
 
UFPE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
 

FRANCK SEGUY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL E LUTAS POPULARES NO HAITI: 
CRÍTICA À MODERNIDADE, SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS  

NO ESTADO DE CRISE SOCIAL HAITIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife 
2009 

 



2 

 

FRANCK SEGUY 
 
 
 
 
 

GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL E LUTAS POPULARES NO HAITI: 
CRÍTICA À MODERNIDADE, SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS  

NO ESTADO DE CRISE SOCIAL HAITIANO 
 

 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado em Serviço Social, da 
Universidade Federal de Pernambuco como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre em Serviço Social 
 
 
 
 

Orientadora: Profa Dra Maria de Fátima Gomes de Lucena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife 
2009 

 



Seguy, Franck 
      Globalização neoliberal e lutas populares no Haiti : 
crítica à modernidade, sociedade civil e movimentos 
sociais no estado de crise social haitiano / Franck 
Seguy. -  Recife : O Autor, 2009. 
      219 folhas  :  abrev. e siglas. 
 
      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCSA. Serviço Social,  2009. 
 
      Inclui bibliografia e anexos. 
 
      1. Modernidade/colonialidade. 2. Desenvolvimento.  
3. Movimentos sociais (Haiti).  4. Sociedade civil 
(Haiti).  I. Título. 
 
      364.46                  CDU (1997)                      UFPE   
      361                       CDD (22.ed.)        CSA2009-146  

 



3 

 

 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Vestane Biron e Duverne Seguy, 
meus queridos pais que sem os seus 
sacrifícios diários, até a idéia da 
realização deste trabalho não teria sido 
imaginável 
 
Para Lorèn Franseska Latoya, recém-
chegada na selva imunda sem saída do 
capital, mas que tem, apesar de tudo, de 
cumprir a sua vocação ontológica de ser 
o sujeito de sua história; e para 
Michaëlle, sua mãe, mulher valente, que 
se coloca à disposição para escalarmos o 
caminho junto, com amor e carinho 
 
Para o povo haitiano e cada pessoa, em 
todo canto, que está sofrendo, de uma 
maneira ou de outra, dos efeitos 
arrasadores do capital abominável, mais 
especialmente, para as e os que estão 
lutando contra sua lógica e em favor da 
realização da liberdade coletiva e 
solidária fundamentada na livre 
individualidade de cada um/uma 

 
 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

O momento de encerrar um trabalho de pesquisa sempre oferece espaço para manifestar 

reconhecimento a algumas pessoas, cujas contribuições diretas ou sutis para a realização do trabalho 

precisam ser publicamente apreciadas. Mas, ao contrário do que se pode pensar, o sentimento de 

gratidão que nos invade na hora de gravar os agradecimentos não impede também que seja um 

momento de angústia. Pois, subsiste o risco de esquecer alguns nomes, não menos importantes do que 

os mencionados. Esperando que as pessoas cujos nomes não apareçam neste espaço reconhecerão 

também a sua contribuição, corremos o risco de destacar os seguintes nomes: 

  

Ao nosso grande amigo Janil (Jn Anil Louis-Juste), cuja contribuição abrange este trabalho, desde a 

idéia de realizá-lo até o seu cumprimento hoje. 

 

À família Marinho (Fátima e Barro, Marcelo e Cledinha, Roberto), que nos recebeu no momento de 

nossa chegada e que, durante nosso primeiro mês no Brasil, fez de tudo para facilitar nossa 

integração em todos os aspectos.  

 

A Sabine Lilas Carmelle, grande amiga de coração, que nos deu muita coragem durante o processo de 

pesquisa e que, de outro continente, viveu conosco as diferentes etapas do trabalho.  

 

A Erlênia e Rogério que, na hora em que nos encontrávamos diante da angústia do nosso note-book 

mudo e cego, providenciaram tudo o que precisávamos, até um pouco mais do que esperávamos, na 

hora certa. Sem a bondade desse casal, a nossa vida teria sido complicada de outubro para cá, isto é, 

no período mais importante para encerrar o trabalho. 

 

Às meninas de Ceará, como gosto de designar as minhas amigas Andréa e Larisse, Evelyne e 

Salyanna. Talvez sem percebê-lo, em pouco tempo, elas fizeram de tudo para eu ficar com saudade 

do Brasil quando voltar para o Haiti. A Janaiky, Paola e Silvia, Suamy, Miriam e Tereza, a Raquel 

Lindôso, pela suas amizades. 

 

Ao meu “compadrito” Ancizar e aos nossos “compadritos” comuns da frente do CCSA. 



6 

 

 

A Ana Cristina e Maurício. Espero que não seja uma surpresa para eles minha afirmação de que me 

deram o melhor que se tem do Brasil. 

 

A Sálvea Campelo e Romero, pelo seu amor e carinho. 

 

A André Luiz, pela sua ajuda numa etapa decisiva da nossa vida pessoal. A Iracema e Hildete 

Santos, a Eliete, Ana Cley e Fernando pelas suas presenças ao nosso lado em momentos em que se 

reconhece a verdadeira amizade.  

 

À professora Alexandra Mustafá, um modelo raro e excepcional de humanidade, no meio de um 

mundo cada vez mais desumano. 

 

À professora Fátima Lucena, pela sua disposição e abnegação em outras circunstâncias em que a 

gente não esperava. Igualmente pela sua sabedoria enquanto orientadora do trabalho. 

 

Aos camaradas de luta: Janil, Emanuela, Yves... enfim todas e todos os camaradas da ASID por 

entenderem a necessidade dum compromisso com a transformação estrutural radical da sociedade em 

sua totalidade.  

 

À banca examinadora deste trabalho: Professora Maria de Fátima Gomes de Lucena, na qualidade 

de orientadora; Professora Maria Alexandra S. Monteiro Mustafá, na qualidade de examinadora 

interna; Professor Denis Antonio de Mendonça Bernardes, na qualidade de examinador interno; 

Professores Daniel Alvares Rodrigues e Luis Anastácio Momesso, na qualidade de examinadores 

externos.  

 

Um agradecimento muito especial ao povo haitiano, que sempre garantiu a nossa educação e que, 

até o último momento, continua garantindo-a financiando, através do gabinete do Primeiro 

Ministro, a nossa viagem de estudo ao Brasil. E ao povo brasileiro que, através do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ofereceu-nos, durante 16 meses, a 

ajuda financeira indispensável para a nossa permanência no Brasil durante o tempo da realização 

deste trabalho. 



7 

 

Mensageiro 
 

As crianças correm atrás da chuva 
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Maiorias que pedem 
Uma vida honesta digna do ser humano 
E que recebem a resposta pelas armas. 
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Uma vida decente e segura 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho analisa as lutas populares na formação social haitiana no âmbito da 

globalização neoliberal que se acelera no país, da queda da ditadura (1986) até 

hoje. Utilizando o arcabouço teórico marxiano para colocar esse processo na sua 

trajetória sócio-histórica e buscar suas diversas ramificações, o trabalho se inicia 

pelo estudo da ideologia da modernidade e de seus fundamentos ontológico-

filosóficos. Essa abordagem tem permitido entender a anomalia que representa para 

a ordem internacional capitalista-racista-machista fundamentada na modernidade/ 

colonialidade, a única revolução triunfante de um povo escravizado – a Revolução 

haitiana de 1791-1804. Esse quadro geral tem facilitado a compreensão do processo 

da desumanização da vida do povo negro haitiano, orquestrada em menos de cem 

anos, através de três invasões militares – a última tendo sido encabeçada pelo 

exército brasileiro desde 2004. Assim, é explicitada a derrota das lutas populares 

haitianas em favor da livre individualidade solidária da vida, derrota realizada, nas 

últimas décadas, pelas instituições da indústria humanitária e da sociedade civil 

(ONGs, movimentos sociais...) através da ideologia do desenvolvimento, 

apresentado como a panacéia de todo mal. 
 

Palavras-chave: Modernidade/colonialidade. Desenvolvimento. Sociedade Civil. 

ONGs. Movimentos Sociais. Lutas Populares. Livre Individualidade. 
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RESUMEN  
 

Este trabajo analiza las luchas populares de la formación social haitiana en el  

ámbito de la globalización neoliberal que se acelera en el país con la caída de la 

dictadura (1986) hasta hoy. Utilizando el arcabuco teórico marxiano para colocar ese 

proceso en su trayectoria socio-histórica y buscar sus diversas ramificaciones, el 

trabajo se inicia con el estudio de la ideología de la modernidad y sus fundamentos 

ontológico-filosóficos. Ese abordaje ha permitido entender la anomalía que 

representa para el orden internacional capitalista-racista-machista fundamentado en 

la modernidad/colonialidad, la única revolución triunfante de un pueblo esclavizado – 

la Revolución haitiana de 1791-1804. Ese cuadro general ha facilitado la 

comprensión del proceso da deshumanización de la vida del pueblo negro haitiano, 

realizada en  menos de cien anos, a través de tres invasiones militares – la última 

siendo encabezada por el ejército brasilieño desde 2004. Así, es explicitada la 

derrota de las luchas populares haitianas en favor de la libre individualidad solidaria 

por la vida, derrota realizada, en las ultimas décadas, por las instituciones de la 

industria humanitaria y de la sociedad civil (ONG, movimientos sociales...) a través 

de la ideología del desarrollo, presentado como la panacea de todo mal. 

 
Palabras-clave: Modernidad/colonialidad. Desarrollo. Sociedad Civil. ONG. 

Movimientos Sociales. Luchas Populares. Libre Individualidad. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Em 2002, o doutor em sociologia, Pierre Mouterde que, na ocasião de 

frequentes viagens de pesquisa, tornou-se especialista no estudo dos movimentos 

sociais na América Latina, publicou na Editora Écosociété, Montreal, um texto com 

um título bastante eloquente: “Quand l’utopie ne désarme pas. Les pratiques 

alternatives de la gauche latino américaine1”. Este título pode ser considerado como 

uma réplica2 ao ex-militante da esquerda mexicana, Jorge G. Castañeda, que 

publicou alguns anos atrás um título que soa como um toque fúnebre: “La utopia 

desarmada – intrigas, dilemas y promesas de la izquierda latino-americana”. A 

utopia de que se trata diz respeito ao compromisso de milhões de pessoas do 

mundo, particularmente na América Latina, a buscarem as possibilidades de forjar 

um mundo novo no qual seria possível assegurar a vocação ontológica do ser 

humano a ser sujeito de sua história, isto é, um mundo emancipado do capital. 

 

Enquanto o título do livro de Castañeda mergulha diretamente no 

fukuyamismo3, esta ideologia que decreta o fim da história, quer dizer, o fim do ser 

humano – desde o capitalismo neoliberal – como sujeito epistêmico, ético, e político 

do processo de sua produção e reprodução, o de Mouterde lembra que a espécie 

humana continua guardando as suas potencialidades e, sobretudo, sua irreversível 

vontade em continuar a ser forjadora do seu futuro. O que é o exato contraponto da  

 
Ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal [que] 
anda salta no mundo. [E que], com ares de pós-modernidade, insiste 
em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social 
que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar “quase natural”. 
(FREIRE, 2009, p. 19). 

 

Samir Amin chama isso de “debilidade das teses filosóficas e sociais 

deste ‘pós-modernismo’ que propõe que nós contentemos em gerenciar o sistema 
                                                            
1 Esse livro é publicado no Brasil sob o título “Reinventando a utopia. As práticas alternativas da 
esquerda latinoaméricana”.  
2 “Nous faisons référence ici au livre de Jorge G. Castañeda, L’utopie désarmée. L’Amérique latine 
après la guerre froide, (...) livre dont nous cherchons ici à prendre l’exact contre-pied / Nós fazemos 
referência aqui ao livro de Jorge G. Castañeda, A utopia desarmada [...], cujo livro nós queremos 
fazer o exato contraponto. Foi Pierre Mouterde mesmo que deu essa indicação como nota de rodapé 
ao fim da introdução do seu livro. 
3  Estamos nos referindo ao livro do economista político nipo-estadunidense Yoshihiro Francis 
Fukuyama, O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. Fukuyama é 
unanimemente apresentado como sendo uma figura importante do neoconservadorismo. 
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no dia-a-dia, fechando os olhos sobre as catástrofes sempre mais gigantescas que 

prepara”. (AMIN, 1997, p. 11). 

 

Dois anos depois da publicação do livro de Mouterde, Lilian Mathieu 

publicou uma “Sociologia e movimentos sociais” com um título interrogativo: “Como 

lutar?4”. Mathieu introduz seu livro com uma observação pertinente:  

 
Dois fenômenos concomitantes [...] haviam aparecido desde uma 
quinzena de anos. O primeiro é a retomada de uma ampla 
contestação social [...]. Esta vaga de protesto foi iniciada – após o 
longo período de atonia militante dos anos 1980 – pelo 
desenvolvimento de várias mobilizações [...], as quais levam a uma 
nova formulação da questão social [...]. O segundo fenômeno [...] é o 
desenvolvimento de pesquisas universitárias interessadas nessas 
mobilizações. (MATHIEU 2004, p. 10). 

 

Vale destacar que, para escrever estas linhas, Mathieu estava 

observando a sociedade francesa.  

 

Apesar de que, o que vale para uma sociedade de capitalismo avançado 

não pode se calcar mecanicamente sobre as sociedades de capitalismo dependente, 

em posição periférica, no seio de uma economia-mundo globalizante não se pode 

negar que vários países da América Latina estão enfrentando hoje grandes vagas de 

contestação através das quais um certo tipo de movimentos sociais se posiciona ou, 

pelo menos, busca posicionar-se como sujeitos centrais na paisagem social e 

política dos seus países respectivos. Se seguirmos o olhar de Pierre Mouterde, 

veremos que as suas viagens têm conduzido-o, por exemplo, no Chiapas, México, 

onde, desde o dia 1º de janeiro de 1994, está acontecendo uma luta cujos 

protagonistas afirmam a sua vontade resolvida a chegar à construção de um mundo 

alternativo. A primeira declaração da Selva Lacandona por parte do Exercito 

Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) se termina por uma frase absolutamente 

nítida: “Declaramos a intenção de não deixar de lutar até conseguirmos o 

cumprimento destas demandas básicas de nosso povo, formando um governo livre e 

democrático em nosso país”. (Apud LÖWY, 2006, p. 546). 

 

                                                            
4 O título original é “Comment lutter? Sociologie et mouvements sociaux” 
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 No começo do capítulo consagrado ao Movimento dos Trabalhadores 

rurais brasileiros Sem Terras, apresentado como “uma força andando”, Mouterde 

inscreve esta observação de Noam Chomsky: “As realizações do MST são 

verdadeiramente inspiradoras, não apenas porque mantinham viva a luta pelos 

direitos dos excluídos, mas também porque participam da construção de uma 

alternativa para uma sociedade mais produtiva e mais justa”5 (MOUTERDE, 2002, p. 

137). 

 

Mouterde realizou várias turnês na América Latina para produzir seu livro. 

Sobre o Equador e sua Confederação das Nacionalidades Indígenas (CONAIE) que 

ele teria visitado “no momento em que, do mesmo movimento [...] [este país] está 

conhecendo a volta da democracia e começa a experimentar a amarga medicação 

do ajustamento estrutural neoliberal” (Ibid., p. 90), Mouterde subleva um 

questionamento que não poderia deixar de nos incitar a examinarmos com cuidado a 

nossa realidade social própria.  

 
Não é que o neoliberalismo se reveste, pelas suas lógicas 
globalizantes, de um caráter diretamente planetário, atacando de 
forma igual às condições de vida dos mesmos setores sociais, 
quaisquer que sejam os países onde se encontram? Pelo caráter 
violento e globalizante das transformações que induz, não é que 
oferece a ocasião aos atores e movimentos que se chocam contra ele 
de procurarem respostas diretamente políticas, sobretudo se a 
esquerda tradicional, desnorteada, calada, se vê incapaz de dar 
respostas satisfatórias? Não é que o neoliberalismo tem a tendência 
de querer, na sua lógica mercantil, arrasar todas as esferas da 
atividade humana (inclusive sua dimensão especificamente cultural), 
acabando por abranger alguns setores “periferizados” os quais, até 
então, haviam escapado em parte da sua influência [...]? (Ibid., p. 96) 

 

A leitura deste trecho nos suscita curiosidade. Pois, se for verdade que o 

neoliberalismo, pelo caráter violento e globalizante de suas transformações, ataca 

de forma igual os mesmos setores sociais, em quaisquer países; se for verdade que 

dá às classes sociais que se chocam contra ele, a ocasião de forjarem seu futuro ao 

inventarem-se respostas diretamente políticas a seus tormentos; se for verdade que, 

na sua passagem, ele arrasa tudo por sua lógica mercantil... então, é urgente para 

um pesquisador haitiano preocupado com a situação dos setores explorados, 

oprimidos e dominados, mas majoritários do seu pequeno país – indexado como o 
                                                            
5 O que importa para nós nesta citação é apenas a idéia de movimentos sociais em busca da 
construção de alternativas. 
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mais “pobre” do subcontinente – prestar uma atenção particular à sua realidade. 

Nesse sentido, não há como deixar de se perguntar por que essas maiorias que o 

capitalismo neoliberal está destruindo estão demorando a se rebelar contra ele? 

 

Com efeito, no que diz respeito ao Haiti, as classes populares, ou seja, os 

setores sociais majoritários e empobrecidos não têm emprego no mercado de 

trabalho enquanto trabalhadoras e trabalhadores assalariados. Quer dizer, referindo-

nos ao lugar das classes populares haitianas no processo de produção capitalista e 

à sua situação em relação à organização capitalista do trabalho, é imprescindível 

constatar que estas seriam essencialmente uma multidão de “sem”: “sem trabalho”, 

“sem direito à saúde”, “sem escola”, “sem infra-estrutura: sem água, sem meios de 

comunicação...”, “sem moradia”, “sem terra” etc.  

 

Para se ter uma idéia clara da situação, basta saber que, em 2003, a taxa 

de desemprego e de subemprego crônico girava entre 60 e 70% da população ativa. 

(DOURA, 2003, p. 447). De 2003 para cá, provavelmente, o número já subiu para 

80%. Já que é o número mais citado atualmente. Na área da saúde, a taxa é de um 

médico por 10 000 habitantes. Esses médicos jamais aceitam ir ao interior. Os 

primeiros médicos a chegarem ao interior do país, desprovido das infra-estruturais 

mínimas, são os cubanos, cujo trabalho se iniciou apenas no século XXI. Por 

enquanto, se diz que em Montreal encontram-se mais médicos haitianos do que no 

Haiti. Isso faz parte do visível plano canadense de roubar a força viva e o cérebro do 

Haiti, pelo processo de migração seletiva como política de Estado canadense.  

 

Em relação à educação, mais de 89% das escolas são privadas, isto é, 

vendem os seus serviços a quem tem mais dinheiro. Nesse sentido, não é inútil 

lembrar que o Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), para o ano de 2007, torna público que 76% da população haitiana estão 

sobrevivendo com menos de dois dólares por dia. Enquanto, em algumas regiões 

férteis do país, por exemplo, no Sudeste, os produtos agrícolas se desgastam após 

cada colheita sem conseguir chegar às outras regiões com menos produtividade 

agrícola e maior concentração de habitantes, por falta de meios de comunicação.  
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Quanto à posse da terra, a tendência dominante consiste em considerar 

os camponeses como pequenos proprietários. Isso, para melhor mascarar a luta de 

classes. Mas a maioria desses chamados pequenos proprietários não sequer 

consegue assegurar a reprodução de sua família com a sua parcela. Até por que 

muitos deixam o campo para as cidades onde passam a morar até na beira do mar e 

ao lado dos canais. Alguns migram diretamente, sem documentos, para outros 

países, quando possível.  

 

Levando em consideração esses cinco domínios: saúde, educação, 

infraestrutura de comunicação, moradia e acesso à terra, os dados podem sugerir a 

idéia de que as classes populares haitianas, sendo despossuídas e tendo quase 

nenhum acesso a bens e serviços, não são submetidas à exploração do capitalismo 

neoliberal. Mas, “não se trata de minimizar o papel da exploração e, portanto, do 

trabalho, nem de negligenciar tampouco os efeitos precisos do modo de produção 

capitalista sobre a configuração das classes populares” (MOUTERDE, op. cit., p. 98). 

Trata-se de chamar a atenção para o fato de que o trabalho assalariado não é a 

situação permanente da maioria, e que é preciso combinar os dois fenômenos: a 

exploração e a “aparente exclusão” para dar conta da totalidade sempre 

aproximativa das relações sociais. Isto é, não estamos pegando o outro extremo 

frente aos que, em geral, caracterizam as classes populares: “aquelas que não têm 

senão seu trabalho cotidiano para sobreviver” (Ibid., p. 97), o que leva a considerá-

las apenas como camponeses explorados. 

 

No que diz respeito ao Haiti, se é verdade que muitos estão vivenciando o 

desemprego e o trabalho precarizado no seu dia-a-dia, também é verdade que, nas 

cidades, particularmente na capital, o desemprego se mascara sob diferentes 

pequenas atividades e pequenos negócios ambulantes (água, pipoca, amendoim, 

cigarro...) classificados como informais pela economia neoclássica. Sem negligenciar 

que quase 60% da população moram no meio rural, de acordo com o Censo Geral 

da População e da Moradia de 2003. Isto é, os rigores drásticos do capitalismo 

neoliberal, através dos artifícios do mercado, se impõem ao povo haitiano de 

maneira bastante diferenciada, mas ninguém escapa dos seus efeitos arrasadores. 

Mészáros destaca a estratificação – um dos aspectos vitais da realidade de classe – 

da forma seguinte:  
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As classes modernas não são, de maneira alguma, entidades 
homogêneas, nem o processo de desenvolvimento industrial global – 
com suas interdeterminações complexas e múltiplas divisões de 
interesse – jamais poderia transformá-las em forças sociais 
homogêneas. (MÉSZÁROS, 2007, p. 331). 

 

Em relação às conseqüências do capitalismo neoliberal sobre o Haiti, um 

dos aspetos que podem chamar a atenção é a velocidade e a sutileza da linguagem 

adotada no momento de se aplicar os Programas de Ajustamento Estrutural (PAS). 

Na ocasião, o lindo nome de “départ volontaire/ saída voluntária”, foi inventado para 

designar as demissões massivas dos funcionários públicos. O pouco de resistência 

oferecida a este processo dá impressão de que a astúcia gerou os frutos esperados. 

Já que, entre outras coisas, beneficiou da volta da ordem constitucional chamada 

também volta à democracia, a partir do dia 15 de outubro de 19946. Assim, a 

abertura desconsiderada do mercado haitiano asfixiou progressivamente a economia 

do país, já fracassada, enquanto os camponeses, pilar habitual da economia, foram 

expulsos do campo e constrangidos a migrar para a capital ou para outros países. A 

expulsão em questão aqui se refere ao processo de drenagem, ou seja, de 

destruição da economia campesina, que se iniciou logo depois da Independência, 

com a conservação das antigas plantações coloniais e com a assinatura da mal 

nomeada “dívida da Independência”, em 1825. Com essa assinatura, o Estado 

haitiano se comprometeu a pagar a soma de 150 milhões de francos ouros aos 

antigos colonos franceses, a título de multa para compensar as perdas ocorridas 

durante a guerra da Independência. É preciso lembrar em que consistiram estas 

perdas: plantações destruídas e pessoas cativas reduzidas à escravidão, que se 

rebelaram por sua liberdade. Durante dois séculos, esta drenagem continuou 

incessantemente. Todavia, há três décadas, aumentou a sua velocidade. Sobretudo, 

pelo extermínio sistemático dos porcos dos camponeses, no início da década de 

1980. O porco haitiano era considerado como “o cartão de banco do camponês”. 

Quer dizer, era visto como o meio mais fácil para o camponês conseguir um pouco 

de dinheiro para pagar a educação do seu filho, a saúde da sua família etc. Por isso 

                                                            
6 O Presidente daquele período, Jean-Bertrand Aristide, teve suas funções restabelecidas pelos 
Estados Unidos da América do Norte, após o golpe de Estado que tinha durado de 30 de setembro de 
1991 até 15 de outubro de 1994. A aplicação dos PAS foi a condição daquele restabelecimento. 
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mesmo, podemos entender a violência que significou a perda do rebanho porcino 

para a economia das famílias camponesas. 

 

Vê-se então que a economia períferizada do Haiti sofre amplamente dos 

rigores do capitalismo desde sempre. Porém, hoje em dia, o neoliberalismo se 

mostra ainda mais rigoroso. As camponesas e os camponeses haitianos fogem da 

miséria do campo para procurar a sobrevivência no “informal” das cidades. Com 

isso, tornam-se pequenas vendedoras e pequenos vendedores ambulantes. Mas, de 

2006 para cá, elas e eles vêm sendo sistematicamente perseguidas/os nos espaços 

que ocupavam nas ruas7. Em algumas empresas públicas, por exemplo, nas 

Telecommunications d’Haïti S.A (la Téléco), as/os que conseguiram um emprego 

foram demitidas/os sem nenhuma explicação. Dessa maneira, não dá para falar de 

“départ volontaire” (saída voluntaria e planejada do trabalho dando direito à pensão 

antecipada). Trata-se, por conseguinte, de uma cínica expressão! 

