e nas práticas que passaram da contestação à 

negociação e ao diálogo” (CONAP, 2008, p. 68). Ela está, em verdade, se referindo ao 

sucesso do processo de despolitização das lutas sociais, da hegemonia das lutas consensuais 

inerentes à contra-revolução capitalista na sociedade capitalista dependente haitiana, isso em 

plena restauração do capital. Como já tínhamos destacado, as organizações feministas, 

sobretudo, a partir da volta ao poder de Jean-Bertrand Aristide (que reiniciou a transição 

democrática haitiana, como elas têm orgulho de afirmar) ocupam um lugar central no 
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processo de entificação da sociedade civil aclassista no nosso país:    

    
Desde 1994, constatando um âmbito político mais propício, certos grupos de cidadãs 
e de cidadãos iniciam um processo de diálogo com o parlamento. O setor das 
mulheres toma uma posição de liderança, interagindo com o Estado nos escalões 
executivo e legislativo. As mulheres se tornaram uma “autoridade estimável” e o seu 
movimento solicita uma mudança nos discursos e nas práticas. Logo, os políticos 
tomarão conta da sua existência e destas novas práticas de intervenção, além das 
tensões que sua presença suscita. (CONAP, 2008, p. 68-69) 

 

Mais uma vez, a setorialização da “questão social” haitiana, tão necessária à 

sobrevivência das ONGs e da sociedade civil não-classista, clientes da “Internacional 

Comunitária”, de modo geral, é evidenciada pela CONAP. No entanto, cabe frisar que esse 

setor das mulheres, liderado pelas organizações feministas, não representa verdadeiramente, 

isto é, através de suas reivindicações, a maioria das mulheres. Ou seja, as camponesas pobres, 

sem terra, as mulheres-jardins e meeiras, as operárias, as empregadas domésticas e as 

pequenas comerciantes. Ontologicamente, a setorialização da “questão social”, assim como a 

sua tecnicização em beneficio da sociedade civil “onguisada” impede toda aproximação ao 

real enquanto totalidade. Cada representante de cada setor, independentemente dos outros, 

gera os fundos atribuídos pela “Internacional Comunitária” mediante a ajuda pública ao 

desenvolvimento (APD), privatizada a partir de 1970 (LOUIS-JUSTE, 1997), de gestão das 

carências sociais consideradas como a-históricas, com clara proposta de despolitizar as classes 

trabalhadoras e populares e diluir as questões fundamentais para as classes populares. Isso, 

conforme a contra-revolução pacifista iniciada a partir da Guerra Fria cujo propósito era a 

derrota de qualquer alternativa comunista ou tentativa de ruptura com a ordem do capital.  

 

No entanto, a CONAP (2008, p.52) resmunga contra a proliferação das ONGs 

que: “oculta a responsabilidade do Estado pelo fato da sua imbricação na lógica da maioria 

das ONGs, o que faz acreditar que a mudança pode resultar da realização de micro-projetos 

privados de desenvolvimento”.  Aqui, de um lado, se ilustra uma luta tradicional no universo 

da sociedade civil organizada haitiana em referência à legitimidade de tal ONG em relação a 

tal outra. A esse respeito, cabe ressaltar que as organizações feministas não trabalham de 

maneira específica no domínio do desenvolvimento, embora direcionadas pela mesma lógica 

de funcionamento e de financiamento das ONGs tradicionais. Tanto as ONGs tradicionais 

como as ONGs ditas alternativas se reclamam como partes da sociedade civil organizada ou 
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dos movimentos sociais e são dependentes da “Internacional Comunitária” para o seu 

funcionamento e, portanto, adotam efetivamente, as suas direções ideo-políticas. Além disso, 

aqui a CONAP, e de modo geral a sociedade civil, tradicionalmente, consoante às suas raízes 

liberais, identifica no Estado não somente o instigador do desenvolvimento e da democracia, 

mas, sobretudo o principal obstáculo a tal acontecimento.  A esse respeito, Louis-Juste (2007, 

p.92) nota que essa postura é característica da sociedade civil organizada no Haiti, desde 

1992: 

       
O espírito do tempo no Haiti era movimentado, naquele momento, pelo 
enfrentamento entre o “Estado viciado” e as “ONGs virtuosas”, em relação ao seu 
comportamento respectivo diante das reivindicações democráticas do 
povo.Participantes no colóquio organizado pela Associação Quebequense de 
Organizações para a Cooperação Internacional-Haiti (AQOCI-Haiti), em 24-24-25 
de abril de 1992, se expressaram nesse sentido. 

 
 
 
Em nota de rodapé, Louis-Juste destaca que a maioria das ONGs ditas alternativas 

estava presente no Colóquio organizado e, claro, financiado pela Associação Quebequense de 

Organizações para a Cooperação Internacional-Haiti:  

 
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 (FOKAL86), [...] (LOUIS-JUSTE, 2007 p. 92) 

 

Entre estas ONGs ditas alternativas se encontra a SOFA. Uma organização 

feminista fundadora da plataforma CONAP, que se identifica como a única organização 

feminista haitiana que trabalha tanto contra a opressão sexista como contra a exploração de 

classe. Porém, contraditoriamente, não deixa de ser dependente ideo-politica e 

financeiramente da “Internacional Comunitária” e de atuar na sociedade civil pós-moderna 

haitiana. Mais adiante, Louis-Juste sintetiza, através dos seguintes trechos da palestra de 

Michele D Pierre-Louis, o ideário, assim como o patamar da sociedade civil organizada pós-

                                                 
86 uma ONG diretamente financiada por Georges SOROS, conhecido como um “mega-especulador”, um 
magnata das finanças norte-americanas e “cínico defensor de políticas filantrópicas” (NETTO/BRAZ, 2007. 
P.213) (grifado por nos). O papel deste senhor na desestabilização de economias inteiras e de dividas de países 
consoante a lógica do capitalismo monopolista na sua fase financeirizada é claramente estabelecido pelos autores 
NETTO e BRAZ86. 
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moderna no Haiti, que identifica o Estado assim como as suas estruturas “arcaicas” como o 

obstáculo ao advento da democracia e do desenvolvimento no país:  

       
Nessa palestra intitulada “Aspirations à la démocratie et Actions des ONGs et 
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 expressão, de reunião, de associação, de deslocamento; 
liberdade da imprensa e participação da gestão da coisa pública, desde a base”. (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”.  (LOUIS-JUSTE, 2007, p. 93-93) 

 

Deste modo, a sociedade civil onguisada, da qual faz parte a CONAP, oculta as 

relações de exploração que explicam a miséria das mulheres das classes populares assim 

como o papel dos grandons-bourgeois e do imperialismo norte-americano na pauperização 

histórica e crescente das classes populares, sobretudo das mulheres no Haiti e, portanto 

participem da reprodução de tais relações. Embora, o contexto de nascimento das principais 

organizações feministas que compõem a CONAP e a sua participação nas lutas populares, 

durante muito tempo, na sociedade haitiana e mesmo até agora lhes davam um caráter 

popular, progressista.  

 

Com efeito, no seu inicio, nos anos 1986, 1987, a SOFA (1986) e a Kay Fanm 

(1984), clandestina, ilegal nos seus primeiros momentos, trabalhavam com as mulheres das 

classes populares, como as pequenas comerciantes. A esse respeito, Kay Fanm era localizado 

perto do principal mercado popular da capital e trabalhava com as pequenas comerciantes 

quase que exclusivamente. Embora a SOFA, desde o ano de 1986, tivesse começado a 

trabalhar sobre a questão da violência contra as mulheres, Kay Fanm só ingressou nessa área 

depois de 1994, especificamente, no ano 1996. A organização trabalhava de maneira 

específica com as mulheres pauperizadas dos bairros populares e lutava contra a repressão 
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militar ao lado delas. Depois do golpe do Estado contra o governo de Aristide87·, as 

organizações feministas começaram a realizar programas de geração de renda, como oficina 

de costura, e a deixar os bairros populares pobres para bairros menos rebeldes, da classe 

média alta. Embora a SOFA continue tendo até agora espaço num dos bairros mais populares 

de Porto-Principe onde ela tem uma clínica dependente de financiamento externo que atende 

às mulheres. Mas a central da SOFA, que trabalha no acompanhamento de mulheres vítimas 

de violência, se situa hoje num antigo bairro burguês onde mora a pequena burguesia a partir 

da repressão organizada pelos simpatizantes de Jean-Bertrand Aristide, depois da sua saída do 

poder, em fevereiro 2004, que atingiu o bairro que abrigava a organização. Assim sendo, 

gradativamente, as organizações feministas perderam o seu caráter popular e ganharam as 

fileiras da sociedade civil organizada, isto é, onguizada para a perenização do financiamento 

externo internacional.  

 

Assim, com a criação da organização Entè/OPD, em 1993, no bojo do golpe 

militar de Estado, uma nova onda atravessou as organizações com pretensão popular, como 

Kay Fanm, que à partir daquele momento começaram a se identificar, sobretudo, enquanto 

                                                 
87 Aristide foi eleito em 1990 pelas classes populares. Dotado de um mandato popular, os nove primeiros meses 
do seu governo prejudicaram tanto o império estadunidense como uma patê da burguesia compradore e grandon 
haitiana. Assim, o exercito herança da ocupação americana (1915-1934), portanto ao serviço do império e da 
burguesia haitiana no dia 30 de setembro realizou um golpe de estado contra o governo de Jean-Bertrand 
Aristide. Em torno de 5000 indivíduos foram assassinados. O estupro era sistematicamente utilizado para 
terrorizar as mulheres. Porém, depois de lutas populares e de negociações internacionais para a volta do 
presidente no poder, mas com o mandato internacional neoliberal, Jean-Bertrand Aristide voltou ao poder no dia 
15 de outubro de 1994 sob a proteção de 20.000 marines americanos.  Uma vez mais, os estados–Unidos, se 
colocando como aliados das classes populares e das organizações populares em luta contra a repressão militar e a 
sua pauperização acelerada, sobretudo por conta de um embargo econômico pedido pelo próprio presidente em 
exílio, intervirem para impedir que as classes populares direcionem o país segundo as suas necessidades reais. 
Essa volta à democracia como já tinha apontado, trouxe no seu bojo a criminalização das organizações populares 
e a entificação da sociedade civil organizada. As organizações populares, desmobilizadas em primeiro lugar pela 
destruição do exercito considerado enquanto o principal inimigo em vez dos grandons-bourgeois em 1995, e 
depois armadas para a proteção do poder pelo presidente Jean-Bertrand Aristide, pouco a pouco, as organizações 
populares assim que suas estratégias de lutas serão criminalizadas. É importante assinalar que muitos dos líderes 
e militantes das organizações populares se exilaram durante o golpe de estado ou foram assassinadas, no entanto, 
depois de 1994, referente à política neoliberal de Aristide, várias organizações e militantes se distanciaram do 
governo.  Porém o Aristide recuperou várias organizações populares e incitaram à criação de novas ao seu 
serviço. No entanto, a sociedade civil sob a instigação da Internacional Comunitária cada vez mais tomava mais 
espaços e divulgava o discurso anti-popular, o popular sendo identificado ao criminal, ao bandido ao fã de 
Lavalas. Mas, nunca as organizações populares se identificaram com a sociedade civil organizada como 
tampouco esta última não a fez. Alias, no Haiti hoje em dia OP é identificado a um individuo bélico, um 
bandido, sobretudo pessoa sem maneiras, sem respeito da propriedade privada, fã de Aristide e do partido 
Lavalas,  hors-la-loi. De fato a volta ao poder de Aristide incentivou a aplicação das receitas neoliberais além de 
destruir a herança as organizações populares e de contribuir à veneração da sociedade civil pós-moderna cujo 
corolário foi a institucionalização das lutas sociais no Haiti em especial as lutas feministas. 
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parte da sociedade civil oposta ao regime militar. Tornaram-se aptas a receber financiamento 

externo e, portanto, se institucionalizaram demonstrando a sua capacidade de gestão dos 

fundos. À medida que cresce essa institucionalização, decresce proporcionalmente o interesse 

pelas lutas populares, mesmo que limitadas em termos de radicalidade e de alcance 

verdadeiramente emancipatório.  A esse respeito, as organizações feministas contestadoras, no 

seu início, depois de 1994, cada vez mais, se tornam mais consensuais, deixando as lutas 

populares de rua para as lutas institucionalizadas pela via da advocacia designada pelas ONGs 

canadenses, molas-mestras do pensamento do movimento feminista haitiano, enquanto 

instrumento de luta por excelência, da sociedade civil despolitizada. Com efeito, estamos na 

era da construção democrática, do diálogo abstrato entre cidadãs e cidadãos, reunidos / os, 

seja no Estado, seja na sociedade civil aclassista. Estas últimas sendo consideradas como as 

duas principais esferas da sociedade haitiana. Visto que as classes sociais subitamente tinham 

desaparecido da formação social haitiana assim como as suas contradições:  

 
Fato não isolado, a advocacia para a criação e a manutenção do Ministério [para a 
Condição Feminina e os Direitos das Mulheres] indica o início de uma reavaliação 
deste setor da sociedade civil, de seu modo e da sua forma de interação com o 
Estado. A perspectiva e a abordagem se transformam. É também o início da 
renovação de um movimento cujo eixo principal foi as praticas contestórias à certas 
praticas de dialogo e de construção. Nesse sentido, a criação da CONAP e a 
formalização das práticas de advocacia são o coroamento de um processo de 
abertura de novos espaços visando a transformação social.  (CONAP, 2008, p. 69) 

 
 
Questionamos-nos sobre o conceito de transformação social da CONAP. Parece 

que a CONAP, consoante com os ideários do Fórum Social Mundial pós-moderno, do qual é 

parte, através da Marcha Mundial das Mulheres, achou no Estado, assim como no mercado, os 

propulsores da transformação social. Deste modo, se entende a centralidade que vem tomar 

nas atuações das organizações feministas, em geral, o famoso instrumento de advocacia nas 

“novas lutas”. Assim, aparece cabalmente a vinculação ideo-política das atuações do 

movimento feminista haitiano com o pensamento pós-moderno de contestação. Tal 

pensamento, que conta tanto com o Estado como com o mercado mediante a participação da 

sociedade civil e, sobretudo com o movimento feminista, no direcionamento da sociedade 

capitalista até a sociedade pós-capitalista, no caso que fosse possível. Visto que, na visão pós-

moderna, a única certeza admitida é a do reino eterno da ordem do capital, este último sendo 

insuperável. Nessa altura, se faz importante analisar, mesmo que resumidamente, a lógica de 

funcionamento da advocacia, tão central no dispositivo político da CONAP, enquanto símbolo 
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da consolidação do movimento feminista não classista e pós-moderno no Haiti. Daí ser 

importante entender as condições de surgimento da CONAP, no bojo da sociedade civil não 

classista e da priorização das lutas pela emancipação política em detrimento do projeto de 

livre individualidade ou de emancipação humana oriundo das lutas dos marrons da liberdade.

        

 

5-3 MUNDIALIZAÇÃO NEOLIBERAL, ENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NÃO 

CLASSISTA E LUTAS FEMINISTAS HEGEMÔNICAS CONTEMPORÂNEAS: DA 

FUNCIONALIDADE DA CONAP AO CAPITAL 

 

 
Cabe sublinhar, a advocacia e, em particular a componente negociação com o Estado 
não pode se materializar senão no contexto de democracia. Portanto, não é por acaso 
que as ações de tipo relacional Estado/movimento social não podiam se cristalizar 
durante o período do golpe de Estado de 1991-1994, ou durante o segundo mandato 
do governo Aristide, período de ”tentação totalitária” como o tinha qualificado 
Jacky Dahomey.  No entanto, o que é salientado mais uma vez, é a capacidade dos 
grupos de mulheres e da CONAP de desenvolver a sua própria proposição, de 
reconhecer as oportunidades oferecidas pela conjuntura, de escolher os 
interlocutores apropriados, de sensibilizar a opinião pública e de reconhecer a 
pertinência de negociar com os governos. (CONAP, 2008, p. 69) 

 

Este parágrafo conclui o espaço da monografia da CONAP, que analisa as novas 

relações entre Estado e sociedade civil no contexto da democratização do Haiti, sobretudo, a 

partir do ano de 1994. Estabelece a importância de um Estado democrático para a 

operacionalização da advocacia e da boa marcha das relações Estado/Sociedade. Além de 

esquematizar os princípios da advocacia e as condições do seu sucesso e de justificar a 

construção de uma relação de diálogo e de negociação com o governo. Para ser breve, neste 

parágrafo, a CONAP mostra cabalmente a sua visão não classista da sociedade, assim como a 

sua participação no processo de despolitização das lutas sociais, conforme os novos ditados da 

“Internacional Comunitária”, enquanto o regime capitalista neoliberal se faz cada vez mais 

violento para os/as oprimidos/explorados oprimidas/exploradas. Porém, antes de analisar a 

razão de ser da advocacia e de suas raízes ideo-políticas como instrumento de luta da 

CONAP, importa, primeiro, analisar o seu arcabouço teórico-político, ou seja, o da 

emancipação política que sustenta a legitimação desse casamento enganador entre o Estado 

democrático e a sociedade civil na contemporaneidade haitiana.  
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5.3.1 As limitações ontológicas da emancipação política à luz do legado marxiano 

 

 

No livro “A questão Judaica”, Marx, criticando Bauer, para o qual o judeu, por 

conta da predominância da sua essência judaica sobre qualquer outra, não tem “direito” à 

emancipação política, fez a contraposição da emancipação política com a emancipação 

humana. Ele começou demonstrando que a questão judaica não é uma questão teológica.  A 

emancipação política não impede a prática de uma religião. A religião não é o fundamento, 

mas apenas e simplesmente um fenômeno de limitação secular. E Marx busca transcender a 

aparente contradição do Estado com a religião posta por Bauer, nos termos seguintes:  

 
Depois da história estar mergulhada na superstição durante séculos, dissolvemos a 
superstição na história. O problema das relações da emancipação política com a 
religião converte-se, para nós, no problema das relações da emancipação política 
com a emancipação humana (Marx, A Questão Judaica, versão eletrônica)  

 

De tal maneira, fica óbvio que na leitura marxiana na qual se insere nossa 

pesquisa, a emancipação política, apesar de ser progressista, em nada se coloca como o 

horizonte mais revolucionário ou mais libertador ao qual pode aspirar a humanidade. Ao 

contrário, ela pressupõe um ponto de partida a ser superado para alcançar a verdadeira 

humanização da humanidade. 

 

 

5.3.1.1 Da funcionalidade da cidadania e da emancipação política suposta pelo estado 

democrático burguês para a ordem do capital 

 

 

  Marx continuando, destaca que a contradição entre o judeu e o Estado revela a 

contradição do Estado com a religião em geral. Portanto, trata-se de investigar tanto a 

natureza do Estado como a da emancipação propiciada por ele. Como diz Marx:  

 
Não se trata de investigar, apenas, quem há de emancipar e quem deve ser 
emancipado. A crítica tem que indagar-se, além disso, outra coisa: de que espécie de 
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emancipação se trata; quais as condições implícitas da emancipação que se postula. 
(idem).  

 

A emancipação política dos judeus-das judias não implica na perda da 

religiosidade deles-delas. Pois, a emancipação política do Estado da religião não implica na 

supressão da religião, mas na liberdade dos indivíduos de praticar a sua religiosidade 

livremente na esfera privada. Visto que a emancipação política não é a emancipação da 

religião de modo radical, isenta de contradição da emancipação humana.  

 

O Estado pode se livrar de um limite sem que o homem dele se liberte realmente. 

A religiosidade tornada privada não impede a prática da religião pela maioria. Isto é a 

manifestação do limite da emancipação política. Do mesmo modo, a abolição política da 

propriedade privada pela supressão do aspecto riqueza para o direito a sufrágio ativo e passivo 

não abole, ou não destrói a propriedade privada. Ao contrário, ela a pressupõe. O Estado 

emancipa politicamente o ser humano dos laços da feudalidade, transformando as diferenças 

de nascimento, de cultura, de status sociais, de ocupação em diferenças não políticas, mas 

privadas e declarando todo o povo “co-participante” da soberania popular. Assim, “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 a sua natureza especial”. 

 

Contudo, conforme Lessa, a emancipação política estabelece a condição de 

cidadão e a do homem- da mulher privado-a, burguês-burguesa. Ela propiciou a emergência 

do Estado como única generalidade, e a cidadania como individualidade. Dando palavras ao 

autor:  

 
A emancipação política, ao converter o dinheiro na essência alienada do homem 
“num só e mesmo ato”, abstraiu os indivíduos concretos, historicamente 
determinados em cidadãos e, igualmente, projetou a generalidade humana, no Estado 
“político”. (LESSA, 1997: 40)  

 

Cidadania personificada no indivíduo que, na plena regência da propriedade 

privada, se torna um guardião de mercadorias. Se no Haiti, não podemos identificar essa plena 

regência das mercadorias, justamente pelo fato do país ser sub-industrializado, porém, a 

relação-capital na sua organicidade interpenetra as relações sociais. Além disso, a 

dependência do Haiti, a sua localização na periferia do grande capital, respondem às 
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necessidades da reprodução deste último.  Portanto, a dependência ideo-política e financeira 

das organizações feministas à Internacional Comunitária, participa desse processo e nos 

permite entender a sua opção prioritária pela emancipação política em vez do projeto 

realmente libertador para as mulheres, ou seja, o da emancipação humana ou de livre 

individualidade. 

 

Na sociabilidade do capital, a vontade das pessoas se identifica às necessidades 

inerentes à reprodução da mercadoria. Assim como assinala Lessa: “É esta desimpedida 

(frente ao Estado) determinação da vida pela mercadoria que compõe a essência da 

emancipação política” (1997, p. 40). No dizer de Marx: 

 
A emancipação política (democracia, cidadania), ou seja, a concreção do Estado 
político propicia uma divisão do homem em homem privado (burguês) e em 
cidadão: Onde o Estado político já atingiu seu verdadeiro desenvolvimento, o 
homem leva, não só no plano do pensamento, da consciência, mas também no plano 
da realidade, da vida, uma dupla vida: uma celestial e outra terrena, a vida na 
comunidade política, na qual ele se considera um ser coletivo, e a vida na sociedade 
civil em que atua como particular; considera outros homens como meios, degrada-se 
a si próprio como meio e converte-se em joguete de poderes estranhos. (Marx, A 
Questão Judaica, versão eletrônica)  

   

Desta maneira, essa vida política é só uma aparência para o homem como 

burguês, exceção momentânea da essência, da regra.  Essência que é a sociedade civil 

enquanto conjunto de relações de produção conforme Marx. No Estado político, onde são 

consagradas a propriedade privada e a separação da vida política da sociedade civil, 

prevalecem consubstancialmente: a diferença entre o ser humano religioso e o cidadão, isto é, 

a diferença entre o comerciante- a comerciante e o cidadão- a cidadã, entre o trabalhador- a 

trabalhadora e o cidadão- a cidadã, entre o latifundiário- a latifundiária e o cidadão- a cidadã 

entre o indivíduo vivendo e o cidadão- a cidadã.  Portanto em Marx, a cidadania na sociedade 

regida pelo capital é a aparência política da sociedade burguesa, expressão da contradição 

entre o burguês e o cidadão. Assim sendo, Estado capitalista, cidadania e emancipação 

política são pontos do mesmo continuum, o do capitalismo e da decorrente mercantilização da 

vida humana. Portanto, as propostas de advocacia na direção do estado burguês para melhorar 

a democracia, além de referir a uma utopia, participam da propaganda da contra-revolução da 

“Internacional Comunitária”. Visto que:  
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Tal como não podemos ter Estado “político” sem cidadania, não podemos ter 
cidadãos sem propriedade privada burguesa, nem esta sem o Estado “Político”. Por 
isso, o indivíduo é, ao mesmo tempo, “cidadão” na esfera do idealismo do Estado e, 
enquanto pessoa concreta, o burguês que é guardião da sua propriedade privada 
(LESSA, 1997: 42) 

 

De outro lado, capitalismo e democracia, se olharmos esse último conceito de 

maneira literal, são incompatíveis. Contudo, a democracia isto é, “o poder do povo para o 

povo”, embora essa definição fosse questionável em termos do contexto em que teve sua 

elaboração – o da sociedade escravista e preconceituosa grega- é incompatível com os 

princípios capitalistas, ou seja, com a lógica de expansão e de acumulação incontrolável do 

capital. Com efeito, 

 
O capitalismo é estruturalmente antitético à democracia não somente pela razão 
óbvia de que nunca houve uma sociedade capitalista em que a riqueza não tivesse 
acesso privilegiado ao poder, mas também, e principalmente, porque a condição 
insuperável de existência do capitalismo é fato de a mais básica das condições de 
vida, as exigências mais básicas de reprodução social, ter de se submeter aos ditames 
da acumulação de capital e às “leis” do mercado (Ellen M. Wood, 2006: 8) 

 

Portanto, os votos de democracia, de sociedade civil participativa e cidadã, tão 

importantes para a CONAP, são extremamente alienantes, portanto, enganadores, cumprindo 

o papel político de despolitização das lutas sociais e, por isso, de reprodução ampliada do 

capital. O discurso da emancipação política (cidadania ativa, sociedade civil participativa e 

democracia) como único horizonte do ser humano, o capitalismo sendo insuperável, diz 

respeito à contra-revolução capitalista na contemporaneidade, suportada pela guerra de 

prevenção, necessária à indústria bélica, contra o “terrorismo” tão estimado pelo imperialismo 

estadunidense. 

 

Assim, a emancipação política, muitas vezes, é projetada como caminho 

necessário e incontornável na direção da emancipação humana. Para Marx, existe uma 

contradição antagônica entre emancipação política e emancipação humana. Embora a 

emancipação política seja um grande progresso, não tem continuidade entre ela e a 

emancipação humana. Pelo contrario, como diz Tonet (1997), existe um corte radical entre as 

duas. Portanto, a emancipação política não implica na emancipação humana, nem tampouco a 

democracia sem fim implica na emancipação humana. Ao contrário do que acredita 
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Boaventura de Souza Santos. Pois existe ume contradição na essência e na categoria da 

emancipação política em relação à emancipação humana. Marx explica assim:  

 
Porém, não nos deixemos enganar sobre as limitações da emancipação política. A 
cisão do homem na vida pública e na vida privada, o deslocamento da religião em 
relação ao Estado, para transferí-la à sociedade burguesa, não constitui uma fase, 
mas a consagração da emancipação política, a qual, por isso mesmo, não suprime 
nem tem por objetivo suprimir a religiosidade do homem. (Marx, A Questão 
Judaica, versão eletrônica)  

 

A emancipação humana é o limite da sociedade capitalista. Sem a superação da 

ordem do capital, a humanidade nem pode sonhar com a superação da emancipação política: 

 
Hoje, o limite do possível não é a emancipação política, mas a emancipação 
humana. Esta consiste essencialmente em construir uma forma de sociabilidade tal 
que: em vez de as forças humanas objetivadas dominarem o processo social, sejam 
os homens a regê-lo livre e conscientemente; não haja antagonismos sociais 
fundados na propriedade não social que levem à exploração e à dominação; que as 
forças de todos os homens, trabalhadores associados, criem uma riqueza que seja 
posta a serviço de todos e que permitirá a cada um o desenvolvimento multilateral 
de sua personalidade. Nada disto será possível sem a superação do capital, da 
propriedade não social e do Estado, porque aí estão as raízes dos males sociais. 
(TONET, 1997: p.21)  

 

A emancipação política, histórica e espacialmente limitada, único horizonte da 

revolução burguesa é consubstancial à mercantilização da vida humana, e constitui a fonte da 

visão da cidadania como liberdade plena na sociedade contemporânea, com o Estado como 

garantidor do exercício dessa liberdade:  

 
A emancipação política, ao converter o dinheiro na essência alienada do homem, 
“num só e mesmo ato”, abstraiu os “indivíduos concretos, historicamente 
determinados” em cidadãos e, igualmente, projetou a generalidade humana, no 
Estado “político”. Este complexo de alienações que articula como determinações 
reflexivas a propriedade privada burguesa, a cidadania e o Estado “político” é o que 
devera ser superado pela emancipação humana. (LESSA, 2007: p. 40) 

 

A liberdade, no contexto do capitalismo mundializado, na sua fase neoliberal 

supõe, em primeiro lugar, a liberdade formal na democracia enquanto serve como pano de 

fundo político ao slogan neoliberal da autonomia do mercado e da não intervenção do Estado: 

Laissez faire, laissez passer. No entanto, a sociedade civil organizada, porta-bandeira da 

democracia participativa, lida com o estado para uma melhor concretização de tal democracia. 

A esse respeito, o Fórum Social Mundial, movimento pluriclassista internacional, apesar das 
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suas reivindicações por outro mundo, embora indefinido, é uma das melhores ilustrações 

desta sociedade civil politizada, no nível internacional, reivindicada por Boaventura de Souza 

Santos.  

 

Para Lessa, propriedade, Estado, cidadania são mediações a serem eliminadas pela 

emancipação humana. Nessa visão, as postulações pós-modernas de Santos, a respeito da sua 

democracia sem fim, dizem respeito aos sonhos metafísicos de um pensamento irracional no 

meio da onda expansionista destrutiva do capital desregulado e da irracional mercantilização 

crescente da vida na contemporaneidade. Tal pensamento que guia tanto o movimento 

altermundialista como a Marcha Mundial das Mulheres da qual participaram várias 

organizações feministas e de mulheres, entre elas as que compõem a plataforma CONAP no 

ano 2000. Para melhor captar a dependência ideo-política do movimento feminista 

hegemônico contemporâneo, focalizaremos, na seguinte sub-seção, de modo especifico, a sua 

articulação com a Marcha Mundial das Mulheres. Isto é muito importante para a nossa 

análise, visto que a participação das organizações feministas nessa atividade “onguista” é 

considerada por suas líderes enquanto ilustração do seu posicionamento contra o capitalismo. 