  

Há dois anos, no mês de julho de 2007, a direção da Téléco iniciou um 

“processo de redução significativa da quantia dos funcionários que era de 3 500”. 

Em respeito às normas da concorrência, o diretor geral, Michel Présumé avaliava 

que a Téléco pode funcionar com um pessoal entre 800 a 1200 funcionários. 

 

Apesar desse processo, chamado de “redução significativa”, camuflar seu 

verdadeiro nome, não consegue dissimular sua verdadeira intenção: “É preciso 

investimentos massivos que só podem vir do setor privado. O Estado não pode fazer 

tudo”. Eram essas as declarações públicas do diretor geral desta empresa pública. 

Isto já ficava claro desde então: esta empresa será privatizada. Não somente ela, 

mas bem antes, a Cimenterie d’Haïti e a Minoterie d’Haïti já haviam passado pelo 

mesmo caminho. O Presidente da República falou também da sua intenção em 

privatizar o Banco Nacional de Crédito (BNC) naquele mesmo mês de julho ao voltar 

de viagem da América do Norte. E como qualquer pessoa atenta deveria ter 

presumido, o governo aproveitou o momento agitado das lutas sobre o salário 

                                                            
7 Uma das primeiras medidas tomadas pelo atual Prefeito de Porto-Príncipe ao iniciar seu mandato 
em 2006, foi expulsar as/os pequenas/os vendedoras/es da rua. Já expulsadas/os do campo pela 
violência da injustiça agrária, elas/eles são agora percebidas/os como um câncer pelos grandon-
burgueses e seus cães de guarda que acusam essas/os empobrecidas/os de sujar as cidades. 
Assim, as vitimas são perseguidas como criminosos.  
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mínimo, em junho deste ano de 2009, para tornar pública a notícia da privatização 

da Téléco. 

 

Não se pode negar que a aplicação da amarga medicação econômica 

neoliberal nos países periféricos quer sempre, entre outras medidas, a abertura sem 

fronteiras dos mercados; a desregulamentação ou a eliminação de todo controle 

nacional em prol do capital estrangeiro; a privatização das empresas públicas e das 

instituições de previdência social8. Assim, no caso do Ecuador, por exemplo, essa 

mesma política de privatização combinada com rumores de dolarização da 

economia havia produzido uma mobilização tão grande que, em apenas dois dias, 

os movimentos sociais haviam conseguido a demissão do Presidente Jamil Mahuad, 

em janeiro de 2000. Assim sendo, torna-se urgente interrogarmos sobre o silêncio 

que acompanha as decisões de privatização no Haiti. 

  

Não nos referimos ao exemplo das contestações equatorianas, na base 

das quais estava a CONAIE, com o apoio da Coordenação dos Movimentos Sociais 

(CMS), para dizer que estas levaram a “uma mudança do modelo neoliberal e a uma 

economia justa, solidária e ecologicamente viável (...)” (Mouterde, op. cit., p.101) 

pelos quais lutaram. De fato, o seu Parlamento, composto por representantes de 

todas as organizações sociais e políticas da oposição, não permaneceu no poder 

muito tempo, uma vez que a situação explosiva que criou foi astuciosamente 

esvaziada pelas forças conservadoras. Porém, pelo menos, tentaram tomar o poder 

a fim de construir um Equador que desse maior visibilidade aos indígenas e demais 

setores majoritários do país. Até por que, hoje em dia, o país está vivenciando um 

processo que pode abrir caminho para mudanças profundas. E poderíamos, se 

fosse necessário, evocar diferentes casos similares em outros países.  

 

Então, no momento em que muitos outros povos vizinhos parecem querer 

se colocar de pé frente às situações objetivas de opressão, de dominação e de 

exploração, como não ficar preocupado ao observar a fraqueza (organizativa e 

reivindicativa) do setor popular haitiano frente a essas mesmas situações? Isso nos 

                                                            
8 Ver sobre esse assunto, o capitulo sobre Neoliberalismo e globalização, no livro de Marta 
Harnecker, La izquierda em el umbral del siglo XXI. Hacer posible lo imposible. Habana: Ciencias 
sociales, 1999. 
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parece mais urgente quando nos lembramos da tradição de luta que sempre faz 

parte da vida do povo haitiano. É por isso que nós queremos guiar nossa pesquisa 

por esta questão fundamental: Por que, no seio do capitalismo neoliberal que 
está ameaçando até a própria existência das classes populares, elas não 
conseguiram, até agora, se organizar numa luta, cuja intenção de romper com 
a ordem vigente ficaria clara? 

 

É extremamente necessário matizar já essa questão para não induzir ao 

equívoco. Não estamos sugerindo que o povo haitiano esteja passivo. Os 

acontecimentos de abril de 2008 até hoje desmentiriam tal afirmação. Já em 

setembro de 2008, no próprio contexto dos acontecimentos de abril de 2008, 

chamados “Emeutes de la faim/ motins da fome” pelas mídias burguesas, havíamos 

produzido uma análise que acreditamos ainda válida a respeito da situação.  

 
Em que diz respeito ao Haiti, há sempre um enigma a resolver. A 
Internacional Comunitária9 e as suas ONGs, de direita ou esquerda, 
executam lá um excelente trabalho – algumas são encarregadas de 
despolitizar a crise social, enquanto outras canalizam as energias 
populares rumo a falsos objetivos. Não obstante, encontra-se o povo 
haitiano nas ruas sempre que a necessidade de uma mudança se 
impõe10.  

 

Foi, enfim, para desorientar um levante de rua com uma tímida corrente à 

tendência popular11 que a terceira ocupação militar do país ocorreu em 2004. Não 

estamos afirmando que a presença das massas nas ruas corresponde, 

automaticamente, à abertura de um processo revolucionário. Porque as massas 

podem ser dirigidas, no seu engajamento, por objetivos radicalmente diferentes – 

uma vez que nem sempre têm uma clara consciência da sua situação sócio-histórica 

e, consequentemente, nem sempre estão em condições de se auto-afirmar na luta. 

                                                            
9 O conceito de Internacional Comunitária se refere à 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. Foi criado justamente num estudo a respeito da formação social haitiana para designar as 
instituições internacionais e seu complexo ideológico-político chamado de “Comunidade 
Internacional”, mas cujo papel é derrotar toda luta que procura se embasar na Internacional 
Comunista. 
10 Franck Seguy, Nouvelle occupation; nouvelle fabrique d’esclaves. Le Brésil et Haïti. . À L’encontre. 
Revue politique virtuelle, Lausanne, set. 2008. Disponível em: <http//:www.alencontre.org>. Acesso 
em: 27 nov. 2009 
11 Trata-se de uma minoria dentro dos estudantes da Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Estadual do Haiti, cuja radicalidade, pelo menos, de linguagem visava a burguesia 
durante as lutas da burguesia e dos estudantes contra o governo de Aristide.  
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É importante lembrar como “a entendia Marx em sua primeira crítica hegeliana [...], 

‘a teoria torna-se força material desde que se apodere das massas’”. (LUKÁCS, 

2003, p. 65). Se isso quer dizer que a teoria é estéril até que se apodere das 

massas, há que se destacar também que as massas são cegas e impotentes até 

que sejam guiadas pela luz da teoria. É como disse Marx, “não basta que o 

pensamento tenda para a realidade; é a própria realidade que deve tender para o 

pensamento”. (LUKÁCS, loc. cit.). Poderíamos nos perguntar se a observação do 

próprio Lukács, segundo a qual “é possível que as massas, movidas por impulsos 

muito diferentes, buscassem também objetivos muito diferentes” (Loc. cit.), não 

ilustraria o que se produziu no Haiti durante a primeira metade do ano de 2008. 

 

Em abril de 2008, registrou-se um dos mais importantes levantes de 

massa da história haitiana dos recentes anos. Sua importância não se mede 

necessariamente a partir da quantidade de pessoas envolvidas, mas pela qualidade 

das reivindicações presentes: denunciar o aumento galopante do preço da cesta 

básica e combater a sua consequência – a fome. A mobilização apresentava uma 

amplitude tal que, rapidamente, o Parlamento tinha convocado o governo, jogando 

nele a culpa pelos problemas que empurraram as pessoas para o protesto. Ora, 

apenas um mês antes, aquele mesmo Parlamento, por voto, tinha renovado a sua 

confiança naquele mesmo governo em razão da “boa” qualidade da sua política.  

 

Não é esse o problema. Consiste antes a compreender como e por que 

este inteligente e machiavélico subterfugio deu os resultados esperados, tendo o 

êxito de se acalmar as massas e fazê-las retornar ao seu casulo. Porque, o mesmo 

governo que foi despedido em 12 de abril havia seguido governando por mais cinco 

meses antes de ser substituído em setembro. E o preço dos produtos de primeira 

necessidade não havia deixado de subir durante esses cinco meses. Deve-se dizer 

que o povo crê que a solução destes problemas reside nas mangas de alguns 

funcionários vestidos de paletós e gravatas? Diante disso, pode-se afirmar são 

poucos os haitianos a compreender que os seus governos sucessivos são Comitês 

administrativos dos negócios privados dos burgueses-grandons12, pelegos da 

burguesia internacional?  

                                                            
12 Esta expressão é do nosso companheiro Jn Anil Louis-Juste para qualificar a especificidade 
capitalista haitiana. No Haiti, é difícil encontrar um burguês que não seja ao mesmo tempo dono de 
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Em relação à derrota do levante das massas de abril de 2008, o 

Parlamento foi apenas o ator mais visível, porque coberto pelo manto da 

“neutralidade”. As organizações para as quais se elabora e difunde-se a ideologia, 

ou seja, a sociedade civil, para falar como Gramsci, em nenhum momento têm 

negligenciado mobilizar o conjunto do seu aparelho. Jornais, rádios, televisões, 

Internet… como sempre, tudo foi posto para desqualificar qualquer movimento 

reivindicativo, assimilando-o a um laboratório ou a uma máquina de violência. Assim 

sendo, os militantes populares passaram a receber nas mídias a etiqueta de 

criminosos. A obsessão de ver a violência em tudo, por parte da sociedade civil 

haitiana, assemelha-se a uma psicose, quase uma patologia. Faz proveito do 

imaginário autoritário do pequeno-burguês haitiano que sempre quer projetar a 

imagem de “cidadão de bem” e de pessoa culta. No Haiti, as pessoas “de bem e 

cultas”, por definição, não reclamam publicamente – pois, são “príncipes”. 

Exatamente como analisa Jn Anil Louis-Juste, no seu texto “L’étudiant haïtien: un 

prince auto-dominé/ O aluno haitiano: um príncipe auto-dominado”. Disse ele:  

 
A auto-dominação entende-se como a situação onde o estudante, que 
se acha uma categoria superior na família e na cidade natural, 
reproduz nos seus comportamentos, a dominação que as classes 
dominantes exercem sobre a sociedade; proíbe-se de reivindicar para 
si mesmo e para os outros, porque a reivindicação é uma forma de 
contestação contra a ordem que lhe permitiu considerar-se como 
príncipe13.  

 

De modo que, com o apoio deste imaginário de príncipe, transmitido e 

reproduzido, sobretudo, através da escola e difundido na sociedade global, esta 

obsessão de ver a violência em tudo – menos na violência estrutural do sistema – 

preenche a sua função social de alienação das massas - de renúncia sem queixa, de 

passivização “bem educada e culta” à ordem perversa! 

 

                                                                                                                                                                                          
terras (grandon, em crioulo haitiano). Mas, essas terras não são inseridas na produção capitalista, e 
sim trabalhadas por alguns camponeses e trabalhadores rurais, os quais têm que pagar ao dono em 
renda. Quanto aos burgueses, se encontram envolvidos principalmente nas atividades comerciais de 
importação/exportação, mais diretamente. Assim, esses burgueses donos de terras são, na verdade, 
‘grandons-burgueses’ ou ‘burgueses-grandons’. 
13 Jn Anil Louis-Juste L’étudiant haïtien: un prince auto-dominé. Disponível em: 
<http://www.alterpresse.org>. Acesso em: 27. nov. 2009. 
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Foi interessante prestarmos atenção aos acontecimentos de abril de 2008 

na medida em que eles nos parecem um dos raros momentos em que o sistema em 

si fora questionado. Com efeito, as lutas da queda da ditadura (1986) até os dias de 

hoje – e que constituem o foco do estudo apresentado aqui – na nossa leitura, vêm 

tendo sempre priorizando o componente político sobre o componente social. Não 

estamos separando mecanicamente as duas dimensões. Queremos afirmar 

preferivelmente que as lutas contra tal governo, seja ele democrático ou ditatorial, 

não bastam, em si, para mudarem as condições de vida dos mais explorados e 

marginalizados. Isto é, as lutas contra o Estado, representado na pessoa dos 

governantes, desconsiderando que o Estado é o colaborador mais fiel da burguesia, 

não são susceptíveis de transformar as condições de vida das sofredoras e dos 

sofredores14. As classes dominantes também podem querer mudar o regime político 

a partir do momento em que o vigente não atende mais as suas necessidades do 

momento. Foi isso o que aconteceu com a queda da ditadura, em 1986. Também foi 

o caso em 2004, com a queda de Aristide.  

 

Poderíamos também salientar o último período intenso de luta que se 

iniciou em maio deste ano de 2009, com a votacão da lei de reajuste do salário 

mínimo. A lei trabalhista haitiana prevê um reajuste do salário mínimo toda vez que a 

inflação chegue até 10%. Só que essa lei foi votada no período da ditadura quando o 

país tinha uma certa estabilidade econômica que impedia a inflação de subir até 

10%. Isto é, essa lei foi adotada na perspectiva de nunca melhorar o tratamento 

reservado aos trabalhadores e trabalhadoras. Mas, enquanto visava colocar a 

burguesia fora do alcance de qualquer inquietude, a lei torna-se uma causa de 

tropeço que desmascara a figura e a função ditatoriais do Estado democrático, visto 

que passa a ser comum que a inflação supere o nível de 10%, sem que o reajuste 

legal previsto compense as perdas de salário. Num certo sentido, pode-se dizer que 

se torna fonte de conflito. Assim, de maio a setembro de 2009, as forças de 

                                                            
14 Talvez o problema seja como é documentado no capítulo III, que os dirigentes das organizações 
revolucionárias foram assassinados durante os anos da ditadura. Isso pode explicar por que, foi 
necessária uma frente – a Frente Nacional pela Mudança e a Democracia (FNCD, em francês) – para 
eleger um presidente popular, em 1990. Mas, “como sabemos, o programa máximo de uma frente é 
sempre aquele de seu setor mais atrasado. Por isso, uma frente única dos socialistas-comunistas 
com as forças democráticas será, sempre, uma frente ao redor de uma plataforma democrática”. 
(LESSA, 2007a, p. 164). A constatação é que hoje, não se encontra uma organização revolucionária 
do tamanho necessário para encabeçar uma luta de acordo com as exigências do momento. Assim, 
as massas ficam sem direção revolucionária. 
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ocupação brasileiras e latino-americanas, mal chamadas de Missão das Nações 

Unidas pela Estabilização no Haiti (MINUSTAH, em francês) e a polícia local 

engrossaram a repressão, pois os estudantes comprometidos com os/as 

trabalhadores/as tomaram a decição de permanecer quase todos os dias na rua, 

exigindo o cumprimento do acordo decido no Parlamento em voto anterior, em 5 de 

maio, segundo o qual o salário mínimo seria reajustado de 70 para 200 gourdes. 

 

Muitas observações merecem ser destacadas para corroborar a 

pertinência da nossa pergunta. Destacaremos pelo menos três. Primeira, os 

estudantes da Faculté des sciences humaines foram os primeiros a sair pelas ruas 

em favor do cumprimento da decisão votada, bem antes dos operários e das 

operárias, os beneficiários diretos do reajuste. Isso confirma uma observação de 

Lilian Mathieu, segundo a qual 

 
A passagem do descontentamento individual à mobilização coletiva é 
menos direta e automática do que se deixa ordinariamente pensar; 
trata-se pelo contrário de um dos caminhos mais complexos no qual 
intervêm fatores e causas extremamente heterogêneas. (MATHIEU, 
2004, p. 11). 

 

Segunda obervação, se a ação coletiva contestatória representa o 

caminho de acesso ao poder das populações do lado desfavorável das relações de 

força, para intervirem no cenário político, a partir do momento em que os outros 

caminhos mais convencionais lhes estão fechados, não se pode deixar de salientar 

que os mais explorados e os mais dominados não são os primeiros a militarem no 

campo do protesto. A maioria dos militantes, dos contestadores está entre os 

indivíduos que têm um alto nível de politização15. A presença dos estudantes 

haitianos na rua, antes dos operários, para defender uma questão que diz respeito 

primeiro aos operários, não faz senão confirmar esse fato.  

 

Terceira observação, enquanto os operários e as operárias estiveram 

engajados/ engajadas numa luta pelo melhoramento das suas condições de vida, 

                                                            
15 Lilian Mathieu cita alguns estudos dedicados às mobilizações de populações dominadas ou 
marginais (excluídas, segundo o vocabulário dele), por exemplo, os sem-documentos, as prostitutas... 
A maioria desses grupos demonstra que essas pessoas se engajam nas ações de contestação só a 
partir do apoio ativo de militantes que não são destas categorias. Geralmente, são militantes 
politicamente maduros – e que possuem alto nível de escolaridade.  
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não receberam nenhum apoio aberto de outros setores de massas cujas condições 

de vida são semelhantes. Porém, curiosamente, no dia 15 de julho, isto é, no auge 

das lutas em prol do reajuste do salário mínimo, enquanto os setores progressistas 

ao lado dos/das operários/as tiveram que se esforçar para juntar algumas centenas 

ou alguns milhares de manifestantes nas atividades de contestações de rua, o 

Partido Fanmi Lavalas conseguiu colocar mais de 50 000 pessoas na rua para 

festejar o aniversário de Jean-Bertrand Aristide, líder histórico, em exílio, das 

mesmas massas desde a sua primeira eleição em 1990, pela Frente Nacional pela 

Mudança e pela Democracia (FNCD, em francês). 

 

Essas observações chamam a atenção a respeito da necessidade de se 

ficar atento, ao buscar decifrar a realidade das classes populares haitianas. Têm o 

mérito de ressaltar o imperativo de não se confinar apenas nos fatores como as 

contradições socioeconômicas, as desigualdades sociais, às crises, em resumo, os 

fatores objetivos somente, negando ou não prestando bastante atenção aos fatores 

subjetivos16.  

 

Por isso é que a nossa pesquisa se insere diretamente no campo sócio-

político enquanto espaço de luta das classes sociais. E se dedica a estudar as 

ideologias envolvidas no palco das lutas de classes no Haiti. Daí colocarmos como 

hipótese a seguinte: o desenvolvimentismo pregado pela sociedade civil 
haitiana, ao favorecer a reprodução intra-sistêmica dos dirigentes das 
organizações do setor popular, acaba drenando as energias das mesmas 
organizações para os projetos de desenvolvimento que consolidam a ordem 
vigente que pretendem combater. Ou seja, a derrota das lutas ou a neutralização 

antecipada de qualquer luta visando questionar a ordem sócio-metabólica do capital 

no Haiti se orquestra no nível ideológico em prioridade – isto sendo o nível pelo qual 

as classes dominantes procuram orientar o conjunto social, de acordo com os seus 

interesses de classes dominantes. 

 
                                                            
16 É para prestar atenção à subjetividade social, “às forças sociais e políticas, aos tipos de 
movimentos coletivos (...), à sua dinâmica própria, à sua força e à sua fragilidade” que Pierre 
Mouterde se consagrou a estudar diferentes movimentos populares, dentre eles, o movimento 
haitiano e seu “recente e trágico percurso”. (p. 21) Porque ele quis lembrar o seguinte: “se estes não 
forem desligados dos fatores objetivos, representam pelos menos uma dimensão inalienável que, às 
vezes, tende-se a negar” (p.22) 
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Assim, o fato de que a presente pesquisa recorra ao método dialético, não 

deixa dúvida. Essa escolha é motivada pelas suas metas, pretendendo estudar não 

somente as lutas populares haitianas de 1986 até a atualidade, na sua realidade 

concreta, senão também questionar os fatores susceptíveis de explicar porque numa 

sociedade em luta, marcada por um capitalismo neoliberal dos mais abomináveis, 

estas lutas não chegam ainda a desenhar nenhuma alternativa. Assim sendo, 

especificamente, os objetivos da pesquisa se enunciam da forma seguinte: 

• Estudar as condições de existência das classes populares 

haitianas no contexto do capitalismo neoliberal globalizante, do final do 

Século XX até os dias de hoje.  

• Estudar as possibilidades para estas classes populares, 

simultaneamente oprimidos, dominadas e exploradas, de identificar no seu 

quotidiano, os recursos para se capacitarem a desenvolver respostas 

alternativas à ordem do capital. 

 

À luz do arcabouço teórico marxiano, nossa pesquisa buscou abordar a 

realidade, não como um todo confuso nem homogêneo, mas considerando que cada 

categoria intervém no seu nível, no processo de construção da realidade, a partir de 

interesses contraditórios. Daí a razão pela qual temos tentado identificar os fatores 

susceptíveis de explicar porque essas contradições não maturam até alcançarem 

dimensões ideológicas pelas quais as classes populares tomariam consciência dos 

antagonismos, buscando a superação da sua subalternização. A escolha do método 

dialético nos ajudou, na análise das contradições inerentes a este jogo, e a descobrir 

como elas são desnorteadas na realidade social haitiana. Quer dizer, trata-se de um 

questionamento a respeito dos mecanismos que permitem à ordem social vigente se 

captar a energia daqueles mesmos que quiseram desafiá-la. 

 

No início, a pesquisa havia sido concebida para se realizar 

metodologicamente em duas etapas. Uma etapa teórica, através da qual as 

literaturas da sociologia política e da filosofia política relacionadas ao tema teriam 

sido examinadas. Esta teria sido a ocasião de levantar as discussões teóricas em 

torno das ideologias por nós identificadas como sendo vigentes no cenário das lutas 
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sociais no Haiti durante os 23 anos mais recentes. A segunda etapa deveria ter 

oferecido a oportunidade de realizar uma fase empírica. Esta fora concebida por nós 

como uma ocasião de elaborar uma amostra do que teria sido o universo do estudo. 

Porém, as dificuldades imprevistas encontradas no meio do trabalho não nos 

deixaram escolha. Tivemos que deixar de lado a segunda etapa, por ter sido 

obrigado a permanecer no Brasil durante todo o tempo da pesquisa. Assim, para 

superar tais mudanças, a etapa empírica foi substituída por um trabalho de caráter 

documental.  

 

Outro fato a ser resgatado é a presença cada vez mais crescente da 

internet em relação ao tratamento das informações no Haiti. Isto, talvez, tem a ver 

com uma das especificidades da formação social haitiana: cerca de dois milhões de 

haitianos/ haitianas vivem fora do país, num total populacional ao redor de 9 milhões 

que vivem no Haiti. Mais da metade desta diáspora se espalharia nas grandes 

metrópoles norte-americanas. Esse número de emigrados injeta anualmente mais de 

um bilhão de dólares na economia haitiana apenas em transferências de dinheiro 

entre familias. Assim sendo, essa diáspora haitiana, como força econômica, busca 

se pronunciar no que tange à vida política do país. Um exemplo disso foi, no ano de 

2009, a realização de dois congressos políticos que se propuseram a definir 

“estratégias de desenvolvimento para o Haiti”. Querendo ser um hífen, um traço-de-

união entre o Haiti e a sua diáspora, as mídias não demoram a invadir a internet a 

fim de criar uma dinâmica de comunicação entre os que emigraram e os que 

permaneceram no país. Contudo, o nosso trabalho foi enriquecido pela presença 

dos fóruns permanentes de discussões de todos os tipos através da internet.  

 

Com efeito, inúmeros fóruns políticos se ampliam na internet, promovendo 

um tipo de comunicação direta quase em tempo real entre haitianos. O acesso 

restrito a esse meio de comunicação limita também o patamar a ser alcançado. Mas, 

não é por acaso que, por exemplo, o Pro-Reitor à Pesquisa da Universidade 

Estadual do Haiti posta, através dos fóruns, muitas das decisões da Reitoria a 

respeito de seus conflitos com várias faculdades, quase que em tempo real. 

 

Assim mesmo, sem ser uma pesquisa apenas baseada na internet, o 

trabalho aqui apresentado, se utilizou das discussões desse meio de comunicação, 
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além de se embasar, sobretudo, em documentos editados. O resultado se apresenta 

em três capítulos. No primeiro capítulo procuramos discutir a ideologia da 

modernidade nos seus múltiplos aspectos. Buscamos enfrentar o desafio de analisar 

a produção de três das figuras mais importantes nesse campo: Hegel, Weber e 

Habermas. São estes os três ícones que representam os pensadores com mais 

peso na orientação que a classe dominante haitiana impõe ao conjunto da 

sociedade. Isto não quer necessariamente dizer que esses três nomes são 

explicitamente mencionados nos discursos ideológicos. É preciso destacar o apoio 

que buscamos nas obras de Marx e Engels, de Mészáros e de Walter D. Mignolo, 

entre outros, na hora de desafiarmos as três figuras citadas acima. Mignolo, 

sobretudo, nos ajudou a compreender o casamento inseparável entre a 

modernidade e a colonialidade – sendo duas faces da mesma moeda.  

 

O segundo capítulo se dedicou a estudar o desempenho da dupla 

modernidade/colonialidade no Haiti depois da Independência. Permitiu entender o 

quanto a idéia de um povo negro independente e que se governa a si mesmo é um 

fato inimaginável e, portanto, intolerável no seio do mundo capitalista ocidental 

moderno/colonial. Assim foi mais fácil entender o porquê da desumanização da vida 

no Haiti e por que, logo depois de 1804, pôs-se em obra a recolonização do país.  

 

O capítulo três se dedicou a estudar as instituições e as ideologias 

encarregadas da neocolonização do Haiti. O desenvolvimento, enquanto nova 

panaceia do mundo neocolonial, desde o fim da Segunda Grande Guerra, 

representa a ideologia central à qual se dedica este capítulo. Mas, a sociedade civil, 

as Organizacões chamadas Não-Governamentais, os movimentos sociais, todos 

esses conceitos recebem uma atenção especial, na medida em que a proposta era 

de identificar a sua participação na derrota do que é chamada nesta pesquisa de 

projeto de livre individualidade/liberdade coletiva. 

 

Diante do exposto, nosso trabalho se insere na área de concentração em 

Movimentos Sociais da Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal 

de Pernambuco, contribuindo para o estudo das lutas populares haitianas na 

contemporaneidade. Ao mesmo tempo, procura entender como e por que, em dois 
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séculos de história, continua atual a luta dos marrons17 e escravizados haitianos os 

quais conseguiram guiar a Revolução vitoriosa de 1804, tendo em vista a barbárie 

que permeia a formação econômica haitiana e sua realidade sócio-política. 

 

O esforço realizado ao longo dessa pesquisa tentou entender as lutas 

populares e a realidade social haitiana na sua complexidade, sua historicidade, seu 

dinamismo e sua totalidade. A pesquisa foi concluída com um esboço de elaboração 

sobre as possibilidades oferecidas aos explorados, oprimidos e dominados de irem 

além do seu quotidiano, visto que este é uma construção social histórica, portanto, 

passível de transformação. Pois, para nós, a superação integral da ordem do capital 

é não apenas uma possibilidade real, senão uma necessidade indeclinável para que 

o Haiti possa elevar-se a um nível superior de existência. 

                                                            
17 O marron haitiano é um escravizado que fugiu das plantações. A palavra poderia ser traduzida em 
português por quilombola. Os marrons foram os primeiros a recusar submeter-se aos rigores da 
escravização estabelecida no Haiti pelos campeões da modernidade/colonialidade. Assim, foram os 
primeiros a organizar a rebelião contra o sistema, o qual acabou por ser vencido no triunfo da 
Revolução Haitiana, e com a proclamação da Independência, em primeiro de janeiro de 1804. 
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2. O COMPLEXO FILOSÓFICO-IDEOLÓGICO DA MODERNIDADE: RAÍZES 
DA DESUMANIZAÇÃO NO HAITI 

 

 

O papel da modernidade na pauperização do Haiti e o papel do Haiti no 

desempenho do programa sócio-cultural da modernidade nos parecem tão 

fundamentais que consideramos bastante importante iniciar o nosso estudo sobre a 

formação social haitiana por uma reflexão ampla sobre o projeto da modernidade e 

suas implicações na estruturação desta sociedade. Cabe destacar que a primeira 

invasão do Haiti, há mais de 500 anos, se inscreveu no quadro da exploração 

racional da natureza, promovida como dimensão instrumental da razão moderna, 

enquanto sua dimensão supostamente “emancipatória” que encontrou seu apogeu 

na revolução burguesa do século das luzes, e consagrou a hegemonia do projeto 

burguês, não levou em conta a escravatura no Haiti. Melhor dizendo, o Haiti é uma 

antiga colônia, isto é, um território e um povo aos quais a modernidade não conferiu 

outro papel que o de se submeterem à escravidão. Portanto, o Haiti põe a nu a face 

colonial camuflada da modernidade, ao mesmo tempo em que mostra o verdadeiro 

caráter e os limites do seu projeto civilizatório. Por isso é que nos parece 

imprescindível estudar o complexo filosófico-ideológico da modernidade para depois 

acentuar suas raízes trans-históricas no processo de continuidade da 

desumanização da vida no Haiti. 
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2.1. A MODERNIDADE E SEU ARSENAL: PERSPETIVA ÚNICA PARA A 

HUMANIDADE 

 
 

“De alguns anos para cá, o conceito de sociedade civil ganhou uma 

ênfase toda especial quando se trata de analisar a realidade política brasileira”. 

Assim escreveu Ivo Tonet (1997, p.23), no seu livro Democracia ou Liberdade?, ao 

introduzir um capítulo sobre o conceito de sociedade civil. Na frase de Tonet, 

poderíamos apenas substituir o adjetivo “brasileira” por “haitiana”. Pois, mesmo sem 

estar muito atento, é impossível não ouvir o uso abusivo do conceito de sociedade 

civil entre os e as que comentam ou informam sobre a realidade política haitiana. E 

nesse exercício, as campeãs são as mídias.  

  

Ao procurar saber melhor, vê-se que esse conceito ganhou uma 

valorização que coincide com a queda da presidência vitalícia dos Duvalier (François 

e Jean-Claude – pai e filho18), queda esta que simbolizou a “libertação”, a 

“democracia”... e o “direito à associação”. Tudo o que era proibido até lá e pelos 

quais muitos sofreram e até sacrificaram, desafiadora e corajosamente, as suas 

vidas durante os últimos 29 anos (1957-1986). Quer dizer, no Haiti, a ênfase 

especial no uso do conceito de sociedade civil ganhou toda a sua valorização de 

1986 para cá, quando as várias facções e grupos clandestinos populares e radicais, 

de um lado, e demais organizações não governamentais, do outro, vão surgir 

abertamente, procurando conquistar espaços na nova problemática engendrada pelo 

fim da ditadura e para fazer apelos em favor da “modernização do Estado”. 

 

“Baboukèt la tonbe – Caiu a focinheira”. Esse slogan se encontrou em 

todas as esquinas. Era para dizer que o direito à palavra havia sido conquistado 

para sempre e que, de agora em diante, ninguém poderia mais impedir o direito à 

palavra. O discurso de democracia ganhou quase todos os setores. E seus 

associados também: direitos humanos, eleições, estado de direito, modernidade e... 

sociedade civil.    
                                                            
18 Em setembro de 1957, François Duvalier chegou ao poder. Em 1963, se fez proclamar “Presidente 
vitalício”. Quando morreu em 1971, seu filho Jean-Claude assumirá o cargo até o 7 de fevereiro de 
1986 quando fugirá do país para a França. 
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Isso significa que desde o seu surgimento, o conceito de sociedade civil 

sempre foi mais que uma palavra simples. É instrumento de um discurso. É também 

expressão de luta, ponto de referência de uma prática. Tem muito a ver com as 

expectativas de mudanças desejadas pelo povo haitiano em relação ao Estado – 

mudanças que, a partir do período pós-ditatorial, devem se enraizar na 

modernidade. Esse último conceito também ganhou uma valorização toda especial. 

Para as classes dominantes haitianas, não se poderia imaginar qualquer tipo de 

mudança que não se enraizasse na modernidade ou passasse pela modernização19.  

 

Três exemplos tirados do poder estatal, de partidos políticos e da 

universidade respectivamente, comprovarão a onipotência conferida à modernização 

e a transcendência atemporal da ideologia da modernidade. 

 

Primeiro exemplo: no dia 10 de outubro de 1996 saiu no Jornal Oficial da 

República do Haiti, Le Moniteur, a Lei sobre a Modernização das Empresas 

Públicas. O artigo primeiro desta lei diz o seguinte:  

 
A modernização das Empresas Públicas faz parte integrante do 
programa global de reformas visando a modernizar o Estado, 
promover uma alocação ótima dos recursos na economia, favorecer o 
espírito empresarial, estimular a produção e o crescimento econômico 
duradouro. (Grifo nosso). 

 

Os processos pelos quais essa modernização transitará são definidos no 

Artigo 3: “o contrato de gestão20, a concessão e a capitalização”. Mas, em nenhum 

momento, em nenhum lugar desta lei se fala na privatização que é o seu objetivo 

real.  

  

Cabe destacar que, entre as considerações para justificar essa pretensa 

“modernização”, encontram-se,  

                                                            
19 O processo de privatização se iniciou no Haiti em 1995, sob o nome de “modernização das 
empresas públicas”. A equipe governamental usou uma palavra light bem recebida e fluente em todas 
as bocas. O presidente daquela época foi demitido por um golpe de estado que o obrigava a ficar fora 
do seu cargo por três anos. Conseguiu voltar à presidência com a condição de, entre outros, 
privatizar as empresas públicas. O que foi feito sob o nome de “modernização”. 
20 É de fundamental importância lembrar aqui o discurso abusivamente repetido de que “O Estado é 
mau gerente”. 
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[...] a crise profunda pela qual passam a sociedade haitiana e suas 
instituições tanto públicas como privadas;  
[...] que convém por conseqüência ao Estado empreender reformas 
visando promover e assegurar uma gestão racional e uma utilização 
ótima dos recursos; 
[...] que convém aumentar a produção nacional pela instauração de 
um clima de rigor administrativo e estimulação do espírito 
empresarial;  
[...] que convém diminuir as cargas financeiras insuportáveis ao 
Tesouro Público [...]; 
[...] enfim, que convém modernizar as empresas públicas [...]. (grifo 
nosso). 

 

Segundo exemplo: a diretória de um partido político (Fusão dos Sócio-

Democratas) decidiu constituir uma equipe para analisar a Constituição do país a fim 

de propor emendas. Isso porque, dizem esses sócio-democratas, “do nosso ponto 

de vista, é uma etapa no reforço e na consolidação da democracia”. No resultado 

que eles distribuíram somente por correio eletrônico, através dos fóruns políticos de 

discussão, no dia 18 de janeiro de 2009, eles escrevem: 

 
Nós acreditamos que esta Constituição, apesar de suas imperfeições, 
é um instrumento que teria podido nos permitir levar o Haiti a entrar 
na modernidade política se, durante os últimos vinte anos, nós 
confiássemos sua aplicação a verdadeiros democratas. (Grifo nosso).   

 

Terceiro exemplo: a instituição universitária pública está ainda em busca 

da institucionalização da sua autonomia e de uma reforma profunda nas suas 

estruturas. Para chegar lá, o melhor caminho, aos olhos de um historiador ex-

esquerdista é este: “A satisfação destas exigências representa, sem equivoco, dois 

requisitos de uma verdadeira entrada do país na modernidade econômica e 
política”. (HECTOR, 2004, p. 4. Grifo nosso).   

 

Se fosse necessário, poderíamos multiplicar exemplos deste tipo que 

concorreriam todos a demonstrar que, no Haiti hoje, dos radicais aos 

ultraconservadores, é impossível encontrar um grupo que não esteja expressando 

seus desejos de mudança. No entanto, não podemos deixar de levar em 

consideração que a passagem de um modo de organização sociopolítica para outra, 

não se dá pelo acaso de alguns caprichos, algumas curiosidades ou alguns tipos de 

gostos de novidades quaisquer. Tem a sua origem na luta de classes, a qual 
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expressa os diversos interesses contraditórios. É como escreveu Karl Marx, em 

1859, no prefácio da Contribuição à crítica da economia política, 
 

Na produção social da própria existência, os homens entram em 
determinadas relações, necessárias, independentes da sua vontade; 
essas relações de produção correspondem a um grau determinado de 
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade 
dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da 
sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura 
jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas 
de consciência. (MARX, 2007a, p. 45). 

 

Nos trechos seguintes, Marx acrescenta:  
 

Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas 
materiais da sociedade entram em contradição com as relações de 
produção existentes, ou, o que não é mais que sua expressão 
jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais elas se 
haviam desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças 
produtivas que eram, essas relações convertem-se em entraves. 
Abre-se, então, uma época de revolução social. A transformação que 
se produziu na base econômica transtorna mais ou menos lenta ou 
rapidamente toda a colossal superestrutura. Quando se consideram 
tais transformações, convém distinguir sempre a transformação 
material das condições econômicas da produção – que podem ser 
verificadas fielmente com ajuda das ciências físicas e naturais – e as 
formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em 
resumo, as formas ideológicas sob as quais os homens adquirem 
consciência desse conflito e o levam até o fim. (Ibid, p. 45-46). 

 

As formas ideológicas não são meras especulações. Nem apenas falsas 

representações. Cumprem papéis fundamentais nas sociedades de classes. No 

Haiti, a pretensão de tudo fundamentar na modernidade ou de tudo modernizar 

atende à preocupação ideológica de desnortear as lutas populares, cuja contribuição 

à queda da ditadura foi inegável. E cuja vontade e esperança para a transformação 

social eram radicais. Essas ideologias vigentes no Haiti desempenham o papel de 

impor suavemente, nas massas, uma compreensão invertida da sua realidade a fim 

de fazer abstração das suas verdadeiras condições de vida. É, assim, 

importantíssimo prestar atenção ao conteúdo do conceito de modernidade. O 

mesmo vale para todo o seu arsenal: sociedade civil, democracia, direitos humanos. 

A seguir, focalizaremos, em particular, sobre os fundamentos onto-ideológicos da 

modernidade. 
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2.2. FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS DA IDEOLOGIA DA MODERNIDADE  

 
 
Ficaremos sem uma compreensão adequada do uso abusivo do conceito 

da modernidade se esquecermos que a ideologia dominante, em qualquer formação 

social de classe, sempre procura dissimular toda “representação objetiva dos 

principais agentes sociais e seus conflitos hegemônicos para fornecer apenas uma 

explicação plausível, a partir da qual se possa projetar a estabilidade da ordem 

estabelecida.” (MÉSZÁROS, 2007, p. 69, grifo do autor). Isso se entende mais 

facilmente ao lembrarmos que toda classe cuja intenção é implantar sua dominação 

sempre apresenta seu interesse como sendo o interesse geral, universal. 

(MARX/ENGELS, 2007a, p. 57). Esse papel que a ideologia dominante vem 

assumindo lhe impõe a obrigação de “produzir um quadro categorial que atenua os 

conflitos existentes e eterniza os parâmetros estruturais do mundo social 

estabelecido. [...] A categoria ‘modernidade’ é um exemplo notável dessa tendência 

ideológica à atenuação anistórica do conflito.” (MÉSZÁROS, op. cit., grifo do autor).  

 

No mesmo livro, O poder da ideologia, Mészáros observa que “o uso 

problemático do termo ‘moderno’ se caracteriza pela tendência a esquecer a 

dimensão sócio-histórica, a serviço da ordem estabelecida.” (Ibid. p. 70, grifo do 

autor). “Esquecer” é apenas um modo de falar, de designar o processo que conferiu 

ao conceito de modernidade seu caráter atemporal, atemporalidade que se enraíza 

no pensamento de Hegel, o qual identifica o princípio do mundo moderno com o 

pensamento e o universal, com o eternamente presente.  

 

Com efeito, após ter identificado a modernidade como a universalidade 

racional, Hegel afirma peremptoriamente:  

 
O Universal se expressa no Estado, em suas leis, em suas 
determinações racionais e universais [...] Assim o Estado é o lugar de 
convergência de todos os demais lados concretos da vida21[...] É 

                                                            
21 No que diz respeito à propensão absolutista em Hegel, Habermas destaca: “Hegel introduz de 
maneira sub-reptícia, o que visa demonstrar: primeiro teria de mostrar, e não simplesmente 
pressupor, que uma razão, que é mais do que o entendimento absolutizado, também pode reunificar 
de modo igualmente indispensável aquelas oposições que tem de desenvolver discursivamente. O 
que encoraja Hegel a pressupor um poder absoluto de unificação são menos os argumentos do que 
suas experiências biográficas (Habermas, 2002, p. 36. Os grifos são do autor)”.  
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somente no Estado que o homem desfruta de uma existência em 
conformidade à Razão [...] O papel do Estado é fazer com que o 
substancial permaneça sempre valido, presente e inalterável no 
conduto real e no espírito dos homens. (HEGEL, 2006, p.135-136).  

 

Não deveria ser difícil adivinhar que, para Hegel, “a finalidade de toda 

educação é que o indivíduo deixe de ser algo de meramente subjetivo a fim de se 

objetivar no Estado. [Pois] O Estado é a Idéia divina tal como existe na terra” (op.cit., 

p. 136-137). Ou seja, o Estado moderno é universal. 

 

Importantíssimo é destacar que esse universal, tal como é afirmado por 

Hegel, mascara a luta existente entre as classes sociais para focalizar as nossas 

mentes em uma ilusão que só pode beneficiar a classe dominante. Pois, na verdade, 

  
Todas as lutas no interior do Estado, a luta entre democracia, 
aristocracia e monarquia, a luta pelo direito ao voto etc. etc. não são 
mais do que formas ilusórias das quais as lutas reais das diferentes 
classes são conduzidas [...], e mais do que isso [...] toda classe que 
aspire a implantar sua dominação, ainda que esta, como ocorre no 
caso do proletariado, condicione em absoluto a supra-sunção 
(Aufhebung22) de toda a forma da sociedade existente até agora e de 
toda a dominação em geral, tem de começar conquistando o poder 
político, para poder apresentar, de sua parte seu interesse como 
sendo o interesse geral, coisa que em um primeiro momento se vê 
obrigada a fazer. Justamente porque os indivíduos apenas buscam 
seu interesse particular, que para eles não coincide com seu 
interesse geral, e porque o universal é sempre a forma ilusória da 
comunidade, este torna-se algo “alheio” a eles e “independente” 
deles, um interesse “geral” mais uma vez peculiar e especial, ou eles 
mesmos têm necessariamente de se mover nessa cisão, como na 
democracia (MARX/ENGELS, 2007a, p. 57, grifo nosso).  

 

A modernidade posta enquanto universalidade não faz melhor que impor 

o Ocidente como única civilização ao mundo todo – sendo que o Ocidente conferiu a 

si mesmo a missão de “civilizar” toda a humanidade. Assim, a modernidade universal 

serve de base aos europeus para justificar a colonização do mundo e a escravização 

de negros e índios, duas categorias racistas inventadas pela ontologia moderna. A 

modernidade serve também para impor e manter a dominação da burguesia 

                                                            
22 O termo filosófico aufhebung pode ter duplo sentido na língua alemã significando tanto conservar, 
preservar como fazer cessar, dar um fim. Segundo a nota do nosso tradutor, “no português [...] não 
existe nenhuma palavra capaz de reunir a multiplicidade de sentidos contidos na síntese  dialética 
desse conceito”. Assim, a preferência do tradutor por supra-sunção se justifica pelo fato de que, 
segundo ele, esse conceito “abrange analiticamente (grosso modo) os distintos níveis de composição 
do conceito dialético: a superação, a retenção, a sustentação qualitativa do ser que supra-sume”. 
Veja Marcelo Backes, Nota à tradução in MARX e ENGELS, A Ideologia alemã. RJ: Civilização 
brasileira, 2007, p. 21-23. 
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européia sobre as demais classes sociais das próprias sociedades ocidentais. Disso 

se deduz a impossibilidade de uma universalidade real dentro de qualquer ordem 

social de classes, muito menos dentro da ordem burguesa. Pois a burguesia,  

 
É constituída como uma força social inerentemente exclusivista, na 
forma autocontraditória de “parcialidade universalizada”, isto é, o 
auto-interesse parcial elevado ao princípio geral organizador da 
sociedade. Nesse ponto, a burguesia é a particularidade par 
excellence23 [...] – o princípio dos Estados, o “privilégio definido e 
limitado” (Engels) mediado através de sua negatividade [...] e 
universalizado como princípio fundamental dominante da sociedade e 
enquanto expropriação de todo privilégio para si (cf. a conversão da 
propriedade rural feudal em agricultura capitalista) – mas somente 
uma “classe em si.” (MÉSZÁROS, 2008, p. 78). 

 

É claro que o universal não pode ser mais que ilusório dentro da ordem 

capitalista, onde a divisão social do trabalho e a propriedade privada se impõem 

como relações sociais antagônicas com as necessidades humanas. Até que a 

humanidade chegue à extinção de todas as condições que facilitam a reprodução 

das contradições inerentes às sociedades de classes, vai continuar reproduzindo 

particularidades universalizadas (como o Estado) cuja existência bloqueia o 

desenvolvimento livre de cada um/uma. Isso enfatiza mais a necessidade histórica 

que “no lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes e seus antagonismos 

de classe surja uma associação na qual o livre desenvolvimento de cada um seja a 

condição do livre desenvolvimento de todos” (MARX/ENGELS, 1983, p. 62), isto é, o 

“comunismo, o movimento real que suspende e supera (aufhebt) o estado de coisas 

atual.” (MARX/ENGELS, 2007a, p. 59, grifo dos autores). 

 

Não podemos deixar de destacar tampouco que o Universal hegeliano diz 

respeito apenas à Europa, como ele mesmo escreve na sua obra La raison dans 

l’histoire: “A história universal viaja do Oriente para o Ocidente, porque a Europa é 

absolutamente o final e, a Ásia, o começo desta história.” (2006, p. 280). Em sua 

Filosofia do direito, Hegel deu mais um passo à frente. Na seção reservada ao 

Estado, precisamente no segmento C, onde ele fala da História Universal, diz 

claramente o seguinte: “O princípio nórdico dos povos germânicos é que tem a 

                                                            
23 Em francês no texto. 
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missão de tal realizar.” (HEGEL, 2003, p. 316). Ou seja, os povos germânicos são 

aqueles aos quais cabe realizarem o princípio da modernidade24. 

 

 

2.3.  A MODERNIDADE/COLONIALIDADE: JUSTIFICATIVA PARA A 

ESCRAVIZAÇÃO 

 

 

Devido à nossa intenção de entender o papel da modernidade em um 

país originalmente colonizado e escravizado no dito Terceiro Mundo, não 

deixaremos de perguntar a Hegel: o que os outros povos fora do Ocidente teriam a 

ver com essa história moderna universal e atemporal? Ele mesmo nos responde: “O 

continente África não é muito interessante do ponto de vista da sua história, mas 

pelo fato de que lá, vemos o homem em um estado de barbárie e de selvageria que 

lhe impede ainda de fazer parte integrante da civilização. ”25 (HEGEL, 2006, p. 247).  

 

Na frase de Hegel, é obvio que a palavra “ainda” sugere a idéia que a 

participação do Continente África na “civilização” não chegaria antes da intervenção 

ocidental. Por isso é que a missão “civilizatória” neste Continente cabe aos 

pregadores da modernidade. Na parte setentrional da África, observa Hegel:  

 
Alguns povos, às vezes, saíram que estão tão bárbaros e selvagens 
que toda possibilidade de entrar em relação com eles era 
inimaginável. [...] Hordas de negros têm penetrado também em 
Abissínia [...] com a mais insensata desumanidade e a mais 
repugnante brutalidade. (Ibid, p. 249).  

 
 É obvio que  

 
Nesta parte principal da África, não poder haver história propriamente 
dita. O que acontece lá é uma série de acidentes, de fatos 
surpreendentes. Não existe aqui uma finalidade, um Estado que 

                                                            
24 Mészáros destaca que “em Filosofia do direito, Hegel une o ‘princípio da modernidade’ ao ‘princípio 
do norte, o princípio dos povos germânicos’ (MÉSZÁROS, 2007, p. 71. Nota de rodapé)”.  
25 Não se pode esquecer que a colonização do continente que será nomeado América, em 
homenagem ao navegador Américo Vespúcio, será justificada pela necessidade de civilizar o “Novo 
Mundo”, da qual faltava principalmente a fé cristã. Por isso mesmo é que são bárbaros. Veja, a 
respeito, a excelente análise de Walter D. Mignolo, La Idea de la América Latina, Barcelona, 
Gedisa, 2007, p. 45. 



42 

 

poderia constituir um objetivo. Não existe uma subjetividade, mas 
apenas uma massa de súditos que se destroem. (Ibid.).  

 

Pois, a história não pode ser senão obra de seres humanos (mesmo que, 

para Hegel, esses seres humanos sejam movidos pela Idéia ou por Deus). Como se 

pode imaginar uma parte do mundo onde não haveria história quando se sabe que 

“a primeira premissa de toda existência humana e, portanto, também de toda a 

história, é a premissa de que os homens [e as mulheres], para ‘fazer história’, se 

achem em condições de poder viver.” (MARX/ENGELS, 2007a, p. 50)? Por que a 

história deveria ser mero privilégio de um grupelho quando se sabe que “o primeiro 

ato histórico é a geração dos meios para a satisfação dessas necessidades [comida, 

bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais], a produção da vida material 

em si, e isso é, sem dúvida (...) uma condição fundamental de toda história.” (Ibid)? 