Em outros termos, do seu caráter progressista, na contemporaneidade. 

 

5.3.2 O movimento feminista e a Marcha Mundial das Mulheres: da dependência ideo-

política e financeira das organizações feministas hegemônicas na contemporaneidade  

 

O movimento feminista internacional, no ano 2000, organizou a Marcha Mundial 

das Mulheres ao redor de dois grandes temas: a pobreza e a violência contra mulheres. As 

organizações feministas e de mulheres haitianas participaram dessa atividade. Com efeito, um 

comitê de coordenação nacional da marcha foi constituído para levar as reivindicações 

específicas do Haiti ao Estado e às organizações internacionais. A lógica de organização e de 

realização dessa atividade traduz as suas limitações e contradições intrínsecas.  

 

Apesar de se definir como antipatriarcal e anticapitalista, conforme a CONAP 

(2008, p. 40): “A marcha mundial das mulheres é um movimento internacional de mulheres 

lutando contra o patriarcado e o capitalismo”, esse movimento não se contrapõe de modo 

radical ao sistema do capital.  Com efeito, a Marcha Mundial das Mulheres não reivindica o 
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fim do Estado que representa os interesses capitalistas. Ora, as mudanças reclamadas pela 

Marcha são esperadas do Estado capitalista e das organizações internacionais a serviço das 

multinacionais.  Essa contradição atravessa também o movimento feminista haitiano 

hegemônico contemporâneo. A CONAP sintetiza as demandas formuladas pelo comitê de 

coordenação nacional da marcha em 2000, nos termos seguintes:  
 

A respeito das reivindicações vinculadas ao segundo tema da marcha mundial, o 
comitê de coordenação formula uma série de demandas. Reclama do governo o 
estabelecimento de um plano de ação para combater a pobreza; a promulgação de 
um Código do Trabalho mais igualitário, baseado nas realidades sociais; a 
eliminação do sistema Restavèk88 (crianças em domesticidade); o acesso da maioria 
da população aos cuidados de saúde, a alfabetização e a educação; em particular, o 
estabelecimento de um orçamento que leve em consideração as necessidades reais da 
população. (CONAP, 2002, p. 41) 

 

Essas reivindicações, de certa maneira, dão conta das principais necessidades da 

população, no entanto, não levam em consideração as necessidades reais das classes 

populares, nem tampouco têm como proposta a superação das condições históricas de 

reprodução de tais necessidades. Nenhuma das reivindicações assumidas pelo comitê de 

coordenação questionou as condições que criaram e mantêm o sistema Restavèk ativo, ou 

seja, a exploração dos pequenos camponeses pelos grandons-bourgeois, as intervenções 

desastrosas estadunidenses, pela via do Estado, na definição das prioridades para o campo 

haitiano. Visto que é o Estado, verdadeiro comitê da classe grandon-bourgeoise que é posto 

em acusação, consoante a lógica da sociedade civil organizada. O Estado é considerado como 

o inimigo das mudanças, do desenvolvimento e a burguesia é invisibilizada, pois não se 

menciona a sua existência, ela fica intocada. A título de ilustração, nem uma vez, A CONAP, 

no seu documento, faz referência, nominalmente, a classe dominante haitiana de modo geral, 

sequer fala dos grandon-bourgeois. 

    

A reivindicação para a elaboração de um “Código do trabalho mais igualitária” é 

uma grande piada. Reclamar um Código do Trabalho mais igualitário indica a possibilidade 

do Código do Trabalho ser mais ou menos igualitário. Ora, o Código do Trabalho, num 

regime capitalista dependente como o Haiti é, por definição, desigual, opressor, explorador. A 

lei trabalhista reflete o estado das lutas da classe trabalhadora numa época dada. Ora, num 
                                                 
88 Como indicado no primeiro capitulo da nossa Dissertação, o sistema restavèk, adaptação de “rester avec”, 
refere à um tipo de apadrinhamento de crianças que saem do campo para viver nas cidades sob a “proteção”de 
algum parente ou amigo da família. 
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país como o Haiti, esses avanços, mesmo que inscritos na lei, são sistematicamente negados 

tanto pela “burguesia latifundiária” como pelas instâncias do Estado responsáveis pela sua 

aplicação. A esse respeito, as inúmeras quedas- de- braço entre os/as operários/as operárias do 

parque industrial e o Ministério dos Assuntos Sociais para a aplicação das leis, sobretudo, a 

respeito das indenizações obrigatórias em caso de demissão, são muito comuns no Haiti. 

Outro elemento a levar em consideração é a impossibilidade das dirigentes de ONGs 

feministas e de mulheres presentes nesse comitê de radicalizar a sua posição a respeito do 

caráter fundamentalmente explorador do Código do trabalho. Visto que, na sua posição de 

gerentes de ONGs de direito privado e, portanto, de patroas de funcionários e funcionárias de 

tais estruturas, elas gozam das vantagens deste instrumento de classe. Isso em ruptura 

flagrante com o principio de recusa de autoridade, de qualquer hierarquia que guiasse as lutas 

feministas radicais nos anos 1970. Mas, essas lutas não eram ainda institucionalizadas nem 

estavam a cargo da Internacional Comunitária para contribuir para o desmonte das lutas sócias 

na direção de uma sociabilidade emancipada da “relação-capital”. 

 

A elaboração de um “Código de Trabalho mais igualitária, que leva em 

consideração as realidades sociais” significaria essencialmente a redução, a supressão, a rigor, 

dos lucros dos grandons-burgeois haitianos, empresários-gerentes das multinacionais 

estadunidenses. A nosso ver, ela não leva em consideração a natureza de classe do estado 

grandon-bourgeois haitiano e sua impossibilidade de romper com a exploração de classes sem 

negar a si mesmo. Os casos, na história mundial, onde o Estado satisfez as reivindicações 

trabalhistas coincidem com momentos onde o capital, para melhor acumular, abre espaços 

para o consumo dos e das quais sobre os/as quais se sustenta o seu enriquecimento isto é, as 

classes trabalhadoras. Por outro lado, essas concessões são frutos de lutas “radicais” dos 

próprios e das próprias trabalhadoras e dos seus aliados e as suas aliadas por aumentos de 

salários e melhores condições de trabalho e não de demandas sem convicção apresentadas, no 

quadro de intercâmbios “amigavéis”, a um governo grandon-bourgeois, neoliberal. O governo 

ao qual, o comitê destinava as suas reivindicações era aquele que continuou com a 

privatização das empresas públicas, condição da volta ao poder de Jean-Bertrand Aristide, em 

1994, aplicando sem reserva os ditames do Fundo Monetário Internacional no país. Porém, o 

caráter neoliberal e, portanto, antipopular, fundamentalmente patriarcal desse governo não 

impedisse o comitê de coordenação nacional da Marcha a chamar alguns dos seus 
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funcionários mais graduados para participarem dos encontros de validação de sua agenda de 

reivindicações:  
 

Alguns responsáveis pelo Estado foram solicitados também, para participar da 
oficina, notadamente um delegado da Primatura e a Ministra da Condição Feminina. 
As conclusões desta oficina tinham servido de quadro para a elaboração do dossiê de 
advocacia apresentado ao presidente haitiano, René Garcia Préval, no fim da Marcha 
nacional, no dia 30 de setembro de 2000. (CONAP, 2008 p. 42) 

 

Nós estamos ao ponto de questionar: será que a luta contra a exploração do 

trabalho, contra a “feminização da pobreza” (CONAP, IBID.) pode ter como aliado um 

governo neoliberal, grandon-bourgeois? No entanto, o presidente Preval89, talvez, consciente 

do peso da piada, consoante as suas posições de classe, e de sexo, acolheu o comitê que lhe 

entregou a agenda de reivindicações com uma das suas mais famosas e cínicas frases: 

“Nadamos para nos salvar” “Nageons pour nous sauver”. 

      

Enquanto a CONAP considera a Marcha mundial das Mulheres90 como 

movimento contra o capitalismo e o patriarcado, as demandas ou reivindicações desta última 

                                                 
89 O presidente Préval, atual presidente haitiano, levou a cabo uma campanha sistemática de propaganda contra o 
reajuste salarial no Haiti no ano de 2009, sob o pretexto que o baixo preço da força de trabalho haitiano era uma 
vantagem comparativa para o Haiti. Portanto, um aumento salarial equivaleria ao fechamento das maquiladoras 
presentes no território haitiano. Essa luta burguesa de Préval contra  a classe trabalhadora haitiana  segue o voto 
no parlamento haitiano de uma lei de reajuste do salário mínimo à 200 gourdes por dia ($R10/dia) no dia 5 de 
maio de 2009. Entre o tempo de rejeição, de aprovação  ou de correção da lei como prevista pela constituição de 
1987, nesses casos, e a tomada de decisão do Sr Préval, este último entrou em guerra contra os operários e as 
operarias seja através de campanhas mediáticas para degradar a importância da lei, seja através da repressão das 
tropas da ocupação ou da polícia nacional. Com efeito, entre as prisões arbitrárias e a repressão armada, Preval e 
os grandons-bourgeois clamavam nas mídias que num país onde a maioria era desempregada, reclamar um 
aumento salarial, ao risco de ver os empresários-gerentes fugir do país por medo de déficit, era a prova do 
egoísmo dos/das bem afortunados / afortunadas operários/operarias haitianos/haitianas. Finalmente, o salário 
mínimo passou de 70 gourdes ($R 3, 60) à 125 gourdes (mais ou menos $R 6). Assim, se pode entender que no 
mês de setembro desse ano, os patrões da indústria têxtil brasileira, em nome da chamada participação do Brasil 
na reconstrução do Haiti, reivindicaram o direito a gozar dos mesmos “privilégios” acordados pela lei HOPE aos 
empresários-gerentes do setor têxtil no Haiti. Assim, se revelam os verdadeiros propósitos da ocupação do Haiti 
liderada pelo Brasil: extrair mais lucros da classe trabalhadora haitiana e, portanto aprofundar o histórico 
processo de pauperização das classes populares haitianas. Desta maneira, entende-se também a paixão dos 
soldados da MINUSTAH a reprimir brutalmente, a cada oportunidade, um povo culpado por ser revoltado contra 
as suas condições abomináveis de vida. A esse respeito, as repressões dos “movimentos contra a fome” em abril 
de 2008, o levante  pelo reajuste salarial,  entre maio e julho de 2009,  além das regulares invasões sangrastes nas 
favelas, sobretudo, depois do primeiro ano de instalação das tropas de ocupação são bastante eloqüentes. 
90 As líderes desse movimento, cujo centro se encontra no Canadá, país neo-colonizador cujo papel nocivo para o 
Haiti se ilustra pela política iniciada nos anos 90,  consiste a encorajar a imigração seletiva dos jovens/ das 
jovens profissionais e intelectuais formados/as pela Universidade Pública haitiana.  Isso, enquanto o país está 
cada vez mais em falta de recursos humanos. Através da Agência Canadense para o Desenvolvimento 
Internacional (ACDI) e de Developpement et paix, instituições neocoloniais criadas para manter os laços 
coloniais mediante a nova maquilagem da cooperação internacional bilateral, o Canadá detém uma posição 
hegemônica em relação às outras potências neocoloniais no controle das lutas feministas no Haiti, na sua posição 
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traduzem uma compatibilidade cabal com a ordem do capital.  Com efeito, em vez de 

trabalhar para a concretização de uma “utopia”, tal como a superação do modo de produção 

capitalista e das relações sociais de classe, de sexo e raça, necessárias a sua manutenção 

enquanto totalidade, a Marcha  
 

atua a partir de reivindicações concretas, no fim de eliminar a pobreza no mundo, 
de realizar a partilha das riquezas, de erradicar a violência contra as mulheres e de 
obter o respeito à sua integridade física e  moral. (Charte mondiale des femmes, 
APUD CONAP, 2008, p. 40) (grifos nossos) 

 

A que se refere eliminar a “pobreza no mundo”? Por que combater a pobreza 

como uma das conseqüências do reino do capital sobre a humanidade, em vez de se voltar 

para a “questão social” colocada pela lei geral da acumulação capitalista? Visto que, enquanto 

domina a lei geral de acumulação capitalista, ou seja, a “relação-capital”, os sonhos de fim de 

pobreza e ainda mais de compartilha das riquezas, característicos do discurso pro-capitalista 

pós-moderno, não podem se tornar realidade. Além disso, o conceito de pobreza é um 

conceito técnico apolítico, próprio das ONGs internacionais, que não traduz, de maneira 

nenhuma, as condições de pauperização das classes trabalhadoras e populares no mundo. É 

um conceito que nega as lutas de classes sociais, a luta frontal do capital contra o trabalho, 

além de naturalizar as raízes históricas das condições abomináveis de vida de bilhões de 

pessoas no mundo. Portanto, a bandeira da luta contra a pobreza, muita estimada pelas ONGs, 

para nós, diz respeito a um discurso hipócrita, altamente enganador, que não visa a superação 

da exploração de classe enquanto mecanismo estrutural de geração e de manutenção da 

pauperização nos níveis mundial e nacional e, portanto, contribuí  para a reprodução ampliada 

do capital.  

 

Desta maneira, fica compreensível que a Charte mondiale des femmes seja 

direcionada em especial as ONGs internacionais, isto é, ao comitê central da Internacional 

Comunitária e aos governos. Com efeito, numa correspondência da Marcha Mundial das 

Mulheres do dia Primeiro de janeiro, posta online pela PAPDA91, pode ser lido o seguinte:  

                                                                                                                                                         
de principal financiador. A vulgarização e sistematização da advocacia entre as ONGs alternativas, em geral 
constitui uma iniciativa canadense. Deste modo, não é por acaso que a CONAP e, de modo geral, as 
organizações feministas assim como os grupos de mulheres que a compõem são vinculadas prioritariamente ao 
movimento feminista canadense, em vez de se ligarem ao movimento feminista latino americano e caribenho.  
91 PAPDA: Plataforma Haitiana de advocacia para um desenvolvimento Alternativo , Site: www.papda.org. Esta 
correspondência foi posta online no dia 17 de novembro de 2005. Em síntese a PAPDA reúne duas categorias do 
arsenal alienante da contra-revolução capitalista: A advocacia enquanto instrumento pacifista para influenciar as 
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O propósito da Charte é afirmar-nos enquanto força indispensável de transformação 
global da sociedade e ser um instrumento de mobilização dos movimentos 
internacionais de mulheres. Ela se direciona às mulheres do mundo e às suas 
organizações, à sociedade civil e aos movimentos sociais, assim como às instituições 
(locais, nacionais, regionais e internacionais). No quadro das diferentes ações da 
Marcha, A Charte será entregue aos governos nacionais, locais ou regionais e 
utilizada para interpelar sob diversas formas certas instituições políticas e 
econômicas. Entregá-la-emos igualmente aos movimentos sociais.  