Em qual parte do planeta se encontram a produção e a reprodução da vida, tanto da 

própria vida no trabalho – categoria fundamental da humanização – quanto da vida 

que se perpetua na procriação, que não sejam relações históricas no duplo sentido 

de relação natural e relação social? Então, em nome de qual testamento, uma 

minoria da humanidade se confere a si próprio o direito de proclamar a história como 

seu patrimônio exclusivo? 

 

É claro que sem a injeção de idéias como as de Hegel, teria sido 

extremamente difícil justificar a colonização e a escravização tanto aos olhos do 

povo colonizador como aos do povo colonizado. Walter D. Mignolo resume isso em 

uma frase: “A colonização do ser consiste em nada menos que gerar a idéia de que 

certos povos não formam parte da história, de que não são seres.” (MIGNOLO, 2007 

p. 30). Exatamente isso é que Hegel afirma nas linhas seguintes:  

 
De maneira geral, devemos dizer que, na África interior, a consciência 
não chega à intuição de algo solidamente objetivo, de uma 
objetividade. [...] Os africanos, por enquanto, não chegaram ainda a 
este reconhecimento do universal. [...] O homem26, na África, é o 
homem na sua imediação. O homem como homem se opõe à 
natureza e assim se torna homem. [...] O negro representa o 
homem natural na toda sua barbárie e falta de disciplina. [...] Não 
se pode encontrar nada no seu caráter que combina ao humano. 
(HEGEL, 2006 p. 250-251, grifo nosso). 

 

                                                            
26 Parece surpreendente que ele não colocasse aspas. 
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O “negro” hegeliano vive na imediaticidade, na espontaneidade, ou seja, 

no estado de natureza. E, como tal, não participa da liberdade. Pois "a liberdade [...] 

não é um estado natural e imediato, tem que ser adquirida e conquistada, pela 

mediação infinita da educação do saber e do querer.” (Ibid., p. 142). É por isso que  

 
A escravidão contribuiu para suscitar um maior sentido de 
humanidade nos negros. [...] Na medida em que ocorre no quadro do 
Estado, a escravidão é em si mesmo um momento de progresso em 
relação à mera existência isolada e sensível, um momento da 
educação, uma espécie de participação a uma vida ética e cultural 
superior. (Ibid., p. 259-260).  

 

Não se pode inventar maior justificativa para a desumanização. A 

superioridade ocidental é tão absoluta e desmedida que cabe ao europeu 

condescender em civilizar o africano e ao branco escravizar o “negro” a fim de 

educá-lo para que seja capaz de gozar da vida ética e participar da cultura. Por 

exemplo, o historiador haitiano Jean Fouchard (1988, p. 36) relatou como, em 1790, 

um senhor colonial, filosofando sobre a “sorte” dos escravizados, tinha declarado 

que, quando um comerciante europeu vai para a África prender um cativo, esse 

comerciante oferece a seu cativo o único socorro que poderia salvar-lhe a vida. Nas 

línguas humanas, este estado de alma tem nome: CINISMO. 

 

 Hegel considera que a escravidão não deve continuar existindo. "É um 

momento de passagem para um grau superior.” (op. cit, p. 261). Apenas isso. Talvez 

por isso mesmo considere que: 

 
A escravidão é uma injustiça em si e para si, porque a essência 
humana é a liberdade. Mas para chegar à liberdade, em primeiro 
lugar, o homem tem de adquirir a maturidade necessária. A 
eliminação gradual da escravidão é, por essa razão, mais oportuna e 
mais justa que a sua abolição brutal. (Ibid., p. 260). 

 

Porém, o que concedeu pela mão esquerda, Hegel já tirou logo pela 

direita. Pois, ele não faz senão preparar o espírito do mundo racional moderno para 

nunca conceber a idéia de um povo escravizado (uma “horda de negros”, como ele 

lhes chama) que se auto-liberta. Ao contrário, o escravizado deveria testemunhar 

sua gratidão ao colonizador escravocrata por este aceitar cumprir com a divina 

missão de levar a civilização (educação, vida ética, cultura, evangelho...) e tudo que 
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seja capaz de oferecer-lhe a oportunidade de adquirir a maturidade necessária para 

chegar à liberdade. Liberdade esta que lhe será concedida apenas quando fosse 

comprovada a sua capacidade a participar da essência humana que lhe faltava 

“naturalmente”. 

 

Assim, sem nenhuma dúvida, de acordo com o princípio hegeliano da 

modernidade, a Revolução Haitiana é uma “anomalia da História”. Composto de 

“hordas de negros” capturados na África, levados como escravos para a chamada 

América, e que se rebelam contra os “mestres civilizadores”, o Haiti27, certamente, 

"não faz parte do mundo histórico; [pois] o que nós chamamos de África, é um 

mundo a-histórico não desenvolvido, totalmente preso do espírito natural e cujo lugar 

ainda se encontra no portão da história universal.” (Ibid., p. 269). Ao contrario, esses 

“escravos haitianos” acabaram de cometer um colossal erro ao fugir da “participação 

cultural superior” que lhes foi oferecida pelos escravocratas modernos. Assim, 

acabaram perdendo a (única) oportunidade de educar-se para chegar a uma 

humanidade maior. Isto explica porque os apóstolos da modernidade no Haiti estão 

pregando a incondicional entrada do país na “modernidade econômica e política”. 

Como se o Haiti não já estivesse na modernidade. 

 

Idéias como as de Hegel têm sido fundamentais para o Universal europeu 

institucionalizar a escravidão nesta vasta região rica em recursos naturais que será 

batizada de América28. Foi indispensável que fosse introduzida na mentalidade 

                                                            
27 Certamente, é para tornar o axioma de Hegel eternamente verdadeiro que o Haiti está pagando 
ainda o preço da sua auto-libertação brutal. Cabe destacar a unicidade do povo haitiano que é o 
primeiro e até os dias de hoje, o único a ter desafiado a ideologia da modernidade, ao procurar seu 
próprio caminho. Não apenas o Haiti pagou um preço altíssimo – mais de 21 bilhões de dólares, na 
moeda atual – à França para deixá-lo supostamente buscar seu caminho com tranqüilidade, mas toda 
a história haitiana está cheia de intervenção das potencias ocidentais aos olhos dos quais sempre o 
Haiti foi e ainda é uma “anomalia na História”. A última ocupação vem ocorrendo no inicio deste 
século XXI, em decorrência da qual, são os filhos dos conquistadores europeus que ocupam o país 
desde 2004, sob a liderança do Brasil, país sub-imperialista. Ninguém pode esquecer que o racismo 
era e ainda é imprescindível para o capitalismo. Assim também como o patriarcado e o sexismo, dos 
quais se nutre. Centenas de mulheres já foram estupradas em decorrência da ocupação do país 
pelos soldados latino-americanos. A atual situação vivenciada pelo Haiti mostra claramente que o 
racismo terá uma vida longa para frente. 
28Esse continente (novo para os europeus) receberá o nome de América, em homenagem ao 
navegador português Américo Vespúcio, apesar de Cristovão Colombo, o navegador espanhol, ter 
chegado lá dez anos antes. O fato é que Vespúcio se deu conta que se encontrava num “Novo 
Mundo” e não na Índia, como tinha acreditado Colombo. A terminação da palavra Américo foi mudado 
para América para que fosse análoga à dos continentes não europeus: África e Ásia. Cabe salientar, 
como lembra Mignolo (op. cit. p. 29), que em tudo isso, os povos indígenas (chamados índios pelos 
europeus) não foram convidados ao dialogo. Já que dialogo nunca houve. 
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européia a idéia/certeza de que alguns seres são superiores e outros inferiores. Isto 

é, “a colonização e a justificação para a apropriação da terra e a exploração da mão-

de-obra no processo da invenção da América requereram a construção da ideologia 

do racismo (MIGNOLO, 2007 p. 40)”. Essa invenção passa, entre outros meios, pela 

introdução da noção do ser índio na mentalidade européia e a redefinição dos 

“negros” africanos como escravos. Assim criou-se a estratégia “necessária” para 

classificar e categorizar a humanidade de acordo com certas especificidades 

(geográficas, históricas, raciais...). O grande “mérito” de Hegel é ter conseguido 

embasar essa categorização e classificação como naturais porque “vêm” da maior 

autoridade que possa existir e que ninguém tem direito a questionar: “vêm” de 

Deus29. A ideologia dominante não tem papel mais fundamental que o de eliminar 

toda possibilidade de contestação. E, no presente caso, atrás desta sublimação em 

um universal abstrato proveniente de Deus ou de um ser transcendental, se 

ocultaram a geopolítica e política corporal, as quais serviram para invadir as terras 

do chamado Novo Mundo, pilhar/saquear as riquezas, escravizar a mão-de-obra 

para explorá-la.     

 

A respeito disto, Walter D. Mignolo assinala justamente que  

 
A hierarquia depende de quem está na posição de poder para decidir 
o modelo e donde se situam em respeito a ela. [...] O modelo de 
humanidade renascentista européia se converteu hegemônico, e os 
índios e os escravos30 africanos passaram à categoria de seres 
humanos de segunda classe, e isto, quando são considerados seres 
humanos31. Trata-se dos cimentos históricos, demográficos e raciais 
do mundo moderno/colonial (2007, p. 41). 

                                                            
29 A citação da pagina 41 deve ler-se integralmente assim: "De maneira geral, devemos dizer que, na 
África interior, a consciência não chega à intuição de algo solidamente objetivo, de uma objetividade. 
Por objetividade sólida entendemos Deus, o eterna, o justo, a natureza, as coisas naturais. Na 
medida em que está em relação com uma entidade semelhante bem consistente, o espírito sabe que 
depende desta, mas, ao mesmo tempo, na medida em que se eleva até esta, sabe também que ela é 
um valor. Os africanos, por enquanto, não chegaram ainda a este reconhecimento do universal. A 
natureza deles é o fechamento sobre si. O que nós chamamos de religião, Estado, realidade 
existente em si e para si, válida absolutamente, tudo isso ainda não existe para eles. Os abundantes 
relatórios dos missionários não deixam possibilidade de duvidar a respeito disso. A única via que em 
certa medida aproxima os negros da cultura é o Islã. [...] O que caracteriza os negros, é precisamente 
que sua consciência não chega à contemplação de qualquer objetividade solida como, por exemplo, 
Deus, a lei, à qual possa aderir a vontade do homem e pela qual possa chegar à intuição da sua 
própria essência. O homem, na África, é o homem na sua imediação. O homem como homem se 
opõe à natureza e assim se torna homem. [...] O negro representa  o homem natural na toda sua 
barbárie e sua falta de disciplina. [...] Não se pode encontrar nada no seu caráter que combine ao 
humano (HEGEL, 2006, p. 250-251)". 
30 Não está demais o uso da palavra “escravos” nesta frase? 
31 Já que para Hegel, não são. 
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Importa sublinhar que nem os “Índios” nem os Africanos poderiam 

objetivamente classificar os povos do planeta e nem sequer estavam interessados 

em fazê-lo. Não somente porque lhes faltavam os meios político-militares para tal 

desempenho; por sua vez, não é de absoluta certeza que os povos europeus 

também teriam desenvolvido a concepção hierarquizada do mundo bem antes de 

possuir os meios necessários para envolver-se na sua verdadeira hierarquização. É 

uma das teses sustentadas por Christopher Baly, na sua The birth of the modern 

world, que não cabe discutir aqui. O que importa, por enquanto, é destacar que os 

“índios” e os “africanos” não procederam à hierarquização do mundo pela razão 

simples que esse exercício não fazia parte da sua concepção de mundo. Gilberto 

Freyre nos oferece um trecho que, talvez, ilustre esse antagonismo de cosmogonia. 

Após ter descrito as funções da casa-grande patriarcal dos tempos coloniais, Freyre 

ressalta:  

 
Por segurança e precaução contra os corsários, contra os excessos 
demagógicos, contra as tendências comunistas dos indígenas e 
dos africanos, os grandes proprietários, nos seus zelos exagerados 
de privativismo, enterraram dentro de casa as jóias e o ouro do 
mesmo modo que os mortos queridos. [...] Às vezes dinheiro dos 
outros de que os senhores ilicitamente se haviam apoderado. 
(FREYRE, 2007, p. 40, grifo nosso). 

 

Não podemos deixar de ver aqui que os indígenas e os africanos não 

estavam dispostos a fazer qualquer classificação dos seres humanos, muito menos 

para classificação racista. Pois eram comunistas, isto é, não conheciam ainda outro 

modo de conviver senão o de liberdade para todos, igualdade e solidariedade entre 

todos. A classificação da humanidade só vai ter lugar dentro do contexto da 

“necessidade” do capitalismo moderno de escravizar o “outro” para justificar a 

pilhagem de riquezas. Por isso mesmo é que a ideologia racista vai contribuindo à 

construção da modernidade/colonialidade, inventada para assegurar a expansão do 

capital fora do seu foco de nascimento – a Europa. É também por isso que “é 

conveniente considerar a ‘modernidade/colonialidade’ como duas caras da mesma 

moeda e não como duas formas de pensamento separadas: não se pode ser 
moderno sem ser colonial. (MIGNOLO op. cit., p. 32, grifo nosso)”. 

 



47 

 

Com efeito, a modernidade/colonialidade na perspectiva dominante é 

entendida como a direção da história cujo objetivo e modelo é a Europa32. É esta a 

definição de um dos mais influentes sociólogos dos tempos atuais, seguidor de 

Hegel, ou seja, Weber. A introdução do seu bem conhecido livro A ética protestante 

e o espírito do capitalismo desempenha este papel de estabelecer, recorrendo à fala 

competente33, a superioridade passada, presente e futura da moderna civilização 

européia. Já no primeiro parágrafo, Weber afirma:  

 
No estudo de qualquer problema da história universal, um produto da 
moderna civilização européia sempre estará sujeito à indagação 
sobre qual combinação de fatores a que se pode atribuir o fato de na 
civilização ocidental, e somente nela, terem surgido fenômenos 
culturais dotados (como queremos crer) de um desenvolvimento 
universal em seu valor e significado. (WEBER, 2003, p. 7, grifo do 
autor). 

 

Daí ele vai afirmando a suposta superioridade moderna ocidental na 

ciência, na historiografia, na arte, na arquitetura, na organização política e social até 

encerrar, não sem orgulho que: “O mesmo ocorre com a força mais significativa de 

nossa vida moderna: o capitalismo (Ibid., p. 9)”.  

 
                                                            
32 “Tem bastantes fatos para comprovar o caráter excepcional do desenvolvimento histórico da 
Europa no sentido que o dinamismo europeu, e não desenvolvimentos inerentes às outras 
sociedades, deu origem à transformação do mundo.  Não poderia ser negado, aliás, que a 
‘modernidade’ foi, no sentido próprio como no sentido figurado, transmitida ao mundo nas roupagens 
ocidentais.” Esta afirmação vem do historiador inglês Eric J. Hobsbawm. Foi no prefácio do livro 
publicado em 2004 sob o título, The Birth of the Modern World 1780-1914, por Christopher C. Bayly, 
professor titular da Cadeia de história imperial e naval na Universidade de Cambridge. O trecho citado 
aqui foi traduzido por nós da versão francesa, La naissance du monde moderne, do mesmo livro 
publicado em 2007 (p. 12). 
33 Em relação à essa noção, Marilena Chaui diz o seguinte: “O discurso competente é aquele que 
pode ser proferido, ouvido e aceito como verdadeiro ou autorizado (estes termos agora se equivalem) 
porque perdeu os laços com o lugar e o tempo de sua origem [...] O discurso competente é o discurso 
instituído. É aquele no qual a linguagem sofre uma restrição que poderia ser assim resumida: não é 
qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer 
circunstância. O discurso competente confunde-se, pois, com a linguagem institucionalmente 
permitida ou autorizada, isto é, com um discurso no qual os interlocutores já foram previamente 
reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir, no qual os lugares e as circunstâncias já foram 
predeterminados para que seja permitido falar e ouvir e, enfim, no qual o conteúdo e a forma já foram 
autorizados segundo os cânones da esfera de sua própria competência”. Um dos exemplos mais 
famosos da atuação de fala competente é a punição de Galileu pelo Santo Ofício por ter proferido um 
tipo de conhecimento que punha em risco a representação teológico-política medieval do mundo, isto 
é, que punha esta representação risco de enfrentar-se com a história. Pois, o discurso medieval, 
assim como todo discurso ideológico “pretende coincidir com as coisas, anular a diferença entre o 
pensar, o dizer e o ser e, destarte, engendrar uma lógica da identificação que unifique pensamento, 
linguagem e realidade para, através dessa lógica, obter a identificação de todos os sujeitos sociais 
com uma imagem particular universalizada, isto é, a imagem da classe dominante”. Ver Marilena 
Chaui. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São Paulo: Cortez Editora, 
2007, p.15-25. 
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Antes de tudo, cabe chamar a atenção de Weber que “o principal 

obstáculo que se eleva frente à via de uma história universalizada é a idéia bem 

ancorada de uma superioridade européia (ou para falar como os americanos, 

“ocidental”) (HOBSBAWM, 2007, p. 10)”. Esse mito da superioridade ocidental “fazia 

da Europa a fonte única de todo crescimento histórico dinâmico, da mudança e dos 

progressos científicos e técnicos, e, por conseguinte, de valores morais e de 

instituições superiores [...] (Ibid)” Cabe, entretanto, ressaltar que a ideologia segundo 

a qual os europeus são os senhores da espécie humana acabou conferindo a estes 

o direito e o dever unilateralmente proclamados de civilizar a humanidade. Até por 

que, “o [próprio] conceito de ‘civilização’ tornou-se sinônimo de ‘civilização ocidental’ 

(Ibid, p. 11)”. Assim, como assinala Christopher Bayly, “os europeus tornaram-se 

rapidamente os melhores a partir do momento que se trata de matar (HOBSBAWM 

apud BAYLY, 2007, p. 13)”.  

 

Em relação a Weber, é importante sublinhar apenas uma frase a mais 

retirada do trecho anteriormente citado, nela, ele já busca naturalizar como 

atemporal e, sobretudo, universalizar o capitalismo que ele mesmo apresentou como 

produto mais significativo da modernidade. Defende ele:  

 
O “impulso para a aquisição”, a “ânsia do lucro”, o “quanto mais 
dinheiro melhor” não tem nada a ver em si com o capitalismo. Esse 
impulso existiu e existe [...] em todo tipo de gente e classe social, em 
todas as épocas e nações [...]. No entanto, o capitalismo, pela 
organização capitalista permanente e racional, equivale à procura do 
lucro, de um lucro sempre renovado. Só pode ser assim (WEBER, 
p. 9, grifo do autor). 

 

Compreendo bem o pensamento de Weber, diríamos que o capitalismo se 

caracterizaria pela procura sempre renovada de lucro. Mas cabe sublinhar que aqui, 

a verdadeira intenção de Max Weber, como ressaltou Mészáros (2007, p. 148), é de 

declarar a impossibilidade fundamental de superar o capitalismo enquanto ordem 

socioeconômica e política.  

 

Na citação de Weber, é fundamental destacar que ele tenta esconder os 

meios pelos quais o lucro está sendo renovado. Senão ele seria forçado a 

reconhecer 1) a falsidade da sua pretensão de que “esse impulso existiu e existe em 

todo tipo de gente e classe social, em todas as épocas e nações”; 2) o papel do trabalho 
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como antagonista estrutural do capital (MÉSZÁROS, Ibid., p. 51), 3); a possibilidade 

da alternativa hegemônica do trabalho à ordem social do capital (Ibid.); e, finalmente, 

4) a admitir que o lucro se renove mediante a exploração de uma classe sobre a 

outra e que então apenas a primeira está à procura de lucro sempre renovado. Ora, 

esse conceito de trabalho é exatamente aquele que Weber não deseja mencionar.  

 

Em um dos seus textos mais famosos, Metodologia das ciências sociais, 

Weber deu mais uma definição do capitalismo que chama a atenção. O capitalismo 

weberiano é uma “cultura” “na qual o princípio norteador é o investimento de capital 

privado”. Mészáros fez uma rápida análise das funções ideológicas que 

desempenha esta última definição weberiana do capitalismo. Antes de sintetizar aqui 

os pontos essenciais daquela análise, é bom lembrar que a intenção de Weber é 

construir um instrumento “neutro” de análise da realidade social, que ele chama de 

“tipo ideal”, o qual “não tem absolutamente nenhuma conexão com juízos de valor, e 

não tem nada a ver com nenhum tipo de perfeição, a não ser aquela puramente 

lógica (WEBER apud MÉSZÁROS, 2008, p. 19)”. 

 

Não deveria ser necessário assinalar o caráter plenamente quimérico do 

programa de Weber, pelo simples fato de que um instrumento de análise nunca 

pode ser radicalmente neutro em relação ao objeto ao qual se aplica. Mas é preciso 

enfatizar que, em nenhum momento, Weber foi descuidado nas suas escolhas. O 

primeiro ponto ressaltado por Mészáros é que, quando Weber afirma que o 

capitalismo é uma cultura, é preciso ver que ele evita cuidadosamente outros termos 

apropriados como “formação social” ou “modo de produção”. Está claro que a 

interpretação que estes últimos sugerem não é aquilo ao qual predispõe o termo 

cultura quando se trata da expansão da formação social capitalista. 

 

Também é preciso observar, em segundo lugar, que o capitalismo 

weberiano se caracteriza por um “princípio norteador”. Mas, como assinala 

Mészáros, essa caracterização se deu “sem nenhuma tentativa de explicação dos 

fundamentos – se houver algum – dessa estranha entidade metafísica (Ibid., p. 20)”. 

Assim, estamos diante de uma projeção a-histórica da forma mais desenvolvida do 

capitalismo que retrocede ao passado, se considerarmos que o “princípio norteador” 

precisa se evidenciar em todos os estágios. Porém, essa projeção a-histórica não 
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ocorre por acaso. Faz parte integrante da intenção de Weber. Por exemplo, na 

introdução de A ética protestante e o espírito do capitalismo, ele afirma que “o 

capitalismo e as empresas capitalistas [...] existiram em todos os países civilizados 

da Terra [...] na China, na Babilônia, no Egito, na Antiguidade Mediterrânea e na 

Idade Media, tanto quanto na Idade Moderna (op. cit. p. 10)”. Isto é, tendo certeza de 

ter preparado já o nosso espírito, ele apenas deixa para concluirmos que o 

capitalismo sempre existiu, e, como corolário, sempre existirá. 

 

Vê-se, então, a necessidade de chamar a atenção de Weber e de seus 

seguidores sobre o fato de que  

 
A época capitalista se caracteriza pelo fato de que a força de trabalho 
adquire para o trabalhador, a forma de uma mercadoria que lhe 
pertence, e seu trabalho, por conseguinte, toma a forma de trabalho 
assalariado. Além disso, só a partir desse momento a forma 
mercadoria dos produtos de trabalho se torna a forma social 
dominante (MARX, 1985, p. 384)34. 

 

Quer dizer, antes que ocorresse o processo que permitisse ao possuidor 

de dinheiro encontrar no mercado o trabalhador livre – livre tanto como pessoa 

dispondo da sua força de trabalho sob forma de mercadoria quanto como possuidor 

de mercadoria que não tem absolutamente mais outra mercadoria que a sua força 

de trabalho para vender a fim de sobreviver (Ibid., p. 131) – teria sido impossível 

existir “o capitalismo e as empresas capitalistas”.  

 

Em terceiro lugar, Mészáros ressalta que o artifício de Weber, ao definir “o 

investimento de capital privado” como o princípio norteador do capitalismo, 

desempenha a função de bloquear “de modo conveniente a questão absolutamente 

crucial do inter-relacionamento estrutural entre o capital e o trabalho (op. cit. p. 20, 

grifo do autor)”. Justamente, Mészáros destaca que o grande ausente da definição 

weberiana do capitalismo é o termo trabalho. Essa conspícua ausência se explica 

por que todo reconhecimento da presença do trabalho no processo de 

desenvolvimento capitalista obriga a admitir que a “expectativa de lucro” não se 

                                                            
34 Se trata da nota 4 referente ao capítulo VI, Compra e venda da força de trabalho. 
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realiza apenas “mediante a utilização das oportunidades de troca35”, mas, sobretudo 

e essencialmente, através da extração de mais-valia.  

 

A ausência tão conspícua do campo do trabalho na definição weberiana 

do capitalismo “proporciona, convenientemente, a justificativa necessária e a 

legitimação para a persistência do modo de produção capitalista, contra as 

reivindicações do trabalho expropriado (Ibid., p. 21)”. Este é o quarto ponto da 

análise de Mészáros acerca da definição do princípio norteador do capitalismo como 

o “investimento de capital privado”. Justamente, Mészáros destaca que o capitalismo 

também se caracteriza por sua tesourização do capital excedente, ou seja, por não 

se investir. Este é o quinto ponto da sua análise. Assim, definir “o investimento de 

capital privado” como princípio norteador do capitalismo não pode fazer outra coisa 

que bloquear “com êxito, uma área fundamental de pesquisa: especificamente um 

questionamento crítico do caráter extremamente problemático do tipo capitalista de 

investimento, na medida em que está necessariamente associado a crises e 

convulsões (Ibid. Grifo do autor)”. 

 

Em sexto lugar, Mészáros destaca que definir o “investimento de capital 

privado” como “princípio norteador do capitalismo “é válido – com as restrições feitas 

acima – somente para uma determinada fase histórica do desenvolvimento 

capitalista e, de forma alguma, como um ‘tipo ideal’, no seu sentido weberiano 

(Ibid.)”. E, em último lugar, mas nem por isso menos importante, com uma definição 

tão estática, que nocauteia o trabalho fora do campo antes do jogo se iniciar, Weber 

espera eliminar todo 

 
Inter-relacionamento estrutural fundamental entre o capital e o 
trabalho e [substituí-lo] pela entidade metafísica congelada, o 
“princípio norteador”, [excluindo assim] todo dinamismo do cenário. 
Assim, não apenas não haverá espaço para uma avaliação dinâmica 
da verdadeira gênese e do desenvolvimento da formação social 
capitalista, como já vimos, mas também – e esse é o ponto no qual se 
torna óbvia a função ideológica do modelo estático – não haverá 
espaço para uma possível dissolução e superação do capitalismo por 
um novo tipo de formação social (Ibid.). 

 
                                                            
35 “Chamaremos de ação econômica ‘capitalista’ aquela que se baseia na expectativa de lucro 
mediante a utilização das oportunidades de troca, isto é, das possibilidades (formalmente) pacíficas 
de lucro”. Max Weber, A ética protestante e o espírito do capitalismo. SP: Pioneira Thomson 
Learning, 2003, p. 9. 
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No capitalismo moderno ideal-típico weberiano, desaparece toda 

possibilidade de contradições dinâmicas que, apesar de Weber, não param de agitar 

o capitalismo real, cujas crises testemunham. Trata-se de um capitalismo diante do 

qual a humanidade tem de se curvar, pois seu princípio norteador está inscrito na 

continuidade – logo no consenso. Não é surpreendente que o capitalismo seja “a 

força mais significativa de nossa vida moderna” e que “pela organização capitalista 

permanente e racional (WEBER, 2003, p. 9)”, por parte das empresas,  

 
Na era moderna, o Ocidente desenvolveu um tipo completamente 
diverso de capitalismo nunca antes encontrado: a organização 
capitalista racional do trabalho livre. [...] [Até porque] a própria 
organização do trabalho escravo só alcançou um certo grau de 
racionalidade nas plantações (Ibid., p. 11). 

 

A mesma glorificação da escravidão promovida por Hegel continua, a 

posteriori, em Weber. Tudo isso, em nome da racionalidade gerada pela 

modernidade.  

 

Para um melhor entendimento dos possíveis efeitos arrasadores das 

definições weberianas, é necessário fazer algumas observações. Primeiro, que a 

pretensão de Weber é de formular A metodologia das ciências sociais. Mas que, de 

acordo com a sua Metodologia, “o domínio do trabalho científico não tem por base 

as conexões ‘objetivas’ entre as ‘coisas’, mas as conexões conceituais entre os 

problemas (Weber, 2001, p. 121)”. Apenas conexões conceituais! Ou seja, 

idealismo! 

 

Segundo, que sua Metodologia é construída no espírito de levar à morte a 

“concepção materialista da história”, que, do ponto de vista dele, “talvez apenas 

subsista nas mentes de leigos ou diletantes (Ibid.)”. Por isso, estima absolutamente “ 

necessário demonstrar que esta interpretação, nos dias de hoje, está pelo menos 

ultrapassada (Ibid., p. 123)”.  

 

Não é talvez desnecessário chamar a atenção sobre o entendimento 

weberiano do que seria a “concepção materialista da história”: trata-se daquela que 

consiste em “manter, apesar de tudo, a supremacia do econômico, [...] em 

interpretar as constantes cooperações e interações dos diferentes elementos da vida 
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cultural como dependendo uns dos outros, ou melhor, de um único elemento: o 

econômico (Ibid.)”.  

 

Observa-se que a “concepção materialista da história” que Weber se 

propõe a desconstruir e que atribui a Marx não tem absolutamente nada a ver com o 

pensador da dialética, que sempre concebe os fenômenos como existindo a partir de 

relações recíprocas. E que, igualmente recomenda de tudo provar empiricamente, 

sem especulação nem mistificação. Vejamos o que escreveu com Engels, na 

Ideologia alemã:  

 
O fato é o seguinte, portanto: determinados indivíduos, que são ativos 
na produção de determinada maneira, contraem entre si essas 
determinadas relações sociais e políticas. A observação empírica tem 
de, necessariamente, provar empiricamente e sem nenhum tipo de 
mistificação ou especulação, em cada caso concreto, a relação 
existente entre a estrutura social e política e a produção. A estrutura 
social e o Estado brotam constantemente do processo de vida de 
determinados indivíduos; mas esses indivíduos tomados não 
conforme possam se apresentar ante a imaginação própria e alheia, 
mas sim, tal como realmente são, quer dizer, como atuam, como 
produzem materialmente e, portanto, tal como desenvolvem suas 
atividades sob determinados limites, premissas e condições materiais, 
independentes de seu arbítrio (MARX/ENGELS, 2007a, p. 47-48).  

 

Para a grande decepção de Weber, ele tem que procurar o verdadeiro pai 

da “concepção materialista da história” que desejaria tanto criticar. Pois, como se 

pode claramente ver nesta citação, no materialismo histórico que diz respeito a Marx 

e Engels, não sobra o menor espaço para nenhum tipo de catecismo, para nenhuma 

verdade absoluta e atemporal.  

 

Observa-se, entretanto, que aos olhos de Weber, a vida é apenas 

“cultural”: “A realidade empírica é ‘cultura’ para nós porque e na medida em que a 

relacionamos com idéias de valor. Ela abrange aqueles e somente aqueles 

componentes da realidade que através desta relação tornam-se significativos para 

nós (WEBER, op. cit., p. 127)”. Já vimos que até o capitalismo não é nada mais que 

“uma cultura”.  

 

Terceira observação, que a pretensão de Weber é de exercitar uma 

ciência social em conformidade à realidade. Porém, as suas procuras apenas têm a 
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ver com o “específico”, pois “apenas um fragmento limitado dessa realidade [infinita] 

poderá constituir de cada vez o objeto de compreensão científica e de que só ele 

será ‘essencial’ no sentido de ‘digno de ser conhecido’ (Ibid., p. 124)”.  

 

Vê-se que a realidade weberiana não é uma unidade nem uma totalidade. 

É o arbitrário do pesquisador que, de acordo com o seu método, escolhe, dentro do 

fragmento (os pós-modernos diriam do “diverso”), o que lhe parece “essencial” ou 

“digno de ser conhecido”. Isto é, o pesquisador e seu método enquanto critério de 

verdade, são todo-poderosos. A realidade é que tem de curvar-se à vontade 

subjetiva deles.  

 

A última observação para um melhor entendimento dos possíveis efeitos 

arrasadores das definições circulares de Weber tem a ver com seus princípios para 

isolar e selecionar os seus fragmentos que são, em si mesmos, no que ele chama 

de “tipos ideais”, os quais pretendem “conferir a ela [à realidade] meios expressivos 

unívocos (Ibid., p. 137)”. Exatamente a categoria de tipo ideal é a que permite a 

Weber definir o capitalismo moderno como “uma sociedade organizada segundo o 

princípio da troca, da livre concorrência e de uma ação estritamente racional (Ibid.)”.  

 

Observando a circularidade do procedimento teórico seletivo e claramente 

tendencioso do grande sociólogo “pós-marxista”, não deveria ser surpreendente que 

“uma das características mais óbvias do sistema capitalista (sistema que está longe 

de ser harmoniosamente “racional”) – sua determinação estrutural 

irremediavelmente exploradora de classe e antagônica – esteja ausente 

(MÉSZÁROS, 2007, p. 73, grifo do autor)”. Mas, o grande sociólogo não nos deixa 

procurar mais longe. Apenas numa frase depois da precedente citação, ele se 

justifica assim: “Este quadro de pensamento reúne determinadas relações e 

acontecimentos da vida histórica para formar um cosmo não contraditório de 

relações pensadas (WEBER, op. cit, p. 137)”. Ou seja, as contradições vivenciadas 

todos os dias dentro das relações sociais exploradoras do capitalismo moderno, as 

crises que sempre questionam a validade deste sistema cada vez mais 

insustentável, Weber as resolve no estreito esquema do seu pensamento. 
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Diante de tal postura, como poderemos deixar de concordar com a 

seguinte crítica de Mészáros? 

 
Weber justifica sua “análise científica tipológica” a partir de sua 
pretensa “conveniência”. Sua cientificidade só existe, porém, por 
definição. De fato, a aparência de “cientificidade tipológica rigorosa” 
surge das definições “inequívocas” e “convenientes” com que Max 
Weber sempre empreende a discussão dos problemas selecionados. 
Ele é um mestre sem rival nas definições circulares, justificando seu 
próprio procedimento teórico em termos de “clareza e ausência de 
ambigüidade” de seus “tipos ideais” e da “conveniência” que, segundo 
se diz, eles oferecem. Alem disso, Weber nunca permite que o leitor 
questione o conteúdo das próprias definições nem a legitimidade e 
validade cientifica de seu método, construído sobre suposições 
ideologicamente convenientes e definições circulares “rigorosamente” 
auto-sustentadas (MÉSZÁROS, 2007, p. 73). 

 

Não há espaços para se estender sobre as pretensões a-históricas das 

caracterizações de Weber. Queremos apenas parabenizá-lo por reconhecer a 

perfeita convivência do racionalismo capitalista moderno com a escravidão. Já que 

ele foi claro: “O que nos interessa na historia universal da cultura [...] são, antes, as 

origens desse sóbrio capitalismo burguês, com sua organização racional do trabalho 

livre (WEBER, 2003, p. 12)”. Mais uma vez, o sistema capitalista moderno saído da 

cabeça de Weber é tão harmoniosamente “racional” que sua determinação estrutural 

irremediavelmente exploradora de classe e antagônica – está tendenciosamente 

ausente. Porém, Weber não tentou esconder a compatibilidade do capitalismo ideal-

típico moderno – da modernidade mesma – que se caracteriza pela “organização 

racional do trabalho livre”, com o próprio trabalho escravo.  

  

Mas, é preciso procurar em outras obras de Weber para ver os seus 

artifícios para absolver explicitamente as práticas exploradoras da racionalização 

capitalista moderna. Em General Economic History, ele sentenciou: 

 
A acumulação de riquezas, tal como se deu com o comércio colonial, 
possui escassa importância para o desenvolvimento do capitalismo 
moderno, afirmação que fazemos em oposição a W. Sombart. O 
comércio colonial permitiu, na realidade, uma ampla acumulação de 
riquezas, mas, em compensação, não estimulou a organização do 
trabalho, à maneira especificamente ocidental, de vez que se 
apoiava em princípio espoliativo, e não em cálculo de rentabilidade 
baseado nas possibilidades [operações] de mercado. [...] O 
término da forma de exploração capitalista, nas colônias, coincide 
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com a abolição da escravatura36. (WEBER, 1968, p. 268-269, o 
último grifo é do autor). 

 

Weber pode falar o que quer, uma vez que o grande cientista que ele é 

não se preocupa com as conexões objetivas e reais entre as coisas, mas apenas 

com as conexões conceituais entre os problemas. Pode até negar o caráter 

espoliativo do capitalismo moderno ocidental para caracterizá-lo apenas pelas 

operações de mercado. Mas os fatos concretos da realidade estão lá para revelar a 

verdade, a qual sempre existe bem antes das conexões conceituais e das 

caracterizações ideal-típicas. Por exemplo, no Haiti, durante o período colonial 

(séculos XVII e XVIII), todos os portos importantes da França: Nantes, La Rochelle, 

Le Havre, Bordeaux, Lorient, Marseille, Saint-Malo e Honfleur participaram do 

comercio. Inúmeros navios negreiros foram construídos nesses portos famosos por 

seus estaleiros navais. O sociólogo haitiano Jean Casimir citou os negociantes de 

Nantes cuja monografia é reproduzida por Luciano Franco. Os negociantes 

escreveram o seguinte: 

 
Hoje em dia, as riquezas das nossas colônias são o objeto principal 
do nosso comércio e, o da Guiné37 (dos negros) é ao tal ponto a base 
que se os comerciantes franceses abandonarem esta parte do 
comércio, nossas colônias serão aprovisionadas de negros pelos 
estrangeiros e de maneira inelutável de todos os produtos da Europa 
que consomem, de maneira que, não somente o Estado perderia a 
vantagem da exportação, mas igualmente dos produtos das colônias 
necessários para o seu próprio consumo; isto é, do abandono do 
comércio de Guiné decorreria inevitavelmente a perda do comércio 
das colônias; daí, o fato para nós de que nenhuma parte de comércio 
é tão importante dentro do Estado que o comercio da Guiné, e que 
jamais se poderá fazer o bastante para protegê-lo. (FRANCO, 1966, 
p. 123 apud CASIMIR, 2006, p. 23-24, grifo nosso). 

 

Um intelectual tem a latitude – e pode ter até a platitude – de tomar os 

seus sonhos e desejos como se fossem a realidade. Pode até, por meio de discurso 

competente, estabelecê-los como ciência. Mas, para os negociantes que lucraram 

com os dividendos do comércio colonial, está claro que as riquezas acumuladas 

através do trafico de pessoas negras têm uma ampla significação para o 
                                                            
36 O resto da citação não faz parte da caracterização weberiana do seu capitalismo “à maneira 
especificamente ocidental”, mas as informações que contém têm tal importância histórica que 
decidimos reproduzi-lo em rodapé: “Esta [a abolição da escravatura], somente em parte, obedeceu a 
motivos de caráter moral. A única seita cristã que de modo constante e regular combateu a 
escravidão foi a dos ‘quaquers’, enquanto que nem os calvinistas nem os católicos nem nenhum outro 
grupo atuou de modo conseqüente e constante para lograr sua abolição”. 
37 A maioria das pessoas reduzidas à escravidão no Haiti era da Guiné.  
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desenvolvimento do capitalismo moderno ocidental. Por isso é que, à luz da 

definição típico-ideal weberiana, podemos analisar a sua citação para desmascarar 

os estratagemas do grande sociólogo alemão em alegar a racionalidade do 

capitalismo moderno. O simples fato – decretado – de que o comércio colonial não 

“promoveu” uma forma de organização do trabalho especificamente ocidental, este 

comércio não vale nada aos olhos de um sociólogo que prega a “neutralidade 

axiológica” nas ciências sociais e econômicas38. Apesar de esse comércio colonial 

tornar possível a acumulação de riqueza em enorme extensão. Porém, o mais 

interessante é observar a oposição inteiramente idealista quando, baseando-se nos 

seus próprios pressupostos, ele tenta estabelecer entre as “operações de mercado” 

e a “exploração”. Também tenta ocultar a colonialidade que não é nada mais que a 

outra face da modernidade. Não há dúvida sobre isso: quem aprende o que é o 

capitalismo moderno, a partir das lições ensinadas pelo mestre Weber através de 

suas definições típico-ideais, vai acreditar que o capitalismo moderno, baseado nas 

“operações de mercado”, é incompatível com a exploração. E que a exploração 

tange apenas ao comércio colonial. Como se realmente fosse! A intenção de weber 

é neutralizar toda veleidade de analisar as relações sociais promovidas pela 

modernidade e – seu produto mais acabado – o capitalismo, como relações sociais 

de classe e exploradoras. 

 

Isto não é fato sem importância. Anos depois, um grande sábio, Jürgen 

Habermas, abertamente seguidor de Weber, ia declarar, sem embargo, que 

categorias como exploração não são mais aplicáveis às condições das “sociedades 

industriais avançadas” (MÉSZÁROS, 2007, p. 78). Poderíamos ter ficado em paz 

com Habermas, apesar do fato de que as inumeráveis greves mais recentes nos 

países ocidentais, neste ano de 2009, já comprovaram esmagadoramente o grau 

agudo da abominável exploração à qual são submetidas/os as trabalhadoras e os 

trabalhadores europeus e norte-americanos – e mundiais. Mas Habermas foi capaz 

de afirmar que a categoria exploração teria pouca utilidade, mesmo nos países 

chamados de Terceiro Mundo. Aí, ficamos espanto! Apenas após termos lido a 

entrevista que ele deu a Perry Anderson e Peter Dews, é que nosso espírito ficou 

tranqüilo. A pergunta que foi feita a Habermas foi a seguinte: 

                                                            
38 Ver o capítulo X da sua obra Metodologia das ciências sociais, onde ele prega como fundamental a 
separação entre o conhecimento de natureza puramente lógica ou empírica e a avaliação valorativa.  
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A tradição da Escola de Frankfurt como um todo concentrou sua 
análise nas sociedades capitalistas mais avançadas, à custa de 
qualquer consideração do capitalismo como um sistema global. Em 
sua opinião, as concepções de socialismo desenvolvidas no decorrer 
das lutas antiimperialistas e anticapitalistas no Terceiro Mundo têm 
algum significado para as tarefas do socialismo democrático no 
mundo capitalista avançado? Reciprocamente, sua própria análise do 
capitalismo avançado tem alguma lição para as forças socialistas do 
Terceiro Mundo?39 

 

A expectativa nossa era que Habermas elaborasse sobre a profundidade 

da análise da Escola de Frankfurt e, da sua própria, para o “mundo 

subdesenvolvido”, como foi solicitado nas duas perguntas. Contudo, apesar da 

enorme importância teórica e prática desta questão, a resposta do grande sábio não 

excede três frases extremamente simples: “Estou tentado a responder ‘não’ para 

ambos os casos. Tenho consciência de que esta é uma visão eurocêntrica, limitada. 

Eu preferiria não responder a esta pergunta (HABERMAS apud MÉSZÁROS, 2007, 

p. 79)”. 

 

A resposta não deixa nenhuma dúvida: as perguntas foram embaraçosas. 

A este respeito, nada temos a reclamar do comentário de Mészáros. A  

 
Resposta soa como: “parem o mundo, que eu quero descer”. O que é 
particularmente problemático aqui é que um pensador que afirma ter 
formulado a “ciência reconstrutiva do pragmatismo universal40” seja 
capaz de imaginar a realização de seu projeto sem prestar a menor 
atenção à situação difícil de 90% da população mundial (Ibid. Grifo do 
autor). 

 

Como é possível tamanha pretensão de formular a “ciência do 

pragmatismo universal”, isto é, uma teoria geral, só levando em conta 10% da 

população mundial? Como é possível pretender entender o capitalismo moderno 

negligenciando 90% dos habitantes do planeta que, justamente, estão sofrendo os 

efeitos devastadores e abomináveis deste sistema? Como é possível pretender 

analisar um sistema tão global apenas com pressupostos fundamentados 

estreitamente em “uma visão eurocêntrica” – por extensão – etnocêntrica?  

                                                            
39 O trecho que citamos desta entrevista é reproduzido por Mészáros no seu livro O poder da 
ideologia (op. cit. p. 79). Porém, a entrevista foi organizada e apresentada por Peter Dews, in 
Habermas, Autonomy and Solidarity, Londres, Verso, 1986, p. 187. 
40 É a mesma pretensão dos precedentes pensadores da modernidade (Hegel e Weber). 
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Ora, justamente é nessa insuperável contradição entre sua posição 

inerentemente “eurocêntrica41” e suas pretensões universalistas que se estreita sua 

concepção de “modernidade” baseada, por sua vez, em uma hipotética 

“competência comunicativa universal da espécie” capaz de levá-la à emancipação. 

Isto é, uma pura ficção que não tem a menor base na realidade concreta. “Porém, 

“não é de modo algum acidental que neste tipo de teorização não haja lugar para a 

dinâmica objetiva do desenvolvimento histórico capitalista global, do qual é 

absolutamente impossível excluir os problemas candentes do ‘mundo 

subdesenvolvido’ (Ibid.)”.  

 

A verdade, como acrescenta Mészáros, é que o pensamento de 

Habermas está preso pela “política de consenso” do pós-guerra. É por isso que, 

acreditando na todo-poderosa racionalidade do capitalismo burguês moderno, ele 

espera que as antigas lutas de classe tradicionais nunca mais terão lugar, pois “na 

sociedade capitalista avançada, os grupos carentes e privilegiados já não se 

confrontam como classes socioeconômicas (HABERMAS apud MÉSZÁROS, Ibid., p. 

80)”. 

 

Poderíamos perguntar-nos se o maior sucesso dos catequizadores da 

modernidade não é o de ter conseguido apresentar o seu catecismo ofuscando, ou 

deixando em segundo plano, suas vinculações socioeconômicas e geopolíticas 

especificas. Pois assim, grandes intelectuais do Terceiro Mundo, sem duvidar em 

nenhum momento sobre os pressupostos ideológicos nos quais se fundamenta o 

pensamento de alguns autores etnocêntricos ocidentais, livram-se repetindo com 

afobação e acriticamente, o mesmo discurso de modernidade/colonialidade. Como 

se as formações históricas descritas como modernas não tivessem as suas próprias 

trajetórias temporais. 

 

Mészáros observa que  

 
                                                            
41 Mészáros acrescenta, entre parênteses, as palavras seguintes após à palavra “eurocêntrica”: “Ou, 
mais precisamente, “etnocêntrica” ocidental”. Na verdade, um crítico citado por Mészáros já fez a 
mesma observação: “Seria melhor ser francamente etnocêntrico [...].” Trata-se de Richard Rorty, 
(apud Mészáros, p. 81). 
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A concepção hegeliana de ‘modernidade’ – definida como a 
‘universalidade racional’ do ‘Estado alemão moderno’ (isto é, a 
Europa imperialista dominante) que representa ‘absolutamente o final 
da história’ – resume-se à eternização ideologicamente motivada da 
ordem dominante, transformando a dinâmica histórica de um 
processo de desenvolvimento sem fim na permanência atemporal de 
uma entidade metafísica congelada, a serviço da atenuação dos 
conflitos (MÉSZÁROS 2007, p. 71).  

 

A Modernidade é projetada de forma não dialética pela ideologia 

dominante como uma ruptura à Antiguidade. Isto desempenha o papel de camuflar 

melhor as suas continuidades com a antiga sociedade classista e exploradora que 

se reforça ainda mais no capitalismo.  

 
A sociedade burguesa moderna que surgiu das ruínas da sociedade 
feudal não aboliu os antagonismos de classe. Ela só fez estabelecer 
novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta 
no lugar das antigas. [...] ela simplificou os antagonismos de classe. A 
sociedade como um todo está cada vez mais se dividindo em dois 
campos hostis, em duas grandes classes que se enfrentam 
diretamente uma contra outra: a burguesia e o proletariado (MARX e 
ENGELS, 2007, p. 54-55). 

 

O discurso da ideologia dominante sobre a modernidade, que rezam 

admirativa e deslumbrantemente os respeitados intelectuais do Terceiro Mundo, tem 

o papel de fazer com que esses antagonismos não sejam visíveis, a fim de acabar 

por nunca mais falar em classes sociais42. Tendo as categorias que utilizamos para 

caracterizar a nossa realidade não são meras palavras. São, sobretudo, marcadoras 

de como nós nos organizamos seja para nos curvarmos diante da realidade 

opressiva seja para a ela resistirmos.  

 

Justamente, a modernidade se refere historicamente ao período do 

Renascimento europeu. Esse período é exatamente o mesmo da introdução do 

colonialismo na chamada América. Na linguagem de Jürgen Habermas (2002), “a 

descoberta do ‘Novo Mundo’ assim como o Renascimento e a Reforma, os três 

grandes acontecimentos, por volta de 1500, constituem o limiar histórico entre a 

época moderna e a medieval (p. 9)”. A modernidade então vai se estruturar de 

acordo com uma lógica colonial. Ou seja, “a colonialidade é a lógica do domínio no 

                                                            
42 Alguns slogans vigentes em alguns países não deixam de nos chamar a atenção. Por exemplo, no 
Brasil: ‘’Brasil, um país de todos’’; no Haiti: “Nou tout fè youn (Nós todos somos um)”. Assim, 
desaparecem as diferenças e esmagadoras desigualdades (de classe, de gênero, de raça, de 
geração etc). 
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mundo moderno/colonial (MIGNOLO op. cit. p.33)” pouco importa qual seja o país 

que a põe em aplicação. Assim, nada pode ser mais urgente que deixar claro para 

os e as que lutam que “não é com a modernidade que se superará a colonialidade, 

pois é precisamente a modernidade que necessita e produz a colonialidade (Ibid., 

p.37, grifo do autor)”. 

 

Como veremos no item 1.5, os trabalhadores haitianos já recusaram se 

curvar diante da onipotente e eterna modernidade. Sofredores, sim eles são, mas a 

sua existência de povo livre – mesmo sendo sempre negada pelo mundo moderno 

civilizado – não é nada menos que um grande testemunho da anti-modernidade que 

expressa igualmente os limites desta modernidade. Mas, antes de elaborar sobre a 

recusa da epistemologia moderna/colonial de que se constituem as lutas libertadoras 

no Ayiti colonial, queremos apontar uma última precisão do pensamento sociológica 

em relação à modernidade. 