 

A lógica de funcionamento das ONGs compondo a sociedade civil dita organizada 

é aqui cabalmente exposta. A sociedade civil dita ativa é fundamentalmente dependente dos 

governos e das ONGs internacionais, tanto política quanto financeiramente. Dependem deles 

para a validação das suas “reivindicações concretas” e para o financiamento das suas 

atividades, tanto nacionais quanto internacionais. Deste modo, apesar de reclamar, de vez em 

quando, a eliminação da pobreza ou o fim dos acordos comerciais destrutivos para o terceiro 

mundo, a sociedade civil organizada mundial, concentrada no Fórum Social Mundial, não 

pode adotar posições radicais frente ao capitalismo.  Ela é funcional ao capitalismo 

mundializado. Visto que a democracia, assim como as eleições, constituem características 

fundamentais da ordem capitalista neoliberal, atualizada a partir do final dos anos 1970. O 

arsenal ideo-político da mundialização neoliberal, reivindicado pelos Estados-Unidos a partir 

da chegada no poder do presidente Jimmy Carter se encaixou perfeitamente com as lutas 

populares contra a ditadura no Haiti e, portanto foi acolhido como sendo progressista e 

mesmo popular. Ora, os Estados-Unidos foram o principal apoio da ditadura e contrapeso às 

lutas comunistas. A esse respeito, convém relembrar que os Estados Unidos, através da CIA, 

participaram diretamente do assassinato de 200 líderes e militantes comunistas em luta contra 

a ditadura e a exploração do país em beneficio do imperialismo americano, no Haiti, no ano 

de 1973:  
 
O golpe feito ao PUCH constitui um dos mais eficazes realizados pela CIA contra os 
movimentos revolucionários latino-americanos. Miami Herald reportou a esse 
respeito, no seu número do dia 24 de janeiro de 1973, que mais ou menos 200 
comunistas foram assassinados nesta ocasião. (Pierre-Charles, 1973, p. 150)  

  

                                                                                                                                                         
políticas públicas e o desenvolvimento enquanto panacéia ao “sub-desenvolvimento técnico, a-histórico” dos 
países do Terceiro Mundo. O qualificativo alternativo diz respeito a sua participação na esquerda nacional e ao 
nível mundial do Fórum Social Mundial. A SOFA, organização feminista, auto-identificada como popular, anti 
capitalista faz parte dessa plataforma. Logo, nos deteremos sobre o significado ideo-político da advocacia no 
Haiti. 
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Portanto, o discurso da democracia participativa, de modo geral, se coloca como 

uma das necessidades da restauração do grande capital no final dos anos 1970 do século XX. 

Por enquanto, a sociedade civil “onguizada”, com referência a esse discurso, vem 

desempenhar um papel central na desfocalização das reivindicações populares da proposta de 

ruptura para o compromisso com a ordem do capital, com a exploração, doravante 

considerada indestrutível. Assim, o acesso ao poder político não lhe interessa. Nessa visão, a 

sociedade civil constitui em si mesma um espaço de emancipação que se basta a si própria. A 

sua simples existência e a sua “participação” são símbolos de democracia, uma vez que a 

definição da sociedade civil organizada, vulgarizada no Haiti a partir dos anos 1990, é a do 

conjunto das organizações sociais que não fazem parte do aparelho governamental e não tem 

interesse a conquistar o poder.  

     

  Deste modo, se pode entender a recusa sistemática da CONAP em aceitar a 

participação dos seus membros no aparelho de Estado. O aparelho de Estado representa o 

inimigo com qual tem que adotar uma atitude politicamente correta dependente da época ou 

da sua natureza. Mas, o que é constante, é a distancia respeitável a adotar frente ao Estado. 

Ainda mais que no Haiti, as ONGs só se relacionam com o governo de maneira jurídica. Não 

recebem nenhuma contribuição financeira do Estado, o que as constrangeriam a se 

“comprometer” com ele. Assim, quando o governo adota atitudes “anti-democráticas”, a 

CONAP ou as organizações-membros se constituem nas primeiras  organizações da sociedade 

civil haitiana a radicalizar a sua posição contra tal governo. Desta maneira, as organizações 

feministas, desde o seu aparecimento no cenário político haitiano entre 1984 e 1988, são 

reputadas radicais, contestadoras e, de fato, haviam criado a reputação de “cadelas de 

guarda” da “democracia” haitiana. Por enquanto, dependem das ONGs internacionais de 

financiamento de organizações feministas, isto é a “Internacional Comunitária” através do 

mundo. Isto se seguiu à definição do Gênero enquanto um dos principais eixos de 

financiamento nos anos 1980 e da consequente cooptação das lutas feministas pela ONU. O 

que contribui para a constituição de setores de mulheres em quase todas as organizações de 

desenvolvimento ou camponesas no Haiti. O gênero sendo a via para se receber 

financiamento internacional. Nessa mesma via, algumas das mais radicais líderes feministas 

haitianas se especializaram na animação de seminários de formação sobre a integração do 
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eixo gênero nos projetos de desenvolvimento, encomendados por ONGs internacionais, 

sobretudo canadenses, atuando no Haïti. 

   

Assim sendo, a corrupção generalizada que caracteriza as estruturas 

governamentais se encontra incentivada sob a direção das ONGs internacionais para as 

necessidades da reprodução do capital, no bojo da restauração do grande capital nos últimos 

25 anos do Século XX no Haiti. No entanto, as classes populares, cada vez mais, conhecem o 

fundo da miséria e da repressão, tanto estrangeira como nacional, no contexto da recente 

ocupação do Haiti, encomendada pelos países imperialistas e liderada pelo Brasil. 

 

O “Estado democrático” é um dado recente para os países latino-americanos e 

caribenhos, visto que, para as necessidades de expansão do grande capital e da manutenção da 

“paz de cemitério” do Norte, até os anos 1980 do Século XX, a ditadura anticomunista e 

desenvolvimentista era a receita para esses países. O “Estado democrático” transformou o 

cenário político e levou ao apogeu da sociedade civil organizada, portanto das ONGs, 

sobretudo, daquelas ditas alternativas, como as organizações feministas, de modo geral, e a 

CONAP, em particular, no Haiti, na contemporaneidade. A partir do exposto, pode-se ver 

como a CONAP, enquanto porta bandeira da sociedade civil ativa ou dos “movimentos 

sociais” em prol da democratização desenvolvimentista do Haiti, se destaca como porta 

bandeira da ilusão pós-moderna do mercado eterno e do aperfeiçoamento democrático do 

Estado capitalista dependente haitiano. A partir deste momento, enfocaremos de modo 

específico a CONAP, no contexto do coroamento da sociedade civil não-classista e da 

veneração do Estado democrático assim como da advocacia no Haiti. No propósito de 

desvendar a desarticulação profunda da CONAP em relação ao projeto de livre 

individualidade ou de emancipação humana, portador da emancipação social não só das 

mulheres, mas dos seres humanos em geral. 

 

5.3.3 Mundialização neoliberal e lutas feministas pós-modernas contemporâneas: da 

CONAP e da negação do projeto de livre individualidade  

 
No entanto, cabe sublinhar, a advocacia e em particular a componente negociação 
com o Estado não pode se materializar senão no contexto de democracia. Portanto, 
não é por acaso que as ações de tipo relacional Estado/movimento social não podiam 
se cristalizar durante o período do golpe de Estado de 1991-1994, ou durante o 
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segundo mandato do governo Aristide, período de ”tentação totalitária” [...] 
(CONAP, 2008, p.69) 

 

A CONAP, enquanto ponto de celebração e de coroamento da sociedade civil pós-

moderna haitiana, no extrato acima reproduzido enuncia a condição e a necessidade de 

existência da sociedade civil organizada ou “onguizada” no Haiti. Isto se refere à democracia 

e à perenização do estado na ordem neoliberal, patriarcal do capital. O caráter neoliberal e, 

portanto, opressor, explorador do Estado não constituí um obstáculo para a aproximação da 

CONAP com o Estado, na contemporaneidade. Desta maneira, perguntamos que democracia é 

esta que se basta a si mesma para incentivar essa união entre o Estado democrático neoliberal 

e a CONAP enquanto esta se considera progressista? Parece que a ditadura do capital é menos 

cruel que a ditadura política suposta pelo totalitarismo governamental, na visão da CONAP,  

ou que as duas estão separadas e, a última é a mais fundamental. Isso, consoante à separação 

pós-moderna do político em relação ao econômico e da supervalorização das lutas políticas 

comparativamente às lutas em torno da totalidade capitalista-patriarcal-racista. Como já foi 

analisada no terceiro capítulo desta Dissertação, a democracia em si constitui a grande meta 

das lutas pós-modernas, porém, uma democracia atualizada, “pós-moderna” na qual sociedade 

civil organizada central, junto ao Estado e ao mercado trabalha no aperfeiçoamento do “viver 

juntos”. 

   

No Haiti, como demonstramos neste capítulo, o discurso democrático tomou força 

e se expandiu pouco tempo antes do fim e, sobretudo, após a ditadura, no contexto da 

restauração do grande capital e a partir da sua reestruturação produtiva e da mundialização 

neoliberal. E nesse cenário, a sociedade civil que, progressivamente se tornou central e, de 

certa maneira, derrotou as organizações populares, é reivindicada como porta bandeira da 

democracia, principal símbolo de emancipação. Isso, a tal ponto que a única condição da 

CONAP para negociar com o Estado é o seu caráter democrático. Democrático, isto sim, 

conforme as necessidades e pressupostos da aplicação das receitas neoliberais. Além disso, a 

negociação com o Estado grandon-bourgeois, neoliberal, patriarcal, portanto autoritário 

haitiano, em si, traduz o caráter consensual, colaboracionista e meramente reformista do 

movimento feminista haitiano contemporâneo. Isso, em ruptura com o caráter progressista 

atribuído a ele no final dos anos 1980 e coerente com os novos ditames da ordem do capital. 

Essa colaboração de classe expressa pela práxis feminista hegemônica traduz cabalmente a 



187 

 

 

 

ruptura do movimento feminista hegemônico contemporâneo com o projeto de livre 

individualidade em ação nas lutas das mulheres haitianas em 1807 e em 1867, para citar 

somente estes períodos históricos.   

 

Na visão conapiana, na contemporaneidade, a sociedade haitiana é composta de 

dois entes principais: O Estado e a sociedade civil.  Doravante, estaríamos no reino da 

advocacia, da parceria da sociedade civil cidadã dependente haitiana, com o Estado 

democrático, neoliberal, dependente haitiano:  

 
A formação da CONAP em 2002-2003 e as atividades de advocacia se inscrevem no 
quadro mais amplo das novas relações entre Estado e sociedade civil e das relações 
Movimentos Sociais e poder. Na evolução e na dinâmica destas relações, a iniciativa 
e as motivações nascem nos dois campos. (CONAP, 2008, p. 68) 

 

Mas, será que as militantes feministas haitianas têm consciência do papel central 

que elas desempenham na reprodução ampliada do capital no Haiti? Vulgarizando esse tipo de 

discurso, ou pior, a atuação numa sociedade que elas apresentam como desprovida de 

contradições, além da de gênero, como sendo um campo autônomo oposto ao estado, 

enquanto outro campo autônomo, onde as únicas regras são as da boa governança e de 

participação cidadã? Esta aliança Estado /sociedade civil é decorrente da visão liberal, apesar 

desta última ser menos mistificadora que a visão neoliberal da divisão bicefálica da sociedade, 

onde o Estado se situa acima de tudo formalmente e é oposto à sociedade civil considerada 

homogênea. Com efeito, Acanda atesta: 

 
Ao contrário do que afirmam hoje alguns representantes do neoliberalismo, o termo 
“sociedade civil surgiu em contraposição ao de “sociedade natural”, e não em 
contraposição ao Estado. A sociedade civil foi apresentada como uma esfera 
institucionalizada que, por sua organização e sua lógica, era superior a anarquia e 
aos conflitos inerentes ao estado de natureza. A expressão civil foi utilizada, no 
início do Liberalismo, como o oposto ao natural, ao “estado de natureza” anterior ao 
aparecimento da civilização, e não como o oposto ao Estado. (ACANDA, 2006, 
p. 103) (grifos do autor) 

 

Para os liberais contratualistas, continua Acanda,  

 
[...] mais do que estabelecer uma diferenciação taxativa entre o Estado e o resto da 
sociedade, importava afirmar a necessidade da passagem do estado de natureza para 
o de civilidade. “Sociedade civil” significava sociedade bem organizada, com um 
Estado que garantisse essa organização. [...] ao contrário do neoliberalismo do fim 
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do século XX, no imaginário do início da teoria liberal não haveria lugar para a 
concepção da sociedade civil como um setor específico da sociedade, contraposto ao 
Estado. (ACANDA, idem, p. 103-104) (grifos do autor) 

 

Apesar de retomar a visão do Estado como garantia da paz e da propriedade 

privada, a CONAP, na linha do pensamento neoliberal, e tendo em vista as condições da 

pacificação ou da democratização da America Latina, depois da crise dos estados ditatoriais 

decretada pelo Império norte-americano, no final dos anos 70 do Século XX. Identifica na 

sociedade civil a parceria do Estado para uma “boa governança”, isto é, a salvaguarda da 

democracia neocolonial/neoliberal. Esta visão diz respeito também a uma necessidade de se 

criar a idéia da responsabilidade dos cidadãos /das cidadãs por suas condições e da 

centralidade das ONGs enquanto parceiros das populações para o melhoramento das suas 

necessidades. Isso, em conformidade com o princípio do Estado mínimo para a classe 

trabalhadora e as classes populares, da mundialização neoliberal. Embora num país como o 

Haiti, conforme a nova divisão técnica internacional do trabalho e das relações exploradoras 

neocoloniais Norte/Sul, a redução do Estado além de contribuir para o processo de 

pauperização das classes trabalhadoras e populares e, sobretudo das mulheres, enriquece mais 

as multinacionais que a própria “burguesia latifundiária” haitiana. Deste modo, a colaboração 

da CONAP com a ordem neoliberal em vigor no Haiti, pelo único fato de ser “democrático”, 

diz respeito a uma negação das necessidades fundamentais das mulheres, em particular, e das 

classes populares e trabalhadoras haitianas de modo geral.  