 

 

2.4.  A MODERNIDADE E SUAS CARACTERISTICAS 

 

 

O papel central da sociologia nos indica a resposta intelectual de 

interpretação e compreensão das mudanças trazidas pela transição da antiga 

sociedade tradicional para uma nova ordem industrial, urbana, democrática, isto é, 

moderna. Assim sendo, nos parece interessante procurarmos entender a 

modernidade a partir das propostas da sociologia. 

 
Ao buscar definir analiticamente a modernidade pela descoberta de suas 

características, o próprio fundador da sociologia, Auguste Comte,  
 

Indicou várias características da nova ordem social: 1) a 
concentração da força do trabalho nos centros urbanos; 2) a 
organização do trabalho guiada pela eficácia e pelo lucro; 3) a 
aplicação da ciência e tecnologia à produção; 4) o surgimento de um 
antagonismo latente ou manifesto entre patrões e empregados; 5) 
contrastes e desigualdades crescentes; e 6) um sistema econômico 
com base na livre empresa e na competição aberta (SZTOMPKA, 
2005: p. 134). 
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Tomando essas características indicadas por Comte para além do pé da 

letra, chama a atenção, por exemplo, que “a organização do trabalho guiada pela 

eficácia e pelo lucro” não é nada mais nada menos que a invenção de uma classe 

de gente despossuída e forçada a trabalhar pelo lucro da minoria que se apoderou 

de todas as riquezas produzidas socialmente. A exploração é, então, um dos 

componentes fundantes da modernidade. Antes da invenção da modernidade 

capitalista, não havia essas duas classes de pessoas livres: uma estando livre 

juridicamente e livre de qualquer possessão, com então apenas a sua força de 

trabalho para vender a fim de sobreviver; a outra, detentora dos meios de produção 

e também livre para comprar a força de trabalho encontrada livre no mercado. Pois, 

o que gera o lucro é exatamente a produção – o trabalho produtivo – que não atende 

e nem tem a vocação de atender as necessidades da reprodução humana. 

Importante é deixar claro, que “a organização do trabalho guiada pela eficácia e pelo 

lucro” não diz respeito à sociedade toda, mas apenas à classe dos capitalistas 

modernos que está à procura de lucro. 

 

Igualmente, no que tange à ciência e à tecnologia que se aplicam na 

organização do trabalho, vêm desempenhando o papel ideológico de manter 

silenciados os sofredores e explorados da ordem sócio-metabólica do capital. Não 

somente porque ciência e técnica são também ideologia – fato que reconhece e 

admite até Habermas (cujo livro é intitulado Ciência e técnica como ideologia) – mas 

porque são agora elevadas “à condição de primeira força produtiva”. (TEIXEIRA, 

1996, p. 31). Assim, é o próprio Habermas que, a fim de recusar a teoria do valor 

que julga historicamente superada, toma pretexto das chamadas “transformações 

radicais por que passaram os processos de produção e a emergência de novas 

práticas e poderes do Estado (Ibid.)”, para decretar os conhecimentos técnico-

científicos como atividade fundante “em oposição ao trabalho rotineiro, repetitivo e 

desqualificado (Ibid.)”. Como já vimos no item anterior, trata-se de mero estratagema 

mistificador para nocautear as lutas dos oprimidos e explorados (90% do planeta) 

que entregues à miséria produzida pela ordem metabólica do capital, e para fazer 

com que eles aceitem a sua miséria como providencial, ao mesmo tempo em que 

coabitam com a extrema abundância e o desperdício! 
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Piotr Sztompka (2005) enumera os aspectos gerais, estruturando a 

modernidade através dos cinco princípios fundamentais seguintes: 1- o 

individualismo, 2- a diferenciação, 3- a racionalidade, 4- o economicismo e 5- a 

expansão43. O individualismo expressa “o triunfo do indivíduo” como a mais central 

das “megatendências” da época moderna. Isto é, no lugar da comunidade, da tribo, 

do grupo ou da nação, o indivíduo passa a desempenhar o papel central na 

sociedade. Sobre o princípio da diferenciação, diz ele:  
 

É mais significativa na esfera do trabalho, onde aparece um grande 
número de ocupações e profissões estritamente definidas e 
especializadas, as quais exigem diversas habilidades, competência e 
treinamento. Mas é nítido também na esfera do consumo, onde se 
apresenta diante de qualquer potencial consumidor. (p. 139). 

 

O princípio da racionalidade é “o cálculo e a despersonalização do 

trabalho em organizações e instituições” (Ibid.). O que Weber chama de burocracia, 

uma das características fundamentais da modernidade. Com o economicismo, “toda 

a vida social passa a ser dominada pelas atividades econômicas, por fins 

econômicos e por critérios econômicos de aquisição” (ACANDA, 2006, p. 52). E, por 

fim, a expansão diz respeito a essa tendência inerente à modernidade de “estender 

sua abrangência, no espaço, antes de tudo, e este é o significado do processo de 

globalização [...] isto é, ela tende a abranger áreas geográficas cada vez maiores e, 

em última instância, a abarcar todo o globo.” (SZTOMPKA, 2005, p. 139-140). Essa 

tendência já foi assinalada por Marx e Engels no Manifesto Comunista, quando 

escreveram: “A necessidade de expandir constantemente o mercado para seus 

produtos impele a burguesia para toda a superfície do globo. Ele precisa se 

estabelecer em todo lugar, explorar em todo lugar, criar conexões em todo lugar” 

(MARX/ENGELS, 2007b, p. 59). 

 

Nada mais que isso é a modernidade. Deve sua emergência e sua 

expansão no mundo às grandes revoluções44 e grandes “processos de mudanças 

                                                            
43 Cabe destacar aqui que se trata de aspectos gerais que expressam o ponto de vista dos 
promotores da modernidade, e apenas deles.  
44“As revoluções americana e francesa forneceram o quadro político-instrumental da modernidade: a 
democracia constitucional, o governo da lei e o princípio da soberania dos Estados-nação. A 
revolução Industrial inglesa forneceu a base econômica: produção industrial através da força de 
trabalho livre em cenários urbanos, engendrando o industrialismo e o urbanismo como novos modos 
de vida e o capitalismo como nova forma de apropriação e distribuição.” Sztompka, p.134. 
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sociais na estrutura econômico-produtiva, na organização político-institucional e em 

seus paradigmas simbólicos legitimadores, bem como na interação entre esses 

processos.” (ACANDA, 2006, p. 51). Esse novo sistema tem o nome de capitalismo. 

Quer dizer: 
 

O tipo de organização social na qual o mercado ocupa o lugar central 
e determinante na estruturação das relações sociais, erigindo-se em 
elemento mediador de toda relação intersubjetiva (ou seja, das 
pessoas entre si) e objetal (das pessoas com os objetos de sua 
atividade, sejam materiais ou espirituais). (Ibid., p. 54). 

 

Concordamos, por conseguinte, com Acanda: “A tendência crescente de 

conversão em mercadoria de todos os objetos e de todas as atividades humanas 

define a modernidade capitalista.” (Ibid., p. 55). Geralmente, considera-se que essa 

modernidade tem suas raízes no Humanismo e no Renascimento, nascidos na Itália 

nos Séculos XV e XVI. É preciso levar em consideração esse fato para melhor 

entender o papel da modernidade no Haiti, por exemplo.  

 
 

2.5.  AS LUTAS LIBERTADORAS NO AYITI45 COLONIAL: RECUSA DA 

EPISTEMOLOGIA MODERNA/COLONIAL 

 
 
A modernidade chegou ao Ayiti pelo mesmo navio, junto com a 

colonização e a escravidão. Para quem quer falar em modernidade no Haiti é 

preciso lembrar que a modernidade, a colonização e a escravidão foram os pilares 

sob os quais se edificou o capitalismo. De maneira geral, conforme Walter D. 

Mignolo (2005, p. 36): 

 
A lógica da colonialidade atua em quatro domínios da experiência 
humana: 1) econômico: apropriação da terra, exploração da mão-de-
obra e controle das finanças; 2) político: controle da autoridade; 3) 
social: controle do gênero e da sexualidade, e 4) epistêmico e 
subjetivo/pessoal: controle do conhecimento e da subjetividade.   

 

                                                            
45 É a ortografia original. Significa “Terras montanhosas”. Ayiti é o nome que os habitantes originais 
deram a seu país antes da invasão dos europeus. Depois do triunfo da Revolução vitoriosa de 1803, 
os Haitianos recuperaram o nome como prova de reconhecimento e de homenagem ao povo 
indígena. 
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E para que não sobre o menor mal entendido, Mignolo acrescenta: “A 

lógica da colonialidade tem existido desde a conquista e colonização do México e 

Peru até depois da guerra do Iraque, se bem que nos últimos 500 anos de história 

sofreu mudanças superficiais nas proporções e nos agentes da 

exploração/controle46.” (Ibid.).   

 

Mais adiante, Mignolo salienta o caráter dialético do complexo 

modernidade/colonialidade que abrange a vida toda do ser que está sob seu 

controle: 

 
Cada um dos domínios [anteriormente citados] se entrecruza com os 
demais: a apropriação da terra e a exploração da mão-de-obra 
vinculam-se com o controle das finanças, a autoridade, o gênero, e o 
conhecimento e a subjetividade. O funcionamento da matriz colonial 
pode passar inadvertido, e quando sai à superfície, se explica por 
meio da retórica da modernidade, assegurando que a situação pode 
“corrigir-se” com “desenvolvimento”, “democracia” ou uma “economia 
forte”, por exemplo. O que alguns consideram “mentiras” do governo 
dos Estados Unidos são na realidade parte de uma “retórica da 
modernidade” codificada, que promete a todos a salvação e, assim, 
se distrai a atenção das conseqüências opressivas da lógica da 
colonialidade. (Ibid., p. 36-37). 

 

Esta parte do trabalho mostrará que, no momento em que a burguesia 

européia precisava expandir seus produtos sobre a superfície do globo, o Haiti iria 

servir de lugar de controle, não apenas de riquezas, senão também de pessoas. 

Mostrará também que as lutas que conduziram os Revolucionários haitianos até a 

sua auto-libertação, celebrada oficialmente no primeiro de janeiro de 1804, são lutas 

essencialmente anti-modernidade/anti-colonialidade.  

 

Quando a expedição de Cristovão Colombo, em 1492, se aproximou das 

costas do Ayiti, abriu-se para o capitalismo europeu o que seus missionários 

chamaram de “Novo Mundo” – quer dizer, todo o continente “América”. A civilização 

européia será, assim, imposta como a única civilização – qualquer outra sendo 

considerada selvageria, barbárie ou estado de natureza47. Em nome dessa 

                                                            
46 Quando formos estudar a formação social haitiana, da independência até hoje (1804-2009), 
prestaremos atenção às várias formas pelas quais se deu a exploração/controle da mão-de-obra do 
Haiti.  
47 Para responder à pergunta muitas vezes proposta como uma poderosa objeção: “Em quais lugares, 
e quando os homens estão ou estiveram neste estado de natureza?”, John Locke respondeu: “[...] 
Mas o estado de natureza, que existe realmente, tem lugar entre os que, mesmo unidos com alguns 
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civilização moderna/colonial, milhões de Caribes, Arawacks e Ciboneys que 

povoavam o Ayiti no momento da invasão de Colombo – ensinada, porém como 

descoberta48 – foram destruídos. Até porque, já no inicio do próximo século, foi 

necessário procurar outros braços para o trabalho escravo que a 

modernidade/colonialidade estabeleceu no Ayiti.  

 

Os espanhóis que chegaram com Colombo não demoraram a controlar o 

país com suas armas modernas sofisticadas. Já em 1496 (SOARES, 1976, p. 20), 

estes invasores procederam à repartição das terras e dos habitantes – os índios49 – 

como bens imóveis e móveis entre eles. Os alunos haitianos ainda hoje estão 

estudando esse processo de distribuição de terras e de pessoas sob o nome de 

“repartimiento”, repartição de terras e pessoas entre os invasores.   

 

O papel do Ayiti na acumulação primitiva do capital moderno/colonial, 

nesse sentido, é incontestável. Os invasores espanhóis, com esse repartimiento, vão 

reduzir à escravidão os primeiros habitantes encontrados nesse território – os índios. 

Os povos reduzidos à escravidão vão trabalhar na agricultura, mas, sobretudo, 

morrerão em massa na busca de ouro para os invasores. Quando os índios 

conseguiram fugir, o governador Bobadilla ordenava que fossem perseguidos por 

cães especializados na caça de fugitivos. A crueldade dos moderno-coloniais 

escravistas não demora a destruir, por genocídio, os milhões de indígenas repartidos 
                                                                                                                                                                                          
outros por uma sociedade particular, juntos têm nada em comum senão a qualidade de criaturas 
humanas, e não devem nada uns aos outros que não seja o que se pode exigir precisamente 
enquanto homem”. No mesmo parágrafo 14, ele deu um exemplo de estado de natureza: “As 
promessas e as convenções feitas, por exemplo, para um troco, entre dois homens na Ilha deserta de 
que fala Garcilasso de la Vega, na sua história do Peru; ou entre um suíço e um índio, nos desertos 
da América, são pactos que não se permite romper, e são coisas que devem ser pontualmente 
executadas, mesmo que esses tipos de indivíduos estejam, nesta ocasião, no estado de natureza em 
relação de um ao outro”. John Locke (1690), Ensaio sobre o Governo Civil, p.24. Exceto indicação 
contrária, as citações de Locke foram traduzidas por nós da versão francesa, Traité du Gouvernement 
civil, e tiradas da edição eletrônica de sua obra, realizada por Jean-Marie Tremblay, no quadro de 
"Les classiques des sciences sociales" .Disponível em: <http://www.uqac.uquebec.ca>.  
48 HECTOR, Michel ; MOÏSE, Claude. Colonisation et Esclavage en Haiti : Le regime colonial 
français à Saint-Domingue (1625-1789), Port-au-Prince et Montréal, Éditions Deschamps et CIDIHCA, 
1990, p.15. Nunca foi essa invasão uma descoberta, até porque Colombo nomeou índios, os nativos 
do Ayiti, pensando que estava chegando à Índia. 
49 Cristovão Colombo pensava que estava chegando à Índia, então nomeou índios os habitantes da 
terra invadida. Porém, “senhores dos mais avançados conhecimentos náuticos, geográficos e 
cartográficos da época, os navegantes e os ‘colonizadores’ portugueses não participaram dos 
desatinos geográficos de Colombo. Desde o início, eles sabiam que o navegador genovês não 
chegara à Índia, mesmo não sabendo onde havia chegado.” (CARBONI/MAESTRI, 2008, p. 68). Até 
porque o continente será nomeado América, em homenagem ao navegante português Américo 
Vespúcio, que havia chegado às mesmas terras 10 anos depois de Colombo.  
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entre os cincos departamentos Magua (Norte), Marien (Noroeste), Xaragua 

(Sudoeste), Maguana (Centro) e Higuey (Nordeste). 

 

O genocídio dos povos indígenas ayitianos foi tão rápido – como o 

comprovam as estimativas da época50 – que não se registraram muitas coisas da 

sua história. Porém, alguns nomes indígenas ficaram célebres, no Haiti, pela 

resistência memorável das lutas indígenas daquele período. É o caso, por exemplo, 

de Anacaona, Rainha de Xaragua (região sudoeste). A cidade de Léogane, 

estabelecida naquela região, é conhecida como “A cidade de Anacoana”. Seu irmão, 

Guarionex, Rei da região de Marien, no noroeste, é também famoso. Guacanagaric 

ficou celebre por ter combatido vitoriosamente a expedição de Bobadilla, governador 

espanhol que tomou a posse da ilha. Contudo, devido à sofisticação dos meios de 

guerra modernos usados pelos invasores, os indígenas não resistiram por muito 

tempo. Até porque, desde 1499, já começou a ser observada a presença dos 

primeiros negros africanos escravizados no Ayiti (FOUCHARD, 1988, p. 365). 

Capturados desde o continente africano, eles foram levados à América nos navios 

negreiros, no seio do comércio triangular (Europa-África-América). Chegaram ao 

Ayiti como braços de substituição dos chamados índios vitimas do genocídio 

realizado pelos espanhóis.  

 

Um pouco mais tarde, a Espanha vai partilhar o Ayiti (a ilha do Ayiti) com 

a França, em decorrência do Tratado de Ryswick, assinado em 1697. Assim a 

Espanha ficará com São Domingos, a parte leste (chamada hoje de República 

Dominicana), enquanto cederá a oeste, (a atual República do Haiti) à França. 

                                                            
50 “Os estudos que Cook e Borah efetuaram sobre a população indígena de Hispaniola confirmam a 
generalidade da catástrofe demográfica do século XVI. As estimativas contemporâneas sobre a 
população indígena, quando Colombo chegou, variam tremendamente, desde 3 ou 4 milhões por Las 
Casas, até a menor, meio milhão, elaborada por Nicolaus Federman, que esteve em Hispaniola em 
1529. Uma contagem feita em 1496, para um repartimiento chegou a um total de 1.130.000. 
Entretanto, há dúvida sobre se a contagem se referia à população total ou, como era usual, à 
população tributável de 14 anos e mais (que em geral, correspondia a 14 ou 15 % da população 
total). Ademais, não se sabe se a contagem cobria toda a Hispaniola, ou somente o território 
controlado pelos espanhóis. Em qualquer hipótese, a débâcle foi violenta, uma vez que duas 
contagens feitas em 1509 arrolam 33.528 e 40.000 índios, respectivamente, e outra, em 1510, 
produziu uma cifra de 46.000. Entre 1516 e 1520, houve várias estimativas e contagens, que oscilam 
entre 10 mil e 15-16 mil; muito menos, portanto, do que as estimativas de 1509-10 e tremendamente 
menos do que as estimativas da população pré-colombiana, mesmo das mais modestas.  
Esses dados indicam uma queda demográfica incrível em poucos anos. [...]. Em 1530, a população 
original já tinha sido virtualmente eliminada, restando cerca de 100 índios! ” Gláucio Ary Dillon 
SOARES. A questão agrária na America Latina. RJ: Zahar Editores, 1976, p. 20-21. 
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Contra esse regime de colonização e de escravidão estabelecido em 

Saint-Domingue (antigo nome da região ocupada pela França), os negros e negras 

escravizados/as vão se rebelar e conseguir fazer o que é conhecida como a primeira 

e única revolução triunfante de um povo escravizado. Até porque o Haiti será 

chamado de “Primeira República Negra” do mundo51.  

 

Bem antes das lutas armadas que testemunham a recuso da 

epistemologia moderna/colonial, cabe destacar que várias formas de resistência têm 

sido experimentadas na colônia de Saint-Domingue – o atual Haiti. 

 

É preciso ressaltar que as críticas feitas, até aqui, sobre a crueldade e o 

caráter abominável da modernidade e do seu produto mais acabado, o capitalismo, 

não têm nenhuma intenção moralizante nem moralista. Expressam a nudez do 

inferno que a invasão dos capitalistas modernos europeus estabeleceu no país. Para 

se ter uma idéia de um período que pode parecer distante, os jornais da época 

podem ser de uma ajuda considerável. Esse trabalho foi feito pelo historiador 

haitiano Jean Fouchard. No seu livro dedicado ao estudo do fenômeno chamado 

“marronage”, ele inventariou trinta anos de jornais coloniais – as provas mais 

confiáveis sobre os a colônia. Pois,  

 
Quando a imprensa de Saint-Domingue fala dos negros, assimilando-
os sem vergonha às bestas das plantações, traduz fielmente a 
realidade colonial. Corresponde a uma maneira de pensar e de 
escrever que, na época, prestava menos atenção às preciosidades, 
desafiava mais e mais a honestidade e o pudor, sem mascarar a 
verdade [...] (FOUCHARD, 1998, p. 17-18). 

 

Assim, Fouchard percorre os jornais que, numa linguagem descontraída e 

sem procurar disfarçar a realidade, revelam o desempenho da modernidade no Haiti. 

“Nenhum documento da história colonial permite uma abordagem mais precisa do 

escravo.” (Ibid., p. 27). 

 
Vende-se na barra da sede real do Cabo 80 negros sem nenhuma 
hipoteca e seis negras das quais, uma com três meninos que serão 
vendidos juntos ou separados. 

                                                            
51 O que é incontestável é que o Haiti foi o primeiro país a se tornar independente na América Latina, 
e onde ocorreu a única revolução de escravos no mundo. 
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À venda já anunciada dia 6 deste mês, o Sr Galtier, morando em 
Léogâne, próximo ao correio, juntará um bom gado de 18 cabeças de 
negros e negrinhos nascidos no país, uma negra pronta para parir, 
um mulato, excelente cabeleireiro, vaqueiro e um pouco violonista, 
quinze cordeiros, seis mulas, um gado de vacas leiteiras prenhas e 
prestes a parir, um burro, dezessete cabritos [...] todos com 
capacidade de trabalhar, até os negrinhos. A quem pagar à vista será 
feita consideração especial.      
Vende-se uma negra, 40 anos, boa faxineira, e seu filho mulato 
crioulo, de 20 a 22 anos [...] 
Vende-se, por causa de viagem, um pacote de móveis, cadeiras e 
camas, três negros domésticos e outros objetos. (Ibid., p. 19). 

 

São apenas alguns casos selecionados, por acaso, em meio aos vários 

casos relatados por Jean Fouchard. Para quem acredita que se trata de macabra 

fantasia, Fouchard indica que “não existe imagem mais autêntica da crueldade da 

escravidão que esses anúncios”. (Ibid., p. 23-25).  

 

Não vale a pena chamar atenção sobre o fato de que nesses anúncios de 

venda não se estabeleceu a diferença entre seres humanos, animais e móveis. As 

três categorias são relativos ao mesmo título de propriedades de um senhor 

moderno/colonial, que precisa delas apenas para garantir o mesmo e único fim: a 

produção mediante a qual espera tirar o seu lucro. Era a lógica universal dos 

poderosos na colônia. Observamos, por exemplo, este anúncio publicado no 

Supplément des Affiches Américaines, pelo Sacerdote Brard, no dia 25 de fevereiro 

de 1784: 

 
O Abade Brard, Missionário Apostólico regularizado, da Ordem dos 
Capuchinhos por Bulas papais, Cartas patentes do Rei e Arresto do 
Parlamento de Paris e do Conselho Superior de Porto-Príncipe, 
antigamente Cura do Cabo Dame-Marie, tendo disposto para 
negócios sua viagem para Versailles dia 12 deste mês, tem para 
vender dois bonitos e novos negros marcar a ferro52 com seu nome 
[...] (op. cit. p. 188). 

 

Acrescentando seu comentário pessoal, Fouchard, revoltado, assinala: 

 
Revolta-se atrasadamente diante tal desconsideração/desumanização 
por parte de um discípulo do Nazareno quem ensina ao mundo o 
Amor e a Fraternidade. 

                                                            
52 Marcar os seres humanos escravizados a ferro aceso na fornalha de fogo ardente! Era a maneira 
de assegurá-los como propriedade privada de tal senhor colonial. E esses escravizados eram 
novamente marcados cada vez que eram vendidos a novos senhores. O capitalismo moderno não 
pára diante de nenhum horror! 
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Isso só esquecendo que estamos em Saint-Domingue. No país onde, 
para sugar os negros e moer seus ossos, os senhores coloniais 
ignoraram até a parada que fazem os animais ferozes para sua 
digestão. (Ibid.).  

 

Esses trechos são resgatados aqui para enfatizar o fato de que na 

desumanização empreendida pelos mestres modernos/coloniais na sua corrida atrás 

da riqueza, seu apetite insaciável tem de igual apenas o seu supremo desdém e 

ignóbil preconceito. Já foi destacada, neste trabalho, a importância de gravar nas 

mentes a certeza auto-fundamentada de que alguns seres não são seres, isso não 

apenas nas mentes colonizadoras, mas também nas mentes dos escravizados. No 

pronunciamento de um dito Sr. Poucignon à Assembléia colonial de Saint-Domingue, 

em maio de 1792, no que tange à providencial e definitiva supremacia branca, ele 

diz o seguinte:  

 
A escravidão é mantida apenas mediante a força do sentimento inato 
no negro da superioridade da espécie branca. Mas a fim de manter 
essa força moral mais poderosa, mais eficaz que a força física, é 
absolutamente necessária à classe dos alforriados, é até 
imprescindível que as descendentes destes alforriados, a favor de 
uma mescla continuada com a espécie branca, não possam participar 
do exercício de direitos políticos, em decorrência do grau onde a 
nuança da pele não pode materialmente assimilá-los ao sentido 
grosseiro do escravo. (Ibid., p. 270). 

     

A idéia de uma classe de alforriados (mestiços “mulatos” e negros), 

chamada a servir de classe-tampão entre os que mandam e os que são 

condicionados a obedecer, teve o papel de impor como definitiva a supremacia 

branca. Era uma imagem das vantagens às quais podiam sonhar os escravizados, 

conforme o exemplo desses mestiços que, apesar da “superioridade” de sua cor, 

mas em conseqüência mesma da marca inapagável da sua origem, tinham de viver 

no mais escrupuloso respeito aos senhores brancos.  

    

Porém, cabe destacar que esta epistemologia moderna/colonial nunca 

conseguiu tomar completamente posse das mentes dos negros e das negras. Assim 

sendo, é de fundamental importância perguntar se jamais havia existido um escravo 

no Haiti. Como se sabe, tal denominação foi criada pela classe escravizadora 

moderna/colonial e retomada acriticamente por praticamente toda a historiografia 

contemporânea. Não obstante,   
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Tal procedimento acrítico é compreensível quando se trata de 
cientistas sociais com vínculos ideológico-culturais com as classes 
escravizadoras do passado. Ele não o é, definitivamente, no caso 
daqueles que procuram interpretar as sociedades escravizadoras a 
partir da ótica que permita ultrapassar suas aparências fenomenais, 
em direção de suas determinações essenciais. (CARBONI/MAESTRI, 
2008, p. 76). 

   

E quando se procura ir além da epistemologia pela qual os modernos 

opressores qualificaram as suas vítimas, vê-se que os trabalhadores escravizados 

nunca haviam sido escravos. Do mesmo modo que,  

 
Na África, até a chegada dos europeus, não havia, nos fatos, “negros” 
e “pretos”, mas africanos de múltiplas e variadas tradições culturais 
que não se distinguiam ou se identificavam essencialmente pela cor 
da pele. Os africanos, de múltiplas cores, tornam-se “negros” apenas 
em relação aos europeus dominadores e “brancos” (Ibid., p. 94).  

 

“Negro/negra”, como também “escravo/escrava”, são palavras da 

ideologia socialmente racista dos “brancos”, missionários voluntários da 

modernidade/colonialidade para construírem seu prestígio nas mentes dos 

trabalhadores escravizados. O sociólogo Octavio Ianni observa justamente que “Na 

America Latina e no Caribe, o africano transformou-se em negro e mulato” (IANNI, 

1978, p. 51 apud DIMENSTEIN, 2008, p. 44, grifo do autor). Mas, esses 

trabalhadores não se vêm através da ótica dos modernos e não abdicam tampouco 

da sua liberdade. As múltiplas formas de resistência desenvolvidas em Saint-

Domingue testemunham esta vontade de sempre recusar a escravidão. Bem antes 

das lutas revolucionárias que abriram caminho para a independência, os 

trabalhadores experimentaram formas de rebelião como suicídio individual e 
coletivo, sabotagem, táticas de incêndio, de envenenamento, uso do aborto... 

O aborto era praticado pelas negras, tanto as grávidas quanto as parteiras, a fim de 

evitar que as suas crianças conhecessem a modernidade desumana e 

desaumanizante que se utilizava do estupro da mulher negra escravizada.53 Mas a 

                                                            
53“A mortalidade infantil é excessiva. As crianças são criadas sem cuidados – as mães, apenas 
acabando de dar à luz, já estavam “no campo”, trabalhando. Uma criança que sabe apenas andar, já 
está colocada a serviço, se, ainda bebê, tiver sorte de não ser vítima de caprichos das crianças 
brancas às quais era oferecida como brinquedo ou se, ainda menininha, o senhor não a estuprou ou 
perverteu ou treinou, tornando-a vítima prematura dos piores deboches, no abismo da prostituição.” 
(FOUCHARD, p. 100).  
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forma de rebelião mais poderosa que inventaram os trabalhadores escravizados 

para enfrentar o sistema colonial/moderno até superá-lo foi a marronnage. 

 

“A marronnage é, escreveu Jean Fouchard, ao longo de três séculos de 

colonização, nos seus tropeços, seus recessos e seus impulsos, a realidade 

histórica mais patética deste passado amargo.” (FOUCHARD, 1988, p. 25). Essa 

forma de rebelião era tão importante que os jornais, desde o primeiro ano de 

existência em Saint-Domingue, em 176454, até a libertação geral, em 1794, 

consagram continuadamente uma rubrica especial à marronnage dentro dos 

aspectos que tocam à vida colonial.   

 

Jean Fouchard faz todo um histórico do que foi para o colonialismo um 

mal que vem crescendo. A maneira pela qual ele introduz o capítulo sobre o 

“Histórico da marronnage” retrata a amplitude do fenômeno. Apesar de ser longo, 

esse trecho merece ser reproduzido aqui: 

 
Apesar das revoltas, das rebeliões sucessivas, da constante 
multiplicação dos fugitivos, os senhores coloniais através de suas 
correspondências, a administração como também os historiógrafos da 
época sempre manifestaram a tendência de esconder a imensidão 
das perdas55. Para cá e para lá, filtraram algumas confidências 
sugestivas. Fala-se nas inquietudes. Mas, à amplificação das evasões 
se presta pouca atenção, como se não fosse um caso de grande 
importância ou como se, pela passagem do tempo, se habituassem 
às perturbações permanentes como parte integrante das dificuldades, 
misérias e perigos da vida colonial. A prova estabelecida é que o mal 
vai crescendo, quando se vê a multiplicação das proibições e defesas 

                                                            
54 O primeiro jornal impresso e distribuído na colônia foi a “Gazette de Saint-Domingue”. Mas uma 
ordenança real, do dia 18 de novembro de 1767, obrigou a mudar esse nome para “Affiches 
Américaines”. A denominação “Gazette de Saint-Domingue” sugeria certo espírito de independência 
que a Metrópole francesa não quis tolerar.  
55 No que tange à marronnage, os “anúncios bi-semanais contêm, às vezes quarenta e até cinqüenta 
nomes de negros fugitivos. Ademais, nada comprova que todos os senhores coloniais utilizavam a 
imprensa para assinalar os casos de fugas [...]”. (FOUCHARD, 1988b, p. 32). Cabe destacar, para 
melhor se ter uma idéia mais próxima da realidade, que a imprensa colonial ficou concentrada apenas 
nas grandes paróquias. Sobre os cantões mais longe, não se soube nada. “Não vale a pena 
mencionar que os escravos fugitivos, por numerosos que sejam nos avisos de fugas, não expressam 
a existência de uma taxa real e definitiva do número de fugitivos dentro da massa servil. O que 
implica que talvez, para uma estimativa correta, deveria dobrar, senão triplicar o número dos marrons 
declarados pelos mestres com o crescimento dos fugitivos que não foram denunciados pelos 
senhores coloniais residentes nos cantões de longe, os escravos não registrados – muito numerosos 
– e cujos donos não podiam assinalar a fuga sem denunciar, ao mesmo tempo, sua posse sem 
declaração legal, os negros fugitivos buscados apenas pelos caçadores, os que foram enforcados ou 
enterrados vivos, como punição, os por fim que foram mortos pela milícia ou devorados pelos cães 
cativeiros e dos quais não mais se falava.” (FOUCHARD, 1988, p. 28-29). 
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para frear a marronnage, a organização de milícias permanentes para 
perseguir os fugitivos, a extraordinária abundância de refúgios 
[quilombos] de nomes de chefes marrons ou indicando a marronnage 
em todas as regiões do país [...], a longa resistência durante um 
século no Bahoruco [refúgios de índios desde os tempos dos 
espanhóis] e a obrigação de aceitar os rebeldes ao oferecer-lhes um 
Tratado de paz entre potencias iguais, a demanda incessante ao 
espanhol [na outra parte da ilha] para extraditar os fugitivos, as 
testemunhas sobre as pilhagens e devastações cometidas pelos 
fugitivos, as grandíssimas listas de fugitivos denunciados pelos 
senhores coloniais e, por fim, as grandes revoltas armadas que 
superam pela sua amplitude todos os movimentos espontâneos 
observados nas Antilhas vizinhas [...] (Ibid., p. 352-353).  

 

Porém, o chauvinismo francês nunca admitiu que sua administração 

pudesse ser desafiada. Por isso, sempre foi reticente em reconhecer a importância 

da marronnage. Iniciada desde a colonização espanhola, a marronnage foi a reação 

permanente do escravizado contra a exploração dos modernos capitalistas 

espanhóis, depois franceses.  A primeira grande revolta de negros escravizados 

ocorreu em 1522. E, a partir daquele momento, nasceu a marronnage. O índio 

Cacique Henri (que recebeu o nome de Enriquillo quando do seu batismo) é 

bastante famoso ainda no Haiti por ter resistido aos espanhóis, catorze anos (1519-

1533), na montanha do Bahoruco, onde se refugiou com suas tropas. O historiador 

haitiano Jean Fouchard forneceu uma abundância de dados, coletados através dos 

jornais coloniais, sobre as continuadas lutas e rebeliões de marrons, que vão da 

chegada dos primeiros negros (1499), até a libertação geral (1793) e o início da 

maior luta que levou à independência.  

 

O testemunho dessas lutas significa, sobretudo, a recusa da 

epistemologia da modernidade. Os missionários modernos/coloniais podem sempre 

estabelecer para si mesmo a certeza auto-sustentada de que os negros e negras 

são “naturalmente” escravos/escravas. Mas, para aqueles/aquelas que viveram na 

colônia, se sabe que os/as escravizados/as nunca foram escravos. Sabe-se que Las 

Casas56 foi o mais entusiasta a recomendar à Coroa real de diminuir o sofrimento 

                                                            
56 “Las Casas proporcionou uma classificação dos ‘bárbaros’ que, fica claro, era uma classificação 
racial apesar de que não levou em conta a cor da pele. Era racial porque classificava os seres 
humanos numa escala descendente que tomava os ideiais ocidentais cristãos como critério para a 
classificação. A categorização racial não consiste simplesmente em dizer ‘és negro ou índio, portanto, 
és inferior’, senão em dizer ‘não és como eu, portanto, és inferior’, designação que em escala cristã 
da humanidade incluía os índios americanos e os negros africanos. Las Casas fez uma contribuição 
chave ao imaginário racial do mundo moderno/colonial quando descubriu cuatro classes de ‘bárbaros’ 
na última parte da sua Apogética História Sumária (1552)” . (MIGNOLO, 2007, p. 43). 
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dos índios pela importação de negros da África. Estava cinicamente sub-entendido 

que o crime seria menos crime por se tratar de negros/negras e não mais de 

índios/índias. Enfatizava-se muito sobre as vantagens de importar negros, pois eles 

eram reputados robustos e aptos a fornecer um rendimento seis vezes maior do que 

o dos índios. Assim, obtendo ganho da sua causa, em 1517, saiu a primeira 

Ordenança do Rei autorizando a transferência de quatro mil negros. Foi uma vitória 

contra Nicolau Ovando, governador da ilha desde 1501. Desde 1503, este 

governador se posicionou contra a opção: “que mandasse negros nas Índias, por 

estar observando que os primeiros negros que já passaram na ilha Espanhola se 

refugiaram em meio aos ilhéus, aos quais ensinavam todo o mal possível e que 

tornaram mais difíceis de ser mandados”. (FOUCHARD, 1988b, p. 33-34). Esse mal 

de que fala Ovando era: o orgulho natural dos negros e o espírito de revolta que 

ensinaram aos índios. (FOUCHARD, 1988, p. 368). Entende-se porque Fouchard tira 

essa conclusão: 

 
O mais óbvio ensinamento da história da marronnage seguido passo 
a passo, ano por ano, leva a descobrir nas suas raízes e ver 
crescendo a árvore indivisível da Liberdade. Aquela mesma que é a 
nossa árvore genealógica dominada pelos perfis dos marrons e a 
cara angustiada do escravo de Saint-Domingue, ancestrais da 
comunidade haitiana. (Ibid., p. 365).  

      

Por isso é que afirmamos que as lutas desenvolvidas no seio do 

capitalismo colonial no Haiti demonstram, cabalmente, os limites da 

modernidade/colonialidade. O discurso de Boukman ao nosso ver, no mais 

importante congresso político já realizado contra a visão do mundo promovida pela 

ideologia da modernidade/colonialidade, o Congresso de Bois-Caïman, na noite 14 

de agosto de 1791, é de uma profundidade notável. Cabe lê-lo para melhor ver a 

diferença radical entre essas duas visões de mundo: a da modernidade/ 

colonialidade e a da livre individualidade:  

 

O Bom Deus que criou o sol que nos ilumina do alto 

Que subleva o mar e faz retumbar o trovão  

Escutai bem, vós: 

Este Bom Deus escondido nas nuvens está olhando para nós 

Ele vê o que estão fazendo os brancos. 
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O deus dos brancos só quer crime, 

O nosso quer apenas bem-estar. 

Mas este Deus tão bondoso ordena a vingança! 

Ele guiará os nossos braços, nos assistirá. 

Jogai fora a imagem do deus dos brancos que está com sede de nossas 

lágrimas 

E escutai a voz da Liberdade que está falando ao nosso coração! 

 

Para quem não fala o crioulo haitiano como língua nativa, é difícil 

perceber na sua profundidade a emoção contida nesse discurso. O seu conteúdo 

político e sua visão de mundo podem em si ser objeto de tese57 por seu significado 

social.   

 

Sabe-se perfeitamente o papel que desempenha a religião na 

manutenção da escravização na colônia. Aliás, em certo momento da história, a 

religião aparecia como a única instituição capaz de manter as negras/ os negros na 

condição de escravos e impedir as fugas, isto é, controlar a mente, o conhecer e a 

subjetividade. O epistemológico, já colocamos, é um dos quatros domínios a serem 

controlados para assegurar a inserção da lógica da modernidade/colonialidade. 

“Desde o século XVI, a retórica da modernidade tem se nutrido da linguagem da 

salvação [...]”. (MIGNOLO, 2005, p. 370. Na colônia de Saint-Domingue, esse 

monopólio de salvação pertencia aos padres, os únicos que obtiveram também o 

outro monopólio de abrir escolas para educar. Educar é o outro nome da obra de 

salvação. Mas é bem curioso saber que era proibido aos negros aprender a ler. O 

essencial da educação dos negros se resumia ao catecismo que deveriam 

memorizar e rezar para obterem a salvação. O historiador haitiano Jean Fouchard 

escreveu um livro sobre as lutas dos marrons, os fugitivos, para aprenderem a ler na 

clandestinidade. Cabe destacar, como ele mesmo o escreveu no livro, Les marrons 

du syllabaire, que também “os religiosos eram donos de escravos. Estavam muito 

mais preocupados em aumentar suas riquezas do que com seus deveres religiosos 

                                                            
57 É essa nossa pretensão: aprofundar, futuramente, a visão do mundo contido no primeiro discurso-
programa político (o de Boukman, de 14 de agosto de 1791) que anuncia abertamente a revolta, 
abrindo o caminho da grande Revolução que se concretizou no dia primeiro de janeiro de 1804, e no 
outro discurso-programa político (o de Dessalines), por ocasião da celebração do triunfo desta 
Revolução. 
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ou simplesmente educativos [...] [pois] os sacerdotes aos quais foi confiada a 

evangelização dos negros se transformavam, pelo favor do Rei, em donos de 

escravos e de bens móveis e imóveis [...] ”. (FOUCHARD, 1988b, p. 71-72). 

 

Talvez seja interessante apontar o significado do título do livro de 

Fouchard: Les marrons du syllabaire. Syllabaire vem da palavra francesa “syllabe”, 

equivalente da palavra portuguesa “sílaba”, vogal ou reunião de fonemas que se 

pronunciam numa só emissão de voz. O syllabaire, silabário, é o conjunto de sinais 

usados para representar sílabas inteiras da língua. O syllabaire era, no Haiti, um 

livro pequeno que continha as sílabas que o iniciante deveria aprender silabando. 

Mas, na colônia, o silabário era proibido, pois, “a instrução é incompatível com a 

existência das colônias”. (FOUCHARD, 1988, p.395).  

 

A única instrução à qual tiveram direito os negros foi a religiosa. Pois era 

concebida como apta a assegurar a sua resignação à miséria. Sobretudo, era 

julgada apta a frear a marronnage. Eis um sermão de um sacerdote, Padre Fauque 

de Cayenne, relatado por ele mesmo, a um grupo de fugitivos: 

 
Lembram-se, meus queridos filhos, dizia-lhes, que apesar de serem 
escravos, vocês são cristãos; que a partir de seu batismo, vocês 
professam a mesma religião que eles, a qual lhes ensina que os que 
não vivem cristamente caíam, depois da sua morte, nos infernos. Que 
dano para vocês se, após terem sido escravos dos homens neste 
mundo e através do tempo, vocês tornar-se-iam escravos do demônio 
durante a eternidade! Esse dano, por enquanto, acontecerá 
infalivelmente se vocês não satisfizerem o seu dever, porque vocês 
estão em um estado habitual de danação: pois, sem falar nos danos 
que causam aos seus amos ao privarem-nos do seu trabalho, vocês 
não ouviram mais a missa nos dias santos; vocês não tocaram mais 
nos sacramentos... Venham, portanto, a mim, meus queridos amigos. 
(FOUCHARD, 1988, p. 394-395). 

  

Esse sermão é típico da epistemologia colonial moderna, ensinada aos 

fugitivos, esperando dissuadi-los de praticar a fuga, pelas ameaças dos horrores do 

inferno. No entanto, esses fugitivos entenderam que os que se pretenderam seus 

amos eram criminosos que se cobriam sob o lençol de um discurso divino para 

perpetuar a escravidão, o pior horror que se pode imaginar pela mente humana. 

Boukman sintetiza tal concepção de anti-modernidade/colonialidade no seu 

pronunciamento do congresso de Bois-Caïman. “O Deus dos brancos só quer crime, 
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O nosso quer apenas bem-estar.” E, o nosso “Bom Deus que criou o sol que nos 

ilumina lá do alto, Que agita o mar e faz rugir a tempestade (...) Este Bom Deus 

escondido nas nuvens está olhando para nós,  Ele vê o que estão fazendo os 

brancos.” Por isso é que “este Deus tão bondoso ordena a vingança!” Não apenas 

ordena vingança, mas “Ele guiará os nossos braços, nos assistirá.” Então, a única 

coisa que restava aos fugitivos e demais cativos escravizados era esta: “Jogai fora a 

imagem do Deus dos brancos que está com sede de nossas lágrimas, E escutai a 

voz da Liberdade que está falando ao nosso coração”. 

 

A recusa da modernidade/colonialidade não poderia ser mais categórica. 

Mas é importantíssimo colocar que esta recusa não se iniciou no congresso. Era tão 

radical que os cativos de Saint-Domingue criaram a sua própria religião, o Vodou 

(vodu), apesar de serem forçados a adotar a religião dos senhores coloniais e 

batizados como católicos apostólicos romanos. Justamente, o discurso foi 

pronunciado no meio de uma cerimônia vodou (vodu), a religião da resistência e 

sempre perseguida58 do povo haitiano.  

                                                            
58 O Vodu é constantemente perseguido. Dentro deste processo, houve dois momentos particulares 
nesses últimos anos: em 1941, a Campanha de Recusa dos praticantes do Vodu, conhecida como 
campagne des rejetés e, em 1986, por ocasião da queda da ditadura. Em 1941, a caça aos adeptos 
do vodu era oficialmente organizada pela igreja católica, com apoio oficial do governo nacional. 
Milhares de praticantes foram mortos. Em 1986, a queda da ditadura deu lugar à caça aos Tontons 
macoutes (bichos papões). Aproveitou-se para caçar os hougans (padre, no vodu), sob a acusação 
de que eram Tontons macoutes. Na verdade, era mero pretexto para destruir os templos vodus. O 
hougan podia ser tonton macoute como qualquer um. É preciso afirmar antecipadamente aqui que a 
caça ao vodu sempre é uma luta oficiosa, de forma escondida, contra os camponeses e os mais 
pobres no seio da formação social haitiana, um tipo de guerra cultural na qual tudo que vem das 
raízes do povo – e que lembra a África – é negado, até a sua própria língua. Assim, o estrangeiro 
pouco avisado acredita que o Haiti é bilíngüe. Às vezes, o haitiano declara ao estrangeiro “sem 
pensar mentir, que este povo é bilíngüe. E o diz em francês, com uso perfeito dos verbos irregulares”. 
(TROUILLOT, 1986, p. 92).  
No período da primeira ocupação militar do Haiti, pelos Estados Unidos (1915-1934), houve um 
movimento intelectual chamado “Indigenista” que procurava fundamentar o pensamento social 
haitiano nas suas bases reais que é a cultura vodu. Os intelectuais burgueses fizeram uma guerra 
contra este movimento literário, como se faz ao verdadeiro inimigo. Em 1938, Dantès Bellegarde, 
porta-voz da francofilia acima da medida, ministro da educação, escreveu a propósito de Jean Price-
Mars, fundador do movimento indigenista: “Bem entendido, M. Price-Mars, ao escrever seu livro, o faz 
como cientista e não como proselitista: jamais um haitiano de tão alto valor intelectual poderia ter 
imaginado preconizar o Vodu como religião nacional”. (HOFFMANN, 1990, p.189). Dalencour, outro 
intelectual do mesmo tipo de Bellegarde, escreveu, quatro anos mais tarde: “Há algum tempo, sob o 
pretexto de folclore, de etnologia, estamos assistindo a uma nova vergonha nacional, quando vemos 
alguns intelectuais manifestarem simpatia [...] por nossas taras africanas [e] falarem de Vodu como 
religião nacional oficial: nossas festas nacionais seriam, neste caso, celebradas com os ritmos 
lúgubres e lúbricos do tambor cônico e no meio das bacanais histéricas. Parece que numa grande 
escola no interior, a inconseqüente diretora fez os alunos cantar algumas cantigas do vodu! Foi 
abominável...”. (Ibid., p. 190). Não dá para se espantar ao ler a seguinte informação: “Quando foi, 
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Outro ponto a destacar é que o discurso de Boukman não se deu na 

língua do escravizador, mas na língua de resistência dos trabalhadores escravizados 

– a língua KREYÒL – o crioulo haitiano. Talvez não seja demais ressaltar que o Haiti 

é o único antigo país colonizado onde o povo não fala a língua do antigo 

colonizador. Não é fato de pouca importância59. Assim sendo, as exigências 

epistemológicas da colonização obrigam o colonizador a impor a sua língua como 

única – as demais sendo relegadas ao domínio de dialetos. Talvez não seja demais 

lembrar aqui que apenas seres humanos têm língua (falada e escrita). E, os brancos 

europeus, por terem considerado os negros como não sendo seres humanos, se 

carregavam de fundar a crença de que os negros não tinham língua própria, mas 

apenas dialetos.  

 

Ressaltamos aqui o compromisso ideológico-cultural com a dominação e 

o colonialismo/racismo desses intelectuais que pretendem, em nossos dias, 

recuperar o legado da Revolução haitiana ao mundo em luta, para incorporá-lo como 

sendo produto da revolução dos modernos burgueses franceses de 178960. A 

dificuldade desses intelectuais moderno-coloniais-racistas é admitir que possam 

existir na face da terra outras perspectivas que não sejam pensadas e concebidas 

dentro da epistemologia colonial moderna racista. Apenas podem aceitar 

possibilidades de outras interpretações, desde que dentro da mesma estrutura de 

poder do mundo colonial moderno racista. (MIGNOLO, op. cit. p. 39).  

                                                                                                                                                                                          
questão em 1950, construir um Museu do Povo Haitiano, os antropólogos propuseram colocar um 
altar vodu. Isso gerou uma enorme confusão!” (Ibid., p. 192).  
Porém, não dá para acreditar inocentemente que todo discurso favorável ao Vodu é favorável ao 
povo e à sua cultura. Muitos se apóiam numa aparente comunhão com o Vodu para iludir o 
imaginário popular a fim de tomar e guardar o poder político. Era o caso do ditador François Duvalier 
(1957-1971), também membro do movimento indigenista. “Ao enaltecer o vodu em frente da cena, o 
discurso indigenista (de Duvalier) exorciza, de maneira mais radical, a irrupção das classes 
exploradas desta mesma cena. Os estudos do vodu/folclore, promovidos pela Faculdade de Etnologia 
do Haiti, visarão promover, de fato, não a cultura popular, mas o voyeurismo frente a essa cultura: 
torna-se mero objeto de estudo e perde toda consistência neste processo”. (HURBON, 1979, p. 99). 
O mínimo que podemos afirmar, no espaço estrito deste trabalho, é que sem o Vodu, certamente, as 
lutas revolucionárias pela Liberdade e pela Independência no Haiti não teriam acontecido. Pois, 
sempre foi e ainda é a expressão da cultura de resistência do povo frente aos seus inimigos, desde o 
início do processo de dominação pela modernidade/colonialidade. 
59 É verdade que até a nova constituição de 1987, o francês sempre foi a única língua oficial do Haiti, 
mas esse fato era produto da vitória pós-combate da modernidade sobre a Revolução Haitiana. Nos 
próximos capítulos enfatizaremos mais esse ponto.   
60 O slogan da revolução burguesa de 1789 era: “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”. O da 
Revolução Haitiana (1791-1806) era: “Liberdade ou morte!” 
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Para além da perspectiva dos racistas-modernos-coloniais, a Revolução 

seguiu o seu caminho. Sete dias depois do Congresso, como estava combinado, na 

noite de 21 de agosto, ao sinal dado, os cativos e fugitivos executaram o seu plano 

de combate. Queimaram duzentas unidades de produção açucareiras e 1 800 usinas 

cafeeiras. Além de cortarem a garganta de um milhar de brancos. (FOUCHARD, 

1988, p. 413). A partir daquele momento, a sorte fora jogada. Ninguém voltaria atrás. 