 

A CONAP, cuja definição seria em português: Coordenação Nacional de 

Advocacia para os Direitos das Mulheres, através da nossa análise da sua monografia e dos 

protestos colocados em anexo do seu documento, se apresenta especificamente como uma 

plataforma em luta contra governos anti-democráticos e contra a violência, sobretudo sexual e 

conjugal, feita contra as mulheres. A violência estrutural da exploração capitalista das 

mulheres das classes populares haitianas não é considerada como tal. Ora, as violências 

específicas feitas às mulheres são funcionais à expansão do capital. Conforme o princípio de 

organicidade do capital, o gênero, assim como o racismo, se insere no metabolismo de 

reprodução desta relação. Portanto, a violência estrutural do capital, presente na formação 

social haitiana, constitui um obstáculo ontológico à superação das violências específicas feitas 

às mulheres, ao gozo verdadeiro da liberdade no pleno sentido do termo. Os títulos dos 
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diferentes anexos podem testemunhar a preponderância das lutas “democráticas” nas 

principais ações da plataforma:  

• Anexo I: Déclaração do dia 25 de novembro de 200592: O oficio  
de Proteção do cidadão deve enfrentar o governo   fora da lei. 
• Anexo II: Mobilização cidadã do dia 4 até o dia 11 de  
Dezembro “oito dias de solidariedade com as vítimas da  

              Insegurança ” 
• Anexo III: Carta à população: “Apesar das armadilhas, o  
desespero não é permitido, reafirmamos nosso engajamento a  

                                       favor da construção nacional 
• Anexo IV: Protocolo de acordo entre o Ministério da  
Condição Feminina e os Direitos das Mulheres (MCDF)93 e a  

                                       Coordenação Nacional de Advocacia para os Direitos das Mulheres  
            (CONAP)94 (CONAP, 2008) 
 

É como se a sociedade capitalista dependente haitiana só tivesse problemas de 

governança a enfrentar. No entanto, cabe assinalar que, entre 2002 e 2004, o setor dito 

democrático dirigido pela organização burguesa, antipopular dita Grupo dos 18495 havia 

liderado um levante contra o governo Aristide. Naquele contexto, a CONAP se destacou na 

luta das ONGs ditas alternativas contra tal governo, porém, de modo geral, se ligava ao 

movimento geral, cuja liderança pertencia a uma parte da burguesia revoltada contra as 

medidas de controle de importação de arroz no Haiti no período96. Isto pode ser considerado 

como a base dessa focalização na luta pela democracia ocorrida no período citado.  

 

                                                 
92 Na verdade, o ano desse ato foi 200,  antes da deposição de Jean-Bertrand Aristide do poder no dia 29 de 
fevereiro de 2004. Visto que o governo declarado fora da lei foi este. Deve ser um erro da digitação. Nós 
participamos desse ato como testemunha dessas lutas. 
93 Ministère à la condition féminine et aux droits de La femme (MCDF) em francês. 
94 Coordination Nationale de Plaidoyer pour les droits des femmes (CONAP) em francês. 
95 O grupo 184 constitui uma das últimas contra-ataques frontais da burguesia “industrial”, comercial haitiana 
contra as classes populares haitianas. Se reclamando portador de um novo contrato social, fez uma aliança com 
os patrões das mídias e levou a cabo uma campanha mediática de peso em torno da unidade não-classista da 
sociedade, do fim da divisão de classe, de raça na sociedade haitiana, mas cuidando para enfatizar na 
propriedade como direito sagrado dos indivíduos. Esse grupo, como seu nome  indica, reúne no seu seio 184 
organizações da sociedade civil haitiana. Entre elas, sobretudo as ONGs de desenvolvimento e grupos de 
mulheres. Dentro da plataforma CONAP, somente um grupo feminista com tendência claramente liberal (FANM 
YO LA, As Mulheres estão Presentes), se uniu ao grupo 184. A tese de doutorado de Jean Anil Louis-Juste: 
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 
”apresentada ao Programa de Pós-graduação em Serviço Social da UFPE em 2007, analisa de maneira 
substancial o projeto político do grupo 184. 

96 Em outra seção desta Dissertação, em nota de rodapé, tínhamos analisado de maneira sucinta esse levante, 
assim como a natureza do governo Aristide no seu segundo mandato. 
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Como já assinalamos nos três capítulos anteriores, para as feministas hegemônicas 

haitianas, de modo geral, existe uma diferença entre condição feminina e situações das 

mulheres que justificaria a negação das necessidades reais das mulheres das classes populares 

nas suas lutas, de modo geral. Para elas, a condição feminina explica as situações das 

mulheres. Por isso, a centralidade deve estar na luta contra a condição feminina. Como 

demonstrado, isso constitui a incorporação das idéias pós-modernas, na verdade, modernas 

reacionárias, de separação do econômico do político. Tal postura reproduz as críticas 

feministas feitas ao marxismo e, indica, o posicionamento sectário de boa parte do movimento 

feminista radical como resposta a tais críticas. No segundo capítulo deste trabalho, estivemos 

analizando o caráter reacionário de tal posicionamento e a debilidade da sua pretensa 

radicalidade.  

 

A denominação: Plataforma de Advocacia para a Defesa dos Direitos das 

Mulheres- indica a sua postura convencional, consensual, politicamente correta, no contexto 

do reino ferino da mundialização neoliberal e no bojo da restauração do grande capital.  Visto 

que, na nossa visão, de maneira alguma ser apenas feminista poderia ser sinônimo de ser 

revolucionária. Não é surpreendente que as suas atuações entre 1994 e 2008, como no tempo 

da LFAS, em momentos normais, são bem acolhidas:  

 
A obviedade da liderança da CONAP e do seu papel de vanguarda na luta pelos 
direitos das mulheres e dos direitos humanos, em geral, não precisa ser demonstrada. 
O alcance das ações da CONAP é também manifesto nas reações e comentários de 
numerosas organizações da sociedade civil, colaboradoras ou companheiras da 
plataforma. O resultado de numerosas entrevistas realizadas com estas organizações 
[...] ou com alguns representantes do Estado e da comunidade internacional e as 
consequências positivas das ações da CONAP são unanimidades (CONAP, 2008, p. 
70) 

  

A aceitação da CONAP tanto por representantes do Estado como pela 

Internacional Comunitária testemunha do papel pacificador da CONAP na 

contemporaneidade no bojo do reino violento do capitalismo neoliberal apesar das suas saídas 

acidas contra os desvios ditatoriais de certos governos. Tal papel é altamente importante e 

necessário para o grande capital e para os membros do governo, assim como para aqueles 

protegidos por eles fielmente: a burguesia comercial haitiana, a burguesia latifundiária local. 

Assim, não é surpreendente que, mais adiante, a CONAP defenda a pertinência da apreciação 
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dos representantes e das representantes do Estado no seu trabalho e, sobretudo exalta o 

famoso instrumento “Advocacia”: 

 
Os testemunhos das e dos representantes do Estado são ainda mais pertinentes. Para 
o antigo presidente da 46a legislatura, a advocacia enquanto nova prática teve bons 
resultados. É um instrumento válido. Embora a Câmara de Deputados não tivesse a 
mesma reação, a advocacia contribui para o progresso do processo democrático. 
Ajuda a criar o consenso e a promover o consenso e a conciliação à escala dos 
grupos de mulheres. Nesse sentido, o recurso a este instrumento de luta por um 
máximo de organizações tem conseqüências benéficas para o país. (CONAP, 2008, 
p. 70) 

 

Poderíamos continuar escrevendo: [...] para a exploração do campo pela cidade, 

para a manutenção do reino grandon-bourgeois, das operarias (70 % da população operária) 

na condição de semi-escravatura e, portanto, para a perenização das condições que têm 

contribuído para a pauperização das mulheres das classes populares e para o surgimento do 

fenômeno Restavèk no país. A advocacia é benéfica para a salvaguarda das condições que 

tinham e ainda produzem os fenômenos contra os quais se rebelava o Comitê de Coordenação 

da Marcha Mundial das Mulheres no Haiti, no ano de 2000 (cf. 4.3.2). Além disso, a 

referência à comunidade internacional, nas nossas palavras: à “Internacional Comunitária”, 

como árbitro e testemunho da sua eficácia, é característica do discurso da sociedade civil 

haitiana e, sobretudo, da CONAP. Por enquanto, contraditoriamente, de vez em quando, as 

organizações feministas e de modo geral as ONGs ditas alternativas criticam a dependência 

do governo no plano internacional, sabendo que fora do financiamento internacional, e, 

portanto, independentes elas não podem sobreviver, pelo menos, enquanto ONG de direito 

privado, no Haiti.  

 

Como destaca a CONAP (2008, p. 74): “A advocacia não nasceu com a CONAP. 

No entanto, ela conseguiu desenvolver e sistematizar este importante instrumento de luta e 

este verdadeiro instrumento para a implicação das cidadãs e dos cidadãos na construção da 

nação”.  

A implicação dos cidadãos e das cidadãs é um dos requisitos do financiamento das 

atividades das ONGs pela “Internacional Comunitária”. Sendo assim, a “Internacional 

Comunitária” pode confiar na participação das classes populares nas atividades 

despolitizadas, não-conflituais, que se desviam das lutas pertinentes à sua emancipação, para a 

realização do projeto de livre individualidade. Deste modo, a advocacia pode ser considerada 
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enquanto uma das armas mais poderosas e persuasivas, embora  sutil, de desqualificação das 

lutas verdadeiramente emancipatórias e de despolitização das lutas sociais. 

 

A própria CONAP resume, de modo arrasador, o significado ideo-politico da 

advocacia, assim como o seu limite ontológico para a transformação social real na frase 

seguinte: “O que importa mais, é a vontade de fazer a política do possível enquanto se adotam 

outras maneiras de fazer a política”. (CONAP, idem, p. 74) Porém, logo na folha de rosto da 

sua monografia a CONAP, se apresenta como se segue:  

 
Fundada oficialmente no dia 17 de outubro de 2002, a Coordenação Nacional de 
Advocacia para os Direitos das Mulheres (CONAP) é uma plataforma de 
organizações feministas e de mulheres. O propósito principal desta plataforma é de 
conduzir ações de advocacia a favor da igualdade e da equidade de gênero e para o 
respeito dos direitos das mulheres. As suas ações estão articuladas em torno da luta 
para a mudança global da sociedade haitiana. (CONAP, 2008) 

 

Quando se considera a política do possível reivindicada pela plataforma, além do 

caráter vago do conceito de mudança global, se desvenda cabalmente a contradição em 

movimento na lógica de atuação e de apresentação das organizações feministas com pretensão 

progressista no Haiti. Boaventura de Souza Santos não poderia achar melhores alunas que as 

mulheres da CONAP. Essa frase “O que importa mais, é a vontade de fazer a política do 

possível enquanto se adotam outras maneiras de fazer a política”, resume a capitulação pós-

moderna das lutas feministas hegemônicas contemporâneas haitianas que encontram, na 

advocacia, uma maneira de fazer política de outro modo, isto é, técnico, asséptico, mais 

consensual e com o propósito de manter intocada a natureza exploradora e alienante da 

sociedade haitiana. Fazer a política do possível é uma das prioridades da Internacional 

Comunitária para a classe trabalhadora e para as classes populares. Desta maneira, o arsenal 

pós-moderno se destaca como braço ideológico da contra-revolução capitalista 

operacionalizada pela Internacional Comunitária. 

 

“Fazer política de outra maneira” é um dos mais importantes lemas da CONAP e 

das organizações feministas em geral. Tal lema que é traduzido nos termos seguintes: “fazer a 

política de outra maneira é formular os problemas econômicos das mulheres em termos de 

direitos de cidadãs” (CONAP, idem, p. 73-74). Os direitos, na visão marxiana, a partir da qual 

nós analisamos a plataforma CONAP, assim como as suas atuações, constituem a síntese da 
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hipocrisia da sociabilidade capitalista. Como Abaliza TONET, os direitos, na ordem do 

capital, existem somente porque não podem se efetivar na realidade: 

 
O direito de todos ao trabalho só existe como direito porque ele não pode ser 
realizado. A sua plena efetivação só seria possível mediante a eliminação da compra 
e venda da força de trabalho, com todas as suas conseqüências, isto é, na superação 
da sociedade regida pelo capital. O mesmo raciocino pode ser aplicado ao direito de 
propriedade, à educação, à saúde, etc. Ora, um direito que não existe como direito 
porque existe como realidade efetiva, não pode chamar-se direito. A ninguém 
ocorreria instituir o direito a respirar (TONET, 1997: 173). 

 
 
A lógica de defesa de direitos, por si só, por progressista que seja, assim como o 

Estado, é funcional à ordem do capital. Na ótica marxiana, “a cidadania moderna é 

inseparável da entificação da sociabilidade capitalista, cujo núcleo original decisivo é o ato de 

compra e venda de força de trabalho” (Tonet, 1997, p. 170). Desse ato, se originam as demais 

relações de produção capitalistas tais quais: propriedade, exploração, dominação 

estranhamento e o seu instrumento fundamental de reprodução, a saber, o Estado. 

 

Portanto, formular “os problemas econômicos das mulheres em termos de direitos 

de cidadãs” se refere, em primeiro nível, a tecnicização das “carências” das mulheres. Nem se 

fala em necessidades. São “problemas econômicos” a ser indexados através das advocacias 

feitas em nome das “carentes”, perto dos governos e apoiadas por ONGs internacionais.  

Além disso, a categorização dos “problemas econômicos das mulheres em direitos de 

cidadãs” diz respeito a um voto “sincero” da CONAP quando é levada em consideração a 

natureza capitalista do estado haitiano por mais dependente que seja. Com efeito, devemos 

considerar o caráter explorador, patriarcal, autoritário do Estado haitiano a serviço dos 

grandon-bourgeois e do imperialismo norte-americano. E também o caráter alienante da 

cidadania burguesa, que é esquizofrênica, mutiladora do ser humano, conforme analisada no 

ponto 4.3-1, além do caráter ilusório dos direitos. O fato da CONAP querer elevar ao estatuto 

de direitos “os problemas econômicos das mulheres” testemunha, ironicamente, a consciência 

que ela tem da impossibilidade de superar as condições de reprodução destes últimos na 

sociabilidade estranhada do capital dependente haitiano.  Com efeito,  

 
Nenhum dos direitos humanos ultrapassa o egoísmo do homem, do homem como 
membro da sociedade burguesa, isto é, do individuo voltado para si mesmo, para seu 
interesse particular, em sua arbitrariedade privada e dissociada da comunidade. 
Longe de conceber o homem como um ser genérico, esses direitos, pelo contrario, 
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fazem da própria vida genérica, da sociedade, um marco exterior aos indivíduos, 
uma limitação de sua independência primitiva (MARX, A Questão Judaica, versão 
eletrônica) 

 

A elevação dos problemas econômicos ao estatuto de direitos das cidadãs é 

funcional ao capitalismo neoliberal, patriarcal dependente haitiano e está conforme às novas 

formas de fazer a política reivindicada pela CONAP, expressadas na política do possível, ou 

seja, na política de manutenção da ordem opressora e exploradora no Haiti. Visto que, como 

diz TONET: “a condição de cidadão é exatamente expressão e instrumento da cisão que se 

operou e continua a operar-se no homem como resultado da sociabilidade regida pelo capital” 

(TONET, 1997: 171-172).  

 

A postura prioritariamente democratizante, em torno, quase que exclusivamente, 

da emancipação política, pela CONAP, enquanto as necessidades objetivas da maioria das 

mulheres das classes populares haitianas, majoritárias levam-nas para a sua libertação total 

(política, social e cultural), traduz a negação do projeto de livre individualidade em 

movimento nas lutas independentistas dos e das marrons haitianos e haitianas, das lutas 

populares camponesas haitianas. Tal projeto, cuja realização produzirá uma sociabilidade 

onde “o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos” 

(MARX/ENGELS, 1993, p. 62), portanto onde o racismo, o machismo e a exploração de 

classe, além da separação dos produtores dos meios de produção enquanto substrato da 

relação-capital não terão lugar. Além disso, este posicionamento demonstra a dependência 

idéo-politica da práxis feminista hegemônica contemporânea ao pensamento pós-moderno 

eurocêntrico. Tal dependência, por sua vez, é funcional ou condição da sua dependência 

financeira à Internacional Comunitária. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

A lógica de defesa de direitos que direciona as lutas da CONAP e, de modo geral, 

as organizações feministas no Haiti constituí um traço histórico da sociedade civil dita 

organizada no Haiti. Tal sociedade civil desempenha um papel fundamental na canalização 

das reivindicações sociais no Haïti desde a década de 1980 até hoje. Ela ganhou muito espaço 

com o fim da ditadura e continua ganhando até agora. Com efeito, foi depois de 1986 que a 

idéia de sociedade civil começou a ser ampliada. Sociedade civil entendida como “conceito 

sociológico analítico para descrever formas de organização social. Nesta acepção, o termo 

está bastante vinculado às idéias de democracia e cidadania participativa” (ACANDA, 2006. 

p. 17) dentro do neoliberalismo.  Pois, a idéia de sociedade civil autônoma enquanto 

instrumento da comunidade, do povo para enfrentar seus problemas cotidianos desenvolve a 

noção de uma comunidade de seres autônomos em relação ao Estado, isto é, ao governo 

“ocupado em fazer outras coisas”.  

 

Essa concepção da sociedade civil teve introdução na filosofia política “moderna”, 

a partir do século XVII, consoante à “modernidade”, segundo ACANDA (2006), junto com o 

liberalismo. Retomada com o ressurgimento do liberalismo através do neoliberalismo, essa 

concepção da sociedade civil é consubstancial à realidade da racionalidade do mercado 

capitalista. Isto é, de ser a sociedade civil superior à atividade política do Estado. Estado este 

que deve ficar de fora da esfera do mercado mais, sobretudo dos trabalhadores e das 

trabalhadoras. É essa concepção da sociedade civil que está em vigor no Haïti hoje em dia. 

Sociedade civil esta que está sendo apresentada como espaço de luta da cidadania para uma 

“boa democracia”.  

 

Espaço onde os “cidadãos”, as cidadãs sejam responsabilizados/ responsabilizadas 

individualmente para os seus problemas e se concentrem para resolvê-los. O Estado sendo 

criminalizado e menosprezado, num primeiro momento, e, mais tarde, considerado como 

parceiro é visto como incapaz de enfrentar esses problemas.  Essa sociedade civil construída 

como autônoma reivindica a responsabilidade dos “cidadãos”, das cidadãs na resolução dos 



196 

 

 

 

seus problemas. Deste modo, se entende o orgulho da CONAP em afirmar, na monografia que 

sistematiza as experiências de lutas feministas no Haïti, que: “Hoje, graças às mobilizações 

sistemáticas das diferentes organizações compondo a CONAP, as populações e, em particular 

as mulheres na sua maioria, estão conscientes do papel e da responsabilidade delas na 

mudança da sua condição” (CONAP, 2008, p. 16).    
 
 
Assim, a consideração da plataforma CONAP como “fruto de um longo processo 

de integração da sociedade civil“ e “aporte importante para o movimento social haitiano“, 

pela própria Plataforma desvenda a importância do que chamamos o empoderamento da 

sociedade civil em relação ao Estado, ocorrido no Haïti entre o meado da década de 1980  até 

hoje sob o controle da “Internacional Comunitária”. 
 

É importante ressaltar que, esse empoderamento por fora da chamada sociedade 

civil, se coloca na pauta da restauração do capital em crise nos anos setenta. E dá 

continuidade ao processo de queda das ditaduras e de redemocratização da América Latina e 

do Caribe complementar à desterritorialização/deslocalização das empresas multinacionais na 

região no bojo da reestruturação produtiva do grande capital e da mundialização neoliberal. 

Nesse sentido, as análises de ACANDA (2006), à respeito dos contextos de emergência ou de 

retomada da categoria sociedade civil são muito relevantes.  Categoria aqui entendida no seu 

duplo sentido: ontológico e reflexivo. Isto é, na medida em que tem existência real, 

independentemente do conhecimento que tenham os homens a seu respeito e, ao mesmo 

tempo, permite a sua apreensão pelos seres humanos através da reflexão e da analise teórica, 

do pensamento racional e sua reprodução sob formas de categorias reflexivas. 

(NETTO/BRAZ, 2007) 

 

ACANDA (2006), na sua análise dos contextos que propulsarão novamente o 

conceito de sociedade civil no cenário político, destaca o denominador comum de qualquer 

referência, ou seja, aquela que se baseia na dicotomia entre Estado e Sociedade Civil, tão 

querida pela filosofia política liberal. Ele destaca três cenários nos quais o conceito de 

sociedade civil foi retomado.  
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Em primeiro lugar, aquele dos países comunistas do Leste europeu nos quais ele 

foi utilizado pelos que “rejeitavam um estado ultraconservador e todo-poderoso, e buscavam 

espaços livres de seu domínio para o pensamento e a ação” (ACANDA 2006. p. 18). Em 

segundo lugar, o cenário dos neoconservadores americanos que queriam acabar com o Estado 

de Bem-estar, implantar o neoliberalismo e fortalecer a chamada sociedade civil entendida 

como “a esfera em que indivíduos economicamente autônomos estabelecem entre si- de forma 

livre e voluntária, e tendo como base o mercado- todo tipo de relações associativas a fim de 

enfrentar suas necessidades e resolvê-las sem a ingerência burocrática do Estado” (ACANDA, 

idem). Nesse cenário, o Estado é considerado inimigo das liberdades, dos cidadãos.  

 

O terceiro cenário da nova emergência do conceito foi o das lutas contra as 

ditaduras militares na América Latina. Neste, o conceito de sociedade civil foi utilizado em 

oposição ao militar. O termo civil “representava tudo o que se opunha às arbitrariedades do 

regime militar e à reconstrução de laços associativos que visassem restabelecer a ação 

política” (ACANDA, 2006 p. 21). O autor fala de um novo tipo de “movimentos” que na 

América Latina foi identificado com a sociedade civil, ou seja, “organizações de bairro, 

movimentos sociais, movimentos estudantis e feministas, sindicatos etc.” (idem). Movimentos 

estes que lutavam contra a dominação no contexto “da crise dos Estados e dos partidos 

políticos” (idem). 

  

As visões da sociedade civil presentes nesses dois últimos cenários de emergência 

da categoria sociedade civil as apresentam em oposição ao Estado.  Quer seja na visão liberal 

própria quer seja na visão “progressista”, no contexto de lutas contra as ditaduras como 

prelúdio à mundialização neoliberal. Nesse aspecto, concordamos com Montaño97 (2007) 

quando destaca que, em relação ao “Terceiro setor” ou “sociedade civil”, a esquerda e a 

direita, enquanto duas tendências teórico-políticas supostamente opostas tomam dois 

caminhos distintos, mas chegam ao mesmo porto.  Porém, no Haiti, a concepção da sociedade 

civil se aproxima mais da concepção estadunidense mas se desenvolveu no terceiro contexto 

relatado por Acanda. Como destacamos, o conteúdo material da sociedade civil descrito no 

último cenário era o mesmo que o do Haiti, porém, era um conceito associado aos políticos 

                                                 
97 Ler Montaño, Carlos.- Terceiro Setor e Questão social, crítica ao padrão emergente de intervenção social. 
Cortez editora. São Paulo. 2007. P. 59-62. 
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tradicionais, braços políticos do imperialismo norte-americano no país, e as organizações 

tradicionais e conservadoras da Igreja Católica e Prostetante. As organizações de bairro, os 

movimentos estudantis, feminista e sindicatos se agrupavam sob a denominação de 

organização popular. A esse respeito, é muito interessante citar esse trecho de uma análise 

sobre as organizações populares no Haiti depois de 1986, isto é depois da ditadura:  

  
A particularidade das organizações populares, estas organizações que surgiram 
depois de 1986 é o espaço onde se desenvolvem.  As organizações populares se 
desenvolvem nos bairros onde moram as pessoas, enquanto os sindicatos organizam 
os operários nas fábricas, os professores nos estabelecimentos escolares, os 
estudantes nas universidades no ano de 1986. (LEMBA, 2008, p.11) 

 
 

Assim, a noção de sociedade civil, originalmente, se desenvolveu no Haiti 

enquanto um ente fundamentalmente antipopular, pró-imperialismo. Embora, a partir dos anos 

1990, sobretudo no período do golpe de estado, várias das organizações que se identificavam 

com as organizações populares, como Kay Fanm98, se tivessem auto-identificado com a 

sociedade civil posta em destaque como sendo popular e alternativa pela organização 

Enté/OPD em 1993. Sociedade civil esta em oposição ao poder militar dos golpistas.  

 

  ACANDA acrescentou que o lugar comum em que se encontram as definições, 

da sociedade civil anteriormente apresentadas é a dicotomia entre Estado e Sociedade Civil. 

Essa dicotomia se origina na herança liberal do conceito: “A idéia de sociedade civil surge na 

modernidade junto com o pensamento liberal e constitui um de seus elementos básicos 

(ACANDA, 2006. p. 97)”.  Assim sendo, entende-se melhor por que e como a idéia de 

sociedade civil ressurgiu com tanta força no final dos anos 1970, período no qual o sistema 

capitalista conseguiu fragilizar o movimento operário e restaurar o liberalismo, o reino ferino 

do mercado para as necessidades da restauração do grande capital. 

 

No Haiti, o termo sociedade civil chegou, depois do discurso do desenvolvimento, 

a partir de 1986, sob a inspiração estadunidense em complementaridade a aquele, conforme as 

novas modalidades de atuação da “Internacional Comunitária” no trabalho de desmonte das 

lutas sociais classistas. Com efeito, desde a sua criação, com a proposta de perverter o 

                                                 
98 Kay Fanm era membro, no seu inicio, da Aliança Nacional das Organizações Populares (ANOP).  
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simbolismo da Internacional Comunista, a APD, enquanto seu braço instrumental, conforme 

as necessidades das reestruturações do capital estruturalmente em crise passou do 

desenvolvimentismo ao democratismo, operacionalizado na defesa dos direitos e na 

celebração da cidadania ativa. Nesse cenário, o gênero se destacou como um dos eixos 

privilegiados de financiamento, nos últimos 20 anos do século XX. Nesse quadro, à partir da 

análise e Louis-Juste (2007), entendemos que as ONGs buscavam desacreditar o Estado, 

promovendo políticas de direitos humanos na década de 1970. Nos anos 1980, eram 

enfatizados os aspectos relativos ao meio ambiente e, na década de 1990, a microempresa era 

amais focalizada. A partir disso, o gênero é ressaltado na preparação da esfera subjetiva de 

adesão às reformas. 

 
Portanto, durante os últimos 30 anos, o conceito de sociedade civil se tornou tão 

popular e ganhou tanta força no cenário político haitiano, sobretudo com o apoio de grandes 

ONGs canadenses. Assim, quase todas as organizações antigamente membros do chamado 

setor popular se considerem membros dessa sociedade civil e parceiras do Estado na luta pela 

“modernização” desenvolvimentista e democrática. Nesse quadro, as organizações feministas, 

conhecidas como críticas ou contestatórias, atuam doravante enquanto parceiras do Estado, 

patrocinadas pela Internacional Comunitária, mediante a advocacia. Isto, hoje em dia, 

constitui o refrão mais cantado pelas organizações haitianas.  Tal instrumento se destaca na 

proposta de desfocalização das classes populares, em geral, das suas necessidades reais e, 

sobretudo, de negação das condições históricas de reprodução de tais necessidades. Destaca-

se como processo de “politização” das carências a-historicizadas, tecnicizadas pelas ONGs. 

Nesse sentido, reproduz o círculo vicioso de perenização das ONGs enquanto partícipe, de 

forma ampliada, da reprodução das condições históricas de pauperização das classes 

populares, que se expressam nas contradições entre cidade e campo, entre capital e trabalho, 

entre Norte e Sul. Isso, em continuidade ao projeto modernizador/desenvolvimentista pacifista 

concebido pelo Norte neo-colonizador na Segunda Pós-Guerra para o Terceiro Mundo.  

 

O programo modernizador/desenvolvimentista para o Terceiro Mundo se ilustrou 

no Haiti em plena ditadura, depois da destruição do movimento comunista no Haiti em 1969, 

por uma miragem de “progresso”. Como destacado nesta dissertação, enquanto o 

“desenvolvimento” e o alto consumo de massa tinham como corolário a democracia e a 
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concessão de numerosos direitos trabalhistas em vários países neocolonizadores do Norte, na 

luta contra a alternativa socialista à barbaria capitalista. No Terceiro Mundo, a ditadura, 

mediadora da exploração neocolonial, isto é, a repressão acompanhada de uma serie de 

medidas artificiais contra “a pobreza” era a receita contra tal alternativa.  Parece que a 

America Latina e o Caribe, antigas terras europeizadas, isto sim pilhadas, como diz Joachim 

(1979), para as necessidades da expansão do capitalismo mediante a “civilização 

modernizadora”, até a virada democratista estadunidense no contexto da mundialização 

neoliberal, não podiam ser concebidos, de outra maneira, pelos seus opressores do Norte, que 

enquanto terras de sofrimento e de dores atrozes, sobretudo para as classes trabalhadoras e 

populares, descendentes dos antigos escravizados e das antigas escravizadas assim como dos 

povos originários.  

     

 Contudo, a crise capitalista dos anos 1970 rompeu com a miragem modernizadora 

exclusivamente “desenvolvimentista” para o Haiti. A restauração do capital, em crise de 

crescimento no final dos anos 1970, precisava da liberalização total das relações econômicas e 

sociais. Nesse quadro, a “modernização”, apesar de continuar sendo desenvolvimentista, se 

tornou também democratista para a América Latina.  
 

A pregação dos direitos humanos e da democracia contra o Estado ditatorial, na 

década de 1980, bem como o endeusamento das ONGs pela Internacional Comunitária foram 

relevantes. A partir daquele momento, no Haiti, se desvendou a dicotomia sociedade civil 

organizada ou “onguizada”/ organizações populares. A última se coloca como porta-bandeira 

da democracia desenvolvimentista, e as segundas enquanto porta-vozes dos gritos das classes 

populares contra a exploração e a repressão militar. Foi nesse cenário, como vimos no último 

capitulo desta Dissertação, que as principais organizações feministas membros da plataforma 

CONAP nasceram. A respeito da luta contra a dupla exploração/repressão, elas tiveram uma 

atuação positiva nos seus primeiros momentos mesmo que priorizando as lutas 

democratizantes conforme o solo que lhes deu origem. Mas progressivamente, lutaram quase 

que exclusivamente em torno da manutenção da democracia e da consolidação das 

instituições estatais. Isso, porque o Estado, doravante democrático, precisaria do apoio da 

sociedade civil para a “consolidação da democracia”, já que ele também é receptivo a tal 

apoio, conforme designado pela “Internacional Comunitária” e pela restauração do capital. 
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Neste nosso trabalho, buscamos as raízes ideo-políticas dessa reviravolta 

aparentemente ditada pela “democracia reinante” das organizações feministas de 

contestatórias em parcerias do Estado para a democracia e a consolidação das instituições 

estatais na sociedade haitiana. Por isso, fomos no contexto internacional de surgimento do 

movimento feminista hegemônico, a saber, o da restauração do capital e, sobretudo de 

vulgarização do ideário neoliberal cujo principal discurso se encontra na vulgata democratista 

de liberdade, de direitos humanos, etc. 

 

A liberdade reivindicada pelo discurso neoliberal democrático é revigorada pela 

ideologia pós-moderna que identifica no indivíduo, isto é, no cidadão burguês, o centro, a 

medida de tudo. Deste modo, o individualismo metodológico em movimento no discurso 

desenvolvimentista e, mais tarde democratista neoliberal, veiculado pela Internacional 

Comunitária, achou na ideologia pós-moderna de entificação do individuo, do pedaço, da 

parcela em oposição à visão da reprodução social enquanto totalidade, um espetacular aliado. 

Com efeito, no postulado pós-moderno de fim, de enterro da possibilidade de superação do 

capitalismo, a velha luta contra a alternativa socialista encontrou um sutil, pacifista, mas 

poderoso instrumento de pacificação e de desestabilização das classes trabalhadoras e 

populares no mundo, de modo geral, e particularmente no Terceiro Mundo. Essa ideologia é 

vulgarizada e interiorizada suavemente pelas classes populares e trabalhadoras através das 

ONGs localizadas na sociedade civil organizada e, de modo especial, pelas ONGS ditas 

alternativas, progressistas como a CONAP ou as organizações ditas progressistas nela 

incluídas.  

 

Como destacamos, desde o primeiro capítulo deste trabalho, a CONAP articula 

suas atuações em torno da condição feminina enquanto marco histórico da dominação das 

mulheres e causa das situações “socioeconômicas” ou dos “problemas econômicos” das 

mulheres. Nessa visão, a condição feminina se reveste de uma aura de superioridade em 

termos de centralidade na definição dos “lugares ocupados” pelas mulheres na sociedade 

haitiana. Nesse quadro, a condição feminina, quase que exclusivamente, explica a exploração 

das mulheres e a “feminização da pobreza”. Portanto, a centralidade das atuações da 

plataforma CONAP e das organizações feministas hegemônicas haitianas se encontra nas 
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lutas sobre a violência contra as mulheres, na advocacia pelos direitos das mulheres e, de 

modo geral, no apoio ao acesso das mulheres aos espaços de poder. Os principais temas de 

advocacia do movimento feminista entre 1991 e 2000 ilustram essa constatação:  

• Advocacia contra a violência durante o golpe de Estado militar [entre 1991 e 
1994] 

• Advocacia para a ratificação da Convenção do Belém do Pará [1996] 
• Advocacia para a manutenção do Ministério à Condição Feminina e dos 

Direitos das Mulheres [1996] 
• Organização do tribunal simbólico sobre a violência contra as mulheres 

[1997] 
• Advocacia para a participação das mulheres no debate político em 2000 
• Advocacia no quadro da Marcha Mundial das Mulheres (CONAP, 2008, p. 

32-40) 

No entanto, a luta contra a “pobreza”, mesmo que diluída nas questões 

fundamentais acima indexadas, é recorrente nas reivindicações da CONAP. A esse respeito, 

no Plano de Ação de Advocacia 2002-2007, dando seguimento a construção da Plataforma, 

aparece o interesse da luta contra a “pobreza”, nos temas seguintes:  

• A saúde, o acesso aos medicamentos essenciais, aos cuidados de saúde 
primária, ao aborto assim como o saneamento do meio ambiente. 

• O trabalho e as condições do trabalho doméstico, a situação das crianças em 
domesticidade, a paridade dos salários e o direito à licença maternidade. 

• A pobreza, pelo controle dos preços, a criação de empregos e o 
desenvolvimento de um plano de urgência contra a pobreza. 

• O acesso à educação e o estabelecimento, no Código da Família, da 
responsabilidade paterna. (CONAP, 2008 p. 27) 

 
Todos, conforme o principio da advocacia, estão direcionados ao Estado. Negando 

assim, o quadro geral de privatização dos serviços públicos e a natureza grandon-bourgeoise 

da sociedade capitalista dependente haitiana na base de certas expressões da “questão social” 

haitiana, indexadas aqui. Ademais, correspondem ao discurso politicamente correto tolerado e 

parabenizado pela “Internacional Comunitária”. Como já foi demonstrado nesta dissertação, a 

advocacia e o conjunto das reivindicações que cabem no seu quadro, não questionam nem têm 

como propósito superar as condições de reprodução de tais “problemas”. É o instrumento por 

excelência da “política do possível”. Embora, o possível reivindicado por ele não possa ser 

atingido dentro do quadro da sociedade capitalista dependente haitiana. As lutas para as 

“pequenas revoluções” reivindicadas como legitimas pela ideologia pós-moderna, e 

operacionalizadas na prática de advocacia constituem a nosso ver um voto irracional na 

medida em que essas “pequenas revoluções” em si não mudam as situações de fato. Nem são 
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atacadas as condições históricas reais que asseguram a sua reprodução. De fato, a advocacia 

sintetiza a hipocrisia e a alienação capitalista teorizadas, na contemporaneidade, no 

pensamento pós-moderno.  

 

A distância assumida pelo movimento feminista hegemônico haitiano entre 

condição feminina e situações das mulheres reproduz a dicotomia entre o político e o 

econômico na visão funcionalista e pós-moderna, como já vimos nas páginas anteriores. Além 

de se sustentar na velha luta entre feministas reformistas e marxistas à respeito da centralidade 

da luta de classes ou da luta contra a opressão sexista, e na opção feminista reformista, para a 

luta quase exclusiva contra a opressão sexista, deslocada da exploração. A CONAP, com base 

nessa visão, justifica a sua opção prioritária pela luta contra a opressão sexista: “as 

reivindicações associadas às lutas da CONAP têm como principal objetivo a mudança da 

condição das mulheres a partir das ações de advocacia” (CONAP, 2008, p. 29), ou seja, em 

torno das reivindicações específicas das mulheres pelo fato delas serem, “muitas vezes 

ocultadas pela luta para a mudança global da sociedade haitiana” (CONAP, idem, p. 25) 

 

A legitimidade da preocupação, a respeito da indiferenciação das reivindicações 

em relação à opressão específica das mulheres nas lutas sociais não necessita nenhuma 

demonstração. Embora as críticas feitas ao marxismo de modo específico e, sobretudo, a 

Marx por sua pretensa indiferença à opressão feminista ou à diluição da luta das mulheres na 

luta de classes são questionáveis. Tanto Engels como Marx, passando pelo próprio Lenine e, 

sobretudo, Clara Zetkin e Alexandra Kollontai, como marxistas radicais, se dedicaram a 

questão da opressão feminina. Porém enfatizando na luta contra a contradição 

capital/trabalho, base de reprodução da sociedade capitalista-patriarcal-racista. Porém, a 

resposta pós-moderna pro capitalista ao menosprezo da condição feminina participa da 

reprodução da opressão e da exploração das mulheres. Como vimos no segundo capitulo deste 

trabalho, dissociar a opressão das mulheres da sua exploração diz respeito a uma ação 

orientada pela metafísica. Isto porque que a história da humanidade revela a organicidade da 

“relação-capital” com a relação de gênero. A primeira não pode se reproduzir sem a segunda. 

A relação de gênero é funcional à “relação-capital”, diríamos que ela é vital para a reprodução 

desta última. Portanto, quando a luta contra a opressão sexista é dirigida contra os homens 

como “classe de sexo”, ela faz parte de um processo alienante, sobretudo para as mulheres das 
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classes populares e trabalhadoras. Apesar da pertinência das lutas pela emancipação política 

das mulheres levadas a cabo desde a LFAS até o movimento feminista hegemônico, a sua 

apresentação como “As Lutas libertadoras”, e “Emancipatórias” diz respeito a uma tentativa 

enganadora e altamente perigosa para as mulheres pauperizadas do campo, as mulheres-

jardins, as meeiras e pequenas comerciantes cotidianamente brutalizadas pelo capitalismo 

neoliberal dependente no Haiti. Isso, de maneira nenhuma se refere a uma divisão maniqueísta 

entre mulheres pobres e feministas ou a um anti-feminismo, contra o qual reclamam Merlet e 

Magloire (1997 p. 33) nos termos seguintes:  

 

[...] incumbe constatar que reina uma confusão sobre a problemática dA condição 
feminina. Além das ignorâncias manifestas subjacentes a tais confusões, há lugar, 
sobretudo para destacar, a existência de uma posição radicalmente anti-feminista. 
Este anti-feminismo se manifesta, entre outros, por certas tentativas de fabricar uma 
oposição entre as mulheres: de um lado haveria as mulheres pobres e do outro lado 
se encontrariam as feministas. (grifos das autoras) 

 
 

Obviamente temos a existência de posições feministas pro-burguesas e, portanto 

antipopulares e que politicamente, além da relação de poder existente entre homens e 

mulheres, de modo geral, destacam as diferentes classes sociais as quais pertencem as 

mulheres. Além disso, o feminismo não é homogêneo, portanto, as feministas, de modo 

indiferenciado, jamais poderiam constituir por si só uma categoria relacionada às mulheres 

pobres. No entanto, a posição pequeno-burguesa, pluriclassista, notadamente, a das lutas 

feministas hegemônicas contemporâneas que consideram o Estado patriarcal, grandon-

bourgeois, neoliberal haitiano, um Estado democrático, habilitado a ser um interlocutor para 

um dialogo “construtivo”, com certeza, estabelece uma distância ontológica entre tal luta 

social e as mulheres das classes populares e trabalhadoras. Com efeito, na 

contemporaneidade, as mulheres das classes populares estão claramente distantes, ausentes 

nas lutas feministas. Elas, de modo geral, não se identificam com essas lutas. Assim a 

pergunta seguinte da própria CONAP: “como também ir ao encontro dos grupos de mulheres 

do país que se concentram sobre os problemas de sobrevivência e acham muitas vezes que as 

questões associadas à condição feminina não tem importância?” (2008, p. 73) é bastante 

relevante. Porém, seria melhor, talvez, nos perguntarmos como a CONAP poderia deixar de 

pensar que as lutas associadas à condição feminina são as Catalisadoras das “mudanças” das 

“situações” das mulheres e assim valorizar as lutas contra a violência estrutural feita às 
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mulheres majoritárias pelo sistema capitalista dependente haitiana? O que certamente levaria 

as mulheres que geralmente constituem esses grupos de mulheres a identificar, na CONAP, 

uma aliada na luta contra as contradições da sociabilidade alienada haitiana enquanto 

totalidade.  

 

A separação da condição feminina em relação às situações das mulheres constitui 

uma barreira ontológica entre mulheres da classe popular e o movimento feminista 

contemporâneo, apesar da sua aura progressista. Como já destacamos, atuando assim, este 

último reproduz cabalmente o projeto dependente dos/das antigos/antigas libertos/libertas e, 

portanto, rejeita o projeto de livre individualidade sintetizado no seguinte lema do general 

antiliberal haitiano Jean Jacques Dessalines: “Não existe liberdade sem bem-estar”. A 

apresentação da emancipação política como panacéia, separada, afastada da emancipação 

humana das mulheres e de todos e todas, em geral, é tributária de um processo enganador 

alienante e fundamentalmente antipopular. Por isso mesmo, anti-trabalho e funcional à ordem 

capitalista-racista-patriarcal moderna. Ordem esta cujos preparativos começaram no Haiti, dos 

tempos antigos da modernização/civilização colonial escravista, passando pela modernização 

desenvolvimentista/neocolonial,até a sua atual configuração desenvolvimentista/democratista, 

no contexto da mundialização/neo-colonização neoliberal.  

 

Diante do exposto, reafirmamos a centralidade das mulheres majoritárias, das 

classes trabalhadoras e populares para qualquer luta feminista realmente emancipatória que 

vincule as lutas em torno da emancipação humana com a emancipação política e luta não 

somente contra os homens como classe de sexo, mas também contra a classe reacionária 

grandon-bourgeoise haitiana cuja reprodução depende da subalternização de todas as 

mulheres e, sobretudo, da exploração das mulheres das classes populares assim como dos 

homens também explorados. A luta pela emancipação real das mulheres haitianas passa pela 

erradicação das contradições de classe e de sexo ilustradas na exploração do campo pela 

cidade, do trabalho pelo capital, mediadas pelas violências estrutural, física, pública, 

psicológica e sexual, feitas as mulheres, pelos agravos à saúde das mulheres pobres do campo 

e das favelas haitianas.  
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ANEXO A- Setting Up a Plant Offshore: Low Wages and No Culture 

How do companies choose where to set up their next factory? 
It is not a pretty process, and it is one that companies certainly do not want to air or discuss in public. 

Sometimes, however, the facts slip out, as they did when Mr. Michael Rothbaum, a leader of the U.S. 

apparel industry, appeared before the United States International Trade Commission (ITC) and found 

himself forced to walk the commissioners step by step through the process a company undertakes in 

deciding where to locate a new plant. Mr. Rothbaum's testimony before the ITC in March 1992 

provides a rare and fascinating glimpse of what goes on behind closed corporate doors. 
Mr. Rothbaum was testifying as Chairman of the Board of the American Apparel Manufacturers 

Association (AAMA)--which, as he put it, "is the major trade association representing the apparel 

industry in the United States ." Mr. Rothbaum is also President and Chief Executive Officer of Harwood 

Companies, a manufacturer of men's and children's clothing. 
For Mr. Rothbaum, setting up a new apparel plant in the U.S. is out of the question. He explained to 

the ITC commissioners, that "using U.S. wage rates" he could not "expect to make a profit at the 

same time." Any new factories must be built offshore, which is exactly what Harwood was doing. At 

the time of the hearings, Harwood--which already had plants in Costa Rica and Honduras --was 

attempting to build a second factory in Honduras , using a special low-interest loan subsidized with 

U.S. tax dollars. 
In deciding where to locate, companies like Harwood undertake a "competitive analysis," a "very in-

depth study of all the countries that we would have considered." How a country scores on this test 

dictates where the plant will be built. 
According to the corporate analysis, the single most important factor in deciding where to locate a 

plant is low wages. "Wage rates would be at the top," Mr. Rothbaum instructed the commissioners. 

And, of course, it follows that "you will find your lowest wage rates naturally where the greatest pool 

of available labor is." In other words, you look for third world countries where high unemployment, 

poverty, malnutrition, misery and desperate need "naturally" generate low wages. A good example of 

such favorable conditions would be Haiti , where the legal minimum wage is 30 cents an hour, or 

Honduras where the wage is 37 cents an hour. 
Beyond wages, "Certainly, governmental attitudes toward businesses" are a key corporate concern, 

Mr. Rothbaum continued. "The attitudes of the people within the hierarchies of government" are 

closely studied. Good attitudes translate into financial incentives provided by third world governments 

to corporations who consider setting up plants in their country. For example, Haiti , the poorest 

country in the Western Hemisphere , with a per capita income of $240 a year and over $820 million in 

debt, is forced to exempt all maquila export factories from paying any taxes. This is not enough for 

the companies, which are not shy about demanding a better deal. So the Haitian government has 

announced it will soon offer to subsidize 50 percent of all telephone, electrical and port charges for 
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the new maquila plants. Haiti will be subsidizing J.C. Penney, Walt Disney Corporation, Wal-Mart, 

Sears, and others. 
The corporations' "competitive analysis" becomes even more subtle when it studies the attitudes and 

performance of the Ministry of Labor in target countries. Mr. Rothbaum explains, "...the Ministry of 

Labor plays an important part in terms of the labor code that exists within the country..." Of course, 

the Ministry of Labor is charged with overseeing--and implementing--a country's labor laws. Will 

minimum wage and overtime rates be enforced? Will forced overtime be prohibited? Will social 

security medical insurance and other benefits be mandatory? Will the use of child labor be strictly 

proscribed? Will workers have the right to organize and bargain collectively? To a company, "...all 

these become factors of cost," Mr. Rothbaum stated. So it is fundamental to differentiate laws on 

paper from actual reality. The "attitudes" of Ministry of Labor officials can very much impact on a 

corporation's bottom line. 
It is no secret that U.S. maquila companies favor weak labor ministries. Take Honduras , where Mr. 

Rothbaum and Harwood are very knowledgeable and pleased with the government's attitudes toward 

business. 
A 1993 internal investigation performed for the U.S. Agency for International Development (USAID), 

found that: "In Honduras, where the maquila plants work in industrial park settings, guards in the 

private sector parks routinely prohibit entry to union organizers and even to labor inspectors." That is, 

armed private security guards routinely prohibit Labor Ministry officials from even entering the free 

trade zones. On one hand, on paper, the USAID study notes that "labor inspectors are supposed to 

protect workers' rights by periodic inspections of work sites and citations (or, in some cases 

immediate imposition of fines) for violations of the labor code by employers." However, back in real 

life, the USAID study found that "In Honduras there are 99 labor inspectors for the entire country." 

Also, "labor inspectors are poorly paid and seldom have money for traveling to programmed 

inspection sites." (And when they do, "they are most often banned [quite illegally] from entering the 

industrial parks in which the maquila industries operate.") 
Just as the Ministry of Labor and the system of labor inspectors is not functioning, neither are the 

Honduran labor courts. The USAID study notes: "Complaints about the slowness, inefficiency, 

bias...and, not infrequently corruption of the labor courts were ubiquitous in Honduras ." 
Honduras is passing the corporations' "competitive analysis" with flying colors. "In any event," the 

USAID investigation of Honduras concludes, "with high rates of unemployment, labor 

inspection all but absent and without unions to protest in-plant infractions, other 

workers' rights dealing with maximum hours, health and safety and women--and child--

labor, etc.--have little or no chance of effective enforcement, and, the team was 

repeatedly told, are in fact being widely violated" (emphasis added). Harwood did its 

homework well in choosing Honduras for the site of its newest offshore plant. 
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Haiti has to play this game as well, if it is to pass its corporate "competitive analysis." In Haiti , over 

half the maquila assembly plants producing goods for the U.S. market are openly violating the 

country's legal minimum wage. 
Other key factors analyzed by the corporations include transportation costs (round trip container 

freight charges) and how much a host third world government is willing to spend to meet the 

infrastructure needs of the maquila companies (such as highways to move your goods to port). 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  Eric Verhoogen, How to Get Rich on 11 Cents an Hour, A Report for the National Labor Committee 

Education Fund in Support of Worker and Human Rights in Central America,  1996. 
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ANEXO B- Agir ensemble [pour créer 

notre utopie féministe ! La Marche mondiale 

des femmes, ce réseau et mouvement mondial d’actions 

féministes qui regroupe des groupes de femmes dans 163 

pays et territoires du monde, est entrée dans une nouvelle 

phase de mobilisation. En effet, lors de notre dernière 

rencontre internationale (en Inde au mois de mars 2003) 

nous avons adopté un plan d’action nous menant jusqu’à 

2006. Au mois de juillet 2003 le Comité international de la 

Marche (composé de militantes de 11 pays) s’est réunit à Utrecht (Pays Bas) 

pour finaliser le plan d’action et préciser les prochaines étapes de travail et de 

mobilisation. Voici des extraits d’une lettre envoyée au mois de septembre par 

le Comité international aux coordinations nationales de la Marche présentant 

brièvement notre plan d’action. En espérant que ceci vous stimule et vous 

donne envie de vous engager dans ces actions conjointement et en solidarité 

avec des femmes du monde ! 

 

La Charte mondiale des femmes pour l’humanité 

 

Notre désir de construire ensemble une charte mondiale des femmes pour l’humanité est basé sur 

l’urgence de proposer des alternatives économiques, politiques, sociales et culturelles afin de 

rendre un autre monde possible. Nous voulons crier haut et fort notre volonté de bâtir un monde 

fondé sur l’égalité entre les femmes et les hommes, entre tous les êtres humains et entre les 

peuples et dans le respect de notre environnement planétaire. Nous voulons également confronter 

nos visions de cet autre monde et nos solutions féministes entre nous, femmes, et avec les 

organisations alliées, tant au niveau local, national, régional, qu’international. 

Nous proposerons les grandes lignes d’une charte pour un autre monde possible avec des valeurs 

universelles et féministes. Ce document prendra racine dans les 17 revendications mondiales de la 

Marche pour formuler des propositions d’alternatives. Nous voulons une déclaration de principes 

universels plutôt qu’une liste de revendications. Il s’agit de déclarer le modèle de société que nous 

voudrions, notre utopie féministe qui nous sert de guide dans l’élaboration de nos stratégies 

d’action. 

 

Pourquoi une charte ? 
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Le but de la Charte est de nous affirmer en tant que force indispensable de transformation globale 

de la société et d’être un instrument de mobilisation des mouvements internationaux de femmes. 

Elle s’adresse aux femmes du monde et à leurs organisations, à la société civile et aux 

mouvements sociaux ainsi qu’aux institutions (locales, nationales, régionales et internationales). 

Dans le cadre des différentes actions de la Marche, la Charte sera remise aux gouvernements 

nationaux, locaux ou régionaux et utilisée pour interpeller sous diverses formes des institutions 

politiques et économiques. Nous la remettrons également aux mouvements sociaux. Encore une 

fois, notre action sera d’abord ancrée dans un processus d’éducation populaire qui mènera chaque 

groupe participant à apporter les voix des femmes et à tisser les liens entre les alternatives 

proposées par les femmes des divers pays. La Charte sera la pierre angulaire de ces actions et 

activités d’éducation populaire. Nous partagerons cette vision féministe de l’humanité de diverses 

façons avec nos communautés respectives. Nous trouverons également des manières de lier ce 

« manifeste » global à nos préoccupations et revendications locales et nationales. Nous utiliserons 

des moyens créatifs pour exprimer la charte en théâtre, en chanson, et bien sur en courtepointe ! 

 

L’élaboration de la charte 

 

Il est entendu que l’élaboration de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité qu’entreprendra 

la Marche mondiale des femmes fera appel à la participation de tous les groupes membres de notre 

réseau et de notre mouvement. Il est également entendu que le contenu de la Charte devra être 

fondé sur les dix-sept revendications mondiales de la MMF et traduire les utopies, les idées et les 

stratégies qui les ont inspirées. Également, nous désirons souligner l’apport des féministes qui, au 

cours des dernières décennies, ont écrit des textes encore pertinents, susceptibles de nourrir notre 

travail sur la Charte. 

 

La démarche proposée pour l’élaboration de la Charte consiste en trois volets : 

 

  Réunir des textes inspirants Nous comptons effectuer des recherches en vue de 

faire un inventaire des textes féministes qui nourrissent notre vision et pourraient servir à la 

rédaction de notre charte (par exemple, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 

d’Olympe de Gouges, certains textes produits par la Marche mondiale des femmes, etc.), ainsi que 

des « pratiques exemplaires » adoptées à l’échelle locale ou nationale pour promouvoir les droits 

des femmes. 
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 Questions à débattre au sein des groupes de la MMF Nous voulons cerner les 

questions et les débats nécessaires à l’avancement de certaines de nos visions et de nos utopies. 

  Contributions des groupes locaux Nous souhaitons également inviter les 

organisations locales et de la base à participer à l’élaboration de la charte, en faisant appel à des 

méthodes d’éducation populaire et à des moyens créatifs qui permettront aux femmes d’exprimer 

leurs aspirations, leurs rêves, etc. 

Un canevas général du contenu possible pour la Charte a été envoyé aux coordinations nationales 

de la MMF afin que des discussions puissent être organisées pour contribuer déjà à la construction 

du premier brouillon. Comme cadre général, nous avons proposé d’aborder cinq thèmes généraux 

dans la Charte (Droits universels, Économie, Écologie, Libertés et égalité et Démocratie). Suite aux 

commentaires reçus, nous proposons plutôt d’aborder les différents thèmes sous l’angle de valeurs 

féministes : égalité, libertés, solidarités, justice et paix. En février un premier brouillon de la Charte 

sera envoyé aux coordinations nationales de la Marche afin qu’elles puissent organiser les 

contributions des groupes de la base. Suite aux contributions et commentaires reçus, une 

deuxième version sera écrite et l’adoption de la Charte aura lieu à la 5ième Rencontre 

internationale de la MMF au Rwanda en décembre 2004. 

Tout au long du processus d’élaboration de la Charte et de préparation des prochaines actions 

mondiales de la MMF, la coordination générale sera assumée par le Comité international et le 

Secrétariat international de la MMF (basé à Montréal). De plus, dans un esprit d’une plus grande 

décentralisation, certaines coordinations nationales assumeront des rôles de coordination de 

dossiers mondiaux. C’est dans cet esprit que le Comité international a demandé au Québec de 

travailler conjointement avec le Secrétariat international à la mise sur pied d’un Sous-comité 

international responsable pour l’ensemble du processus d’élaboration et d’adoption de la Charte. 

C’est avec plaisir que la Coalition nationale des femmes contre la pauvreté et la violence, et la 

Fédération des femmes du Québec qui en assume sa coordination, ont accepté ce rôle. 

 

Actions de portée mondiale pour 2005 

 

Relais mondial de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité 

Le 8 mars 2005, le lancement de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité aura lieu 

simultanément dans chaque pays participant et des événements à caractère public souligneront 

l’occasion. Le même jour, le Relais mondial de la Charte mondiale des femmes sera également 

lancé. Au cours de celui-ci, un exemplaire papier de la Charte fera le tour du monde et s’arrêtera à 
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50 points. Le relais commencera au Brésil et parcourra ensuite les Amériques, l’Océanie, l’Asie, le 

Moyen-Orient, l’Europe et l’Afrique, pour se terminer le 17 octobre 2005 (journée mondiale pour 

l’élimination de la pauvreté) dans un pays africain (à déterminer). La charte sera accompagnée 

d’une carte du monde ; chaque pays qu’elle traversera brodera son emplacement sur la carte en 

vue de tracer le parcours du document. Celui-ci restera sur place environ 3 ou 4 jours, pendant 

lesquels des événements pourront être organisés, avant de poursuivre son parcours. 

 

Marches nationales et régionales de relais 

 

Là où c’est possible, les pays et les régions organiseront des marches à relais pendant la période 

allant du 8 mars au 17 octobre. Les pays concernés pourraient éventuellement organiser leur 

propre marche en vue de la faire coïncider avec l’arrivée de la charte sur leur territoire. 

 

Courtepointe de la solidarité mondiale 

 

Le 8 mars 2005, ou autour de cette date, au terme des activités d’éducation populaire sur la Charte 

qui se seront déroulées un peu partout, les femmes seront invitées à représenter artistiquement 

leur vision d’un autre monde sur des pièces de matériel qui seront ensuite assemblées pour 

constituer une courtepointe de la solidarité. Les pièces devront être envoyées dans un lieu central 

avant le 1er juin 2005, afin d’y être assemblées ; la courtepointe sera apportée à un 

rassemblement d’une délégation internationale prévue pour le 17 octobre (voir ci-dessous). À la 

suite de l’action du 17 octobre, la grande courtepointe sera divisée en cinq courtepointes mondiales 

qui voyageront ensuite vers différentes régions du monde pour être vues par d’autres femmes et 

utilisées à l’occasion d’actions régionales, nationales ou internationales, qui pourraient être 

organisées, en particulier, en vue du 25 novembre (journée internationale pour l’élimination de la 

violence envers les femmes). 

 

Les 24 heures de la solidarité mondiale des femmes et d’actions contre la pauvreté et la 

violence envers les femmes 

 

Le 17 octobre 2005 à midi (heure locale), des actions locales d’une durée d’une heure se 

dérouleront partout dans le monde. Les actions débuteront en Océanie et progresseront vers 

l’ouest, suivant le soleil, d’un fuseau horaire à l’autre sur une période de 24 heures, pour constituer 

un relais féministe de 24 heures. 

 

Arrivée de la Charte et de la Courtepointe de la solidarité 

 

Le 17 octobre 2005, la Charte et la courtepointe arriveront à leur destination finale en Afrique 

(pays à déterminer), pour être accueillie par une petite délégation internationale au cours d’une 

action de solidarité. 