Juraram jamais voltar à escravidão. Até que conseguiram proclamar a 

independência do Haiti, no primeiro de janeiro de 1804. Mostrando, assim, o limite 

da modernidade capitalista e das revoluções burguesas, considerando, como 

apontado por Sztompka (p. 134), que: 

 
As revoluções americana e francesa forneceram o quadro político-
instrumental da modernidade: a democracia constitucional, o governo 
da lei e o princípio da soberania dos Estados-nação. A revolução 
Industrial inglesa forneceu a base econômica: produção industrial 
através da força de trabalho livre em cenários urbanos, engendrando 
o industrialismo e o urbanismo como novos modos de vida e o 
capitalismo como nova forma de apropriação e distribuição. 

 

Cyril Lionel Robert James, o autor dos Jacobinos negros, aprecia a 

revolução haitiana da maneira seguinte:  

 
Essa foi a única revolta de escravos bem-sucedida da História, e as 
dificuldades que tiveram de superar colocam em evidência a 
magnitude dos interesses envolvidos. A transformação dos escravos, 
que, mesmo às centenas, tremiam diante de um único homem 
branco, em um povo capaz de se organizar e derrotar as mais 
poderosas nações européias daqueles tempos é um dos grandes 
épicos da luta revolucionária e uma verdadeira façanha. (JAMES, 
2004, p. 15). 

 

Só que o triunfo da Revolução em 1804 não garantiu sua continuidade 

para sempre. Nas suas próprias raízes cresceram os germes de sua derrota. O que 

obrigará as classes populares logo a voltarem para o campo das lutas. O capítulo a 

seguir tratará destas. 
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3. DO PROJETO CIVILIZATÓRIO DA MODERNIDADE/COLONIALIDADE À 
SOCIEDADE CIVIL: A NEOCOLONIZAÇÃO DO HAITI 

 

 

Neste capítulo, após a apresentação da visão de mundo na qual se 

fundamenta a modernidade/colonialidade, será estudado o processo de 

desumanização no Haiti. Mostrará como os/as escravizados/as haitianos/as 

desenvolveram recursos próprios na busca de um projeto anti-modernidade que 

triunfou com a proclamação da independência. Porém, mostrará que a 

independência era apenas o primeiro ato de um processo longo de descolonização 

que acabou transformando-se na recolonização, não somente ideológico-cultural 

senão também material, do Haiti. O resultado disso é a degradação cada vez maior 

das condições de vida das classes populares e laboriosas que, apesar de tudo, não 

param de lutar. 
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Discurso de alcoólatra  
 

Desde Bwa Kayiman,  

Estamos em busca da Liberdade  

Aquela que nos levou até 1804  

Nossa primeira Independência 

Desde então, como estão as coisas? 

Os maiores comem os menores 

Como estão as coisas? 

 

Assassinaram Dessalines 

Impondo-nos um Estado importado, de segunda mão 

Quem nos ensina a odiar  

Odiar as nossas raízes  

Ai, pergunto: o que estamos vendo? 

O individualismo reina sobre tudo  

Como estão as coisas? 

 

Fevereiro de 1986 

A grande esperança insufla a vida 

Pensamos que fosse, enfim, a nossa libertação 

Do jugo dos nossos colonos 

Acreditamos em falsos líderes 

Palhaços mesclados com boas máscaras  

Como estão as coisas?  

 

Daqui a pouco chegará 2004 

(Então) não podemos desperdiçar o nosso tempo  

Escutando os discursos populistas 

Dos fatalistas pregando a resignação  

Para a nossa Segunda Independência  

O Exército Ginen se levantará  

Para defender a Liberdade 

(...). 
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Os versos apresentados são parte da canção carnavalesca de 1998, da 

banda de música Boukman Eksperyans, uma das mais famosas da música Rasin61 

haitiana. O nome da banda, Boukman Eksperyans, é uma homenagem ao herói 

Boukman que, no congresso político de Bwa Kayiman, iniciou “oficialmente”, na noite 

de 14 de agosto de 1791, as lutas libertadoras e independentistas na colônia de 

Saint-Domingue, o atual Haiti. 

 

Quando se trata de compreender as lutas de um povo, sua cultura, seu 

cotidiano, seu modo de viver... , sua arte (poesia, pintura, música...), às vezes, 

oferecem mais – e melhores – opções que outros meios, à primeira vista, destinados 

a tal compreensão. No que tange ao Haiti, os versos da música antes referida 

oferecem uma visão abrangente dos dois séculos de vida do Haiti livre. Mais do que 

isso, a canção ensina sobre a fragilizada liberdade conquistada pelos heróis 

haitianos de 1791. Ensina como, logo após o triunfo de 1804, ano da proclamação 

                                                            
61 A música rasin se popularizou a partir da década 80 do século XX. Destacou-se pela maneira de 
utilizar os diferentes elementos musicais: melodia, ritmo, textura, cor tonal, harmonia e forma. As 
características próprias desta música hibrida (BIEN-AIMÉ, 2008) são impregnadas de fusão exótica, 
de ritmos e líricos tradicionais. Os dados fornecidos por Bien-Aimé (Ibid.) deixam entender que os 
pioneiros da música rasin desenvolveram esse gênero musical pesquisando nos meios camponeses, 
isto é, nas raízes populares do país, a partir da década 70 do século XX. Daí o nome rasin, raiz, em 
crioulo haitiano. Baseando-se no conteúdo dos dois universos (físico e simbólico) que compõem o 
patrimônio cultural, Kesler Bien-Aimé (Ibid.), define o termo rasin “como a referência a uma vasta 
herança cultural autêntica legada pelos antepassados, e que deve servir ao funcionamento das 
gerações herdeiras. Por isso, a geração beneficiária tem o dever de renová-lo e de enriquecê-lo, por 
sua vez. O que implica que o conceito de ‘Música Rasin’ carrega toda uma posição nacional, regional, 
cultural e geográfica, se referimo-nos à forte presença da cultura africana no Haiti”.  
Entre outros, a importância atribuída neste ritmo à língua kreyòl (crioulo) representa um dos fatos 
mais consideráveis. Igualmente, não se pode deixar de destacar o valor do vodu sempre considerado 
como raiz mais profunda da matriz popular. Os promotores da música rasin sempre destacam o seu 
papel emancipador. Assim é, a título de exemplo, a música de referência cantada em 1988 por 
Boukman Eksperyans, banda à qual se atribui o titulo de tenor da música rasin: “Não podemos 
esquecer / Lembramos / Não podemos esquecer / Aquele dia quando havíamos decidido tocar 
música do nosso país / Tocar música vodu / Todos nós, sentíamos que estávamos unidos / Com 
todos os nossos outros irmãos / Mergulhados em nossa cultura / Nós nos sentíamos HAITIANOS / 
Aquele dia / Não podemos esquecer / Aquele dia / Quando havíamos decidido tocar música do nosso 
país / Tocar música Lakou / Nos sentíamos tão felizes / Não podemos esquecer / Petro, Kongo, 
Rada, Ibo, Nago... Os nossos ancestrais nos haviam assistido… ayibobo / Aquele dia / Havíamos 
tocado até o sol amanhecer / Havíamos tomado consciência / Muita gente tem vergonha de nós / 
Pretextando que se trata de música diabólica / Porém, sabemos que é mentira / Não podemos 
esquecer / A primeira vez que tocamos vodu / A nossa emancipação começou desde então!”  
Porém, Kesler Bien-Aimé (passim), na sua dissertação de sociologia, nos informa que apenas com a 
divulgação gigantesca de Boukman Eksperyans no Carnaval de 1990, as mídias finalmente 
concordam em classificar a música rasin como ritmo específico frente ao konpa, dominante até então. 
Em 1990, houve o período das lutas populares contra o governo golpista do general ditador Prosper 
Avril. Isto é, o merengue « Kè m pa sote/ não tenho medo »  combinou bem com tal contexto de luta 
que ajudou também a impulsionar. 
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da Independência, surgiram novos exploradores / novas exploradoras devorando, 

desde então, a esmagadora massa dos explorados / das exploradas.  

 

Essa canção é uma verdadeira aula de história do Haiti. Ela nos ensina 

sobre o início deste processo de recolonização ainda vigente no país, através desta 

pergunta: “Desde então, como estão as coisas?” Trata-se menos de uma verdadeira 

pergunta do que um convite para, de maneira dialética, procurar as raízes da 

situação presente. Neste exercício, a resposta de Boukman Eksperyans constitui a 

chave para penetrar nesta realidade, a maioria das vezes, hermeticamente fechada 

aos povos vizinhos do continente América: “Assassinaram Dessalines impondo-
nos um Estado importado, capacho, de segunda mão, o qual nos ensina a 
odiar nossas raízes” e tudo que vem de nós e que nos identifica. A banda musical 

foi mais longe na resposta que deu à sua pergunta: “Ai, pergunto: o que estamos 

vendo? O individualismo reina sobre tudo [...]”. Uma luta coletiva pela qual uma 

massa de escravizados/as conseguiu se libertar deu à luz um novo estado onde o 

individualismo reina soberanamente sobre tudo.  

 

A lição fundamental é que dois projetos de classes estão em guerra no 

Haiti. Suas raízes se fundamentaram no próprio projeto colonial. Qualquer exercício 

de compreensão da realidade haitiana tem de partir do estudo destes dois projetos 

históricos, fundamentais para se entender a totalidade. Isto é que nós vamos 

estabelecer no próximo segmento do trabalho. 

 

 
3.1. INDIVIDUALISMO MODERNO VERSUS LIVRE INDIVIDUALIDADE: DOIS 

PROJETOS ANTAGÔNICOS 

 

 

A formação social haitiana, na sua gênese, é atravessada historicamente 

por dois projetos que se enfrentam, se incorporam e se excluem mutuamente. No 

período da colonização, esses dois projetos já se afrontavam. Na própria política dos 

colonos, estava inscrita a invenção de uma categoria fenotípica de alforriados, sob a 

base do marcador social – a cor da pele – mais próxima ao branco. Os colonos 

haviam entendido o papel que as nuanças epidérmicas significavam para a 
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manutenção da “boa ordem” e do statu quo na colônia. O historiador Gabriel Debien 

chamou isso de “alta política de cor de uma administração que queria sempre 

controlar o número das alforrias”. (FOUCHARD, 1988, p. 267). Esta política de cor, 

acrescentou Fouchard, “decorria, sem dúvida, das instruções secretas de Paris e era 

aplicada a fim de manter o regime e a segurança da colônia”(Ibid). Essa política 

consistiu em deixar crescer, sem regularização, o número de negros, de fato, livres – 

seu crescimento já sendo inegável – mas sem papel legal para comprovar a 

liberdade. O motivo oculto desta política da Administração colonial, escreveu 

Fouchard, se situava no medo de legalizar a superioridade numérica dos negros 

sobre os mulatos dentro do grupo de alforriados (pretos e mestiços). Respondeu à 

necessidade de fracionar o grupo dos alforriados, ao criar uma categoria de 

alforriados legais e outra de “alforriados que não são”, pretos na sua esmagadora 

maioria, ou seja a base real, mas desconhecida, do grupo legal. Tal divisão, não 

apenas impossibilita qualquer fusão entre as duas categorias, senão que também, 

uma classe de alforriados numericamente dominada pelos negros teria constituído 

uma ameaça ao equilíbrio da ordem colonial, pois teria oferecido aos negros 

escravizados “uma imagem inoportuna de possibilidades de uma ascensão geral”. 

(FOUCHARD, 1988, p. 269). Jean Fouchard vê isto claramente ao escrever:  

 
Se o alforriado negro ou mulato, em razão da sua evolução 
econômica e do seu estatuto de possuidor [era também dono de 
escravos], podia, um dia, haver interesses comuns com os dos donos 
brancos, era diferente para o “liberado [sem título]”, economicamente 
fraco e que, neste caso, mais facilmente, caminharia junto ao escravo 
à ocasião de uma eventual movimentação social. Provavelmente, do 
ponto de vista da cor, era esta a principal objeção. (Ibid., p. 268). 

 

Isto é, esses “alforriados que não são” têm sido tolerados pela 

Administração, mas foram impedidos de possuir o título que teria podido permitir-

lhes acessar o direito à propriedade. Constituíram uma “classe intermediária” entre a 

escravização e a alforria (SAINT-MÉRY apud FOUCHARD, Ibid., p. 267). O notário 

Hillard d’Auberteuil propôs o casamento de todos os negros livres com mulatas e de 

todos os mulatos com negras livres (Ibid., p. 268). O objetivo era configurar uma 

categoria baseada unicamente na cor da pele (mesclada entre negros/ negras e 

mulatas/ mulatos), cuja existência impediria, a partir daí, “aos negros fugitivos de se 



85 

 

dizer livres”. Isto é, a existência dos mestiços tem sido um fato inegável62. Assim 

como a dos negros livres, ainda em maior número do que os mestiços. Faltava, 

então, organizá-los em classe, com base na cor da pele, de modo que os mestiços 

detenham a supremacia, em razão da proximidade da sua cor com a dos colonos 

brancos. Essa supremacia dos mestiços foi reforçada também pela filiação dos 

mestiços enquanto filhos de brancos, o que lhes conferiu uma melhor situação 

econômica. Apoiou-se, igualmente, sobre a sua educação assegurada na França e 

sobre a sua liberdade, reconhecida bem mais anteriormente do que a dos negros 

livres.  

 

A política colonial, que usou a cor da pele para dividir as suas vítimas, 

acabou criando assim um problema muito complexo a ser resolvido. Gerou a divisão 

entre os mestiços e os negros livres sem título. A proposta era para assegurar os 

mestiços como grupo-tampão dentro da categoria dos alforriados. Os negros livres 

sem título, “alforriados que não são”, sobreviveram graças à prática de algumas 

pequenas profissões, mas passaram por grandes dificuldades. A situação deles era 

diferente da dos fugitivos, os marrons, cuja pretensão à auto-libertação nunca foi 

bem vista por parte da Administração. A ideologia racista da modernidade/ 

colonialidade, que configurou a realidade colonial, desempenhou o papel de 

assegurar a maior exploração possível da forca de trabalho em Saint-Domingue 

denominada “Pérola das Antilhas”, isto é, a colônia mais rica não só da França, mas 

de todo o mundo colonial. Essa configuração histórica repercutiu no Haiti 

independente.   

 

Na noite de 14 de agosto de 1791, os marrons e os escravizados das 

plantações organizaram o primeiro congresso político emancipador no qual foi 

tomada a decisão de que a escravização teria que ser eternamente banida do Haiti. 

Juraram todos com essa frase: “Liberdade ou morte!” Esse congresso anunciou a 

revolta geral dos escravizados. Apenas 8 dias depois, se iniciaram as lutas, na noite 

do dia 21 de agosto, conforme decisão tomada no congresso. Em decorrência 

                                                            
62 Os mestiços, chamados mulatos, eram apenas 500, em 1703. Mas, no fim do Século (XVIII), o 
número de mestiços livres se multiplicou até por trinta e mais, de acordo com as investigações do 
historiador Jean Jouchard (Les marrons de la liberté, p. 269). Eram essencialmente filhos de brancos 
e de negras, algumas vezes de brancos e das últimas índias, sobreviventes do genocídio europeu 
contra o povo indígena.  
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destas lutas, a metrópole francesa foi forçada a reconhecer, por decreto, a alforria 

geral que os escravizados, de fato, haviam conquistado já.  

 

A proclamação da alforria geral, por parte do colonizador, teve o papel de 

acabar com as lutas, já que a liberdade fora conquistada. Não podemos esquecer 

que o limite previsto para esses novos livres já estava traçado, como acabamos de 

assinalar. Isto é, mesmo com a liberdade geral recentemente conquistada, os 

antigos escravizados negros continuaram se situando no nível mais baixo da 

hierarquia colonial. Até a sua liberdade era frágil. Sonthonax, ao proclamar a alforria 

geral para salvar a colônia, distribuiu 3 000 fuzis a esses recém-libertos com a 

seguinte recomendação: “Aquele que quererá levar as suas armas quererá fazer 

vocês retornarem à condição de escravo”. O testemunho que deu Fouchard explica 

todo:  

 
Sendo atacado de todos os lados, tendo apenas 1 800 
militares brancos para combater a revolta dos negros, nas 
Províncias do Norte de Saint-Domingue, inquieto em face de 
um massacre final que os marrons estavam organizando, o 
Comissário Sonthonax proclamou, no dia 29 de agosto de 
1793, a alforria geral que, um mês mais tarde, foi ratificado 
pelo Comissário Polvérel no Oeste. (FOUCHARD, 1988, p. 
428).  

 

A proclamação dos Comissários da metrópole não é nada mais que uma 

tentativa desesperada de esfriar e recuperar as lutas, diante do fato consumado da 

abolição da escravização que os escravizados já realizaram de fato. Suzan Buck-

Morss, professora de filosofia política e de teoria social, no departamento do 

Governo, na Universidade Cornell (Cornell University), nos Estados Unidos, 

expressa muito bem esta intenção dos representantes da ordem colonial: 

 
Em 1791, enquanto os mais fervorosos opositores à escravatura no 
interior do França arrastaram os pés, os escravos de meio milhão em 
Saint-Domingue, a colônia mais rica não só da França, mas de todo o 
mundo colonial, tomaram a luta pela liberdade em suas próprias 
mãos, não através de petições, mas através da revolta violenta, 
organizada. Em 1794, negros armados de Saint-Domingue forçaram a 
República Francesa a reconhecer o fait accompli [fato consumado] da 
abolição da escravatura nessa ilha (declarada pelos Comissários 
coloniais francês, Sonthonax e Polverel, agindo por conta própria) e 
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universalizando a abolição63 em todas as colônias francesas. (BUCK-
MORSS, 2000). 

 

Só que o cálculo não deu certo, já que apenas a batalha pela Liberdade 

estava ganha. A da Independência que ainda não começava, iniciou-se exatamente 

a partir daí, com a liderança de Toussaint Louverture, até sua deportação para a 

França. Jean-Jacques Dessalines, um dos adjuntos de Toussaint Louverture, 

recuperou o processo de substituição como Toussaint mesmo havia previsto, de 

maneira bastante profética: “Derrubando a mim, abateram apenas o tronco da 

árvore, mas esta crescerá novamente pelas raízes, pois são profundas e 

numerosas64”. 

 

No momento em que Dessalines assumiu o cargo de liderar as lutas, as 

diversas frações estavam ainda dispersas. Daí por que o historiador Jean Fouchard 

evocou a palavra “milagre” para qualificar “a União dos antigos e novos livres, a 

junção dos escravos e dos alforriados de ontem no Bloco invencível do Sangue”. 

(Ibid., p. 430, as maiúsculas são do autor).  

 
                                                            
63“Poucas pessoas infelizmente recordam-se que o Haiti foi o primeiro país verdadeiramente 
livre das Américas, livre do poder colonial, livre igualmente da escravidão. Hoje, ainda, as 
enciclopédias dizem que a Inglaterra foi a primeira nação a abolir este infame tráfico de carne 
humana, e as enciclopédias mentem: a primeira, fora o Haiti.” Essas palavras são de Eduardo 
Galeano. Foram dirigidas à Comissão de inquérito internacional sobre a situação do Haiti e dos atos 
de violência – e estupros – imputados à mal nomeada Missão das Nações Unidas para a 
Estabilização de Haiti (Minustah, em francês). Esta Comissão, erigida por organizações de direitos 
humanos e que reúne uma quinzena de militantes sindicais e oficiais haitianos, brasileiros, argelinos, 
franceses, estadunidenses e guadalupianos, visitou o Haiti durante o período de 16 ao 19 de 
Setembro de 2009. A integralidade da carta do escritor uruguaio, autor de As veias abertas da 
América Latina, afirma:  
“Desejo enviar todos meus melhores sentimentos à Comissão internacional que se ocupa do Haiti. 
Poucas pessoas, infelizmente, recordam-se que o Haiti foi o primeiro país verdadeiramente livre das 
Américas, livre do poder colonial, livre igualmente da escravidão. Hoje, ainda, as enciclopédias dizem 
que a Inglaterra foi a primeira nação a abolir este infame tráfico de carne humana, e as enciclopédias 
mentem: a primeira, fora o Haiti. E o Haiti pagou caro: durante uma eternidade, o país pagou à 
França uma gigantesca indenização por ter cometido esta ofensa ao exército de Napoleão Bonaparte, 
e a Europa nunca perdoou a humilhação sofrida. Atualmente, o Haiti, país pobre entre os mais 
pobres, digno entre os mais dignos, sofre as conseqüências desta longa guerra de libertação da 
monocultura de açúcar que, no interesse exclusivo da França, arruinou as suas terras durante 
séculos, e sofre com os peritos internacionais arrasadores do Fundo Monetário Internacional e do 
Banco Mundial que recentemente têm destruído todas as proteções que o Estado haitiano oferecia à 
sua produção de arroz e às outras produções nacionais, condenando os camponeses à mendicidade 
ou a deixar o país em “barcos de sorte” (“boat-people”). O Haiti merece um melhor destino. Basta 
conhecer as obras dos seus artistas, capazes de transformarem detritos em beleza, para confirmá-lo. 
Desejo-vos boa sorte no vosso labor, Cordialmente, Eduardo Galeano, Montevidéu, 11 de setembro 
de 2009”.  
64 Na escola primária, toda criança haitiana aprende a recitar, de memória, esta frase célebre do 
precursor do país. 
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A verdade é que a necessidade de se juntar para combater o inimigo 

comum, que era a metrópole francesa e seus representantes, os colonos brancos, 

colocou apenas entre parênteses o antagonismo contido nas frações presentes 

dentro da ordem colonial durante o período das lutas independentistas. Nas próprias 

leis promulgadas por Toussaint Louverture, então governador da parte francesa de 

Saint-Domingue, em 1801, estava presente a hegemonia do projeto individualista 

moderno, cuja essência estava baseada na produção social das riquezas que seriam 

apropriadas de forma individual. De acordo com o regime agrário louverturiano, os 

antigos escravizados, tornados cultivadores, tiveram que ficar nas habitações 

praticando, quase nas mesmas condições anteriores (exceto a escravidão), o 

mesmo trabalho contra o qual haviam se rebelado e lutado. Mesmo para sair de um 

lugar para outro, o trabalhador tinha que pedir licença do comandante estabelecido 

na sua região. Isto é, no seu próprio país, o trabalhador precisava de um tipo de 

passaporte e visto para se mover.   

 

Entende-se facilmente que a União não era ainda possível, uma vez que, 

com Louverture, a liberdade conquistada pelos marrons viria a ser apenas uma 

liberdade formal. Sem nenhum direito à propriedade. O regime das grandes 

plantações era a negação do direito à propriedade das massas. Dessalines, apesar 

de ter sido adjunto de Louverture, cultivava uma visão radical da realidade. Os seus 

próprios inimigos, enviados da metrópole, testemunharam a seu respeito: “É o único 

homem capaz de fazer a guerra na colônia, somos apenas alunos de quinto grau 

com referência a ele...65”  

 

Trata-se de um fato documentado pelos historiadores que trabalham este 

período: Dessalines gozava de uma autoridade intrépida, a qual fazia dele o único 

ser legítimo e aceitável para encabeçar a marcha rumo ao compromisso do primeiro 

de janeiro de 1804. Até por que, no mesmo dia da celebração da Independência, os 

generais proclamaram este Ato:  

 

                                                            
65 Esta declaração é de um oficial do Exército Expedicionário de Napoleão, mandado a fim de 
restabelecer a escravização no país, em 1802. Citado por Jean Fouchard, Les marrons de la liberté, 
p. 433. 
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Nós, generais em chefe dos exércitos da ilha do Haiti66, penetrados 
de reconhecimento das boas ações que havíamos experimentado por 
parte do general em chefe, Jean-Jacques Dessalines, o protetor da 
liberdade de que goza o povo, em nome da liberdade, em nome da 
independência, em nome do povo pelo qual ficou feliz, nós o 
proclamamos Governador Geral Vitalício do Haiti; juramos obedecer 
cegamente às leis emanadas da sua autoridade, a única que 
reconhecemos: damos-lhe o direito de fazer a paz, a guerra e de 
nomear o seu sucessor67.  

 

Mas, é na própria concepção da liberdade que se situa o antagonismo 

que dividiu as classes. Desde o primeiro discurso de Dessalines no Haiti 

independente, ele expõe a sua visão da liberdade:  

 
Indígenas do Haiti [...] ao combater por sua liberdade, trabalhei para 
a minha própria felicidade. Antes de reforçar essa liberdade por leis, 
aquelas que asseguram a sua livre individualidade, os 
comandantes que aqui reúno, junto comigo, devemos dar-lhes todas 
as provas da nossa abnegação [...] 
E tu, povo miserável durante um tempo longo demais, testemunha do 
sermão que pronunciamos, lembreis que foi com a tua constância e a 
tua coragem que contei quando escolhi a carreira da liberdade para 
combater o despotismo e a tirania contra os quais tu estavas lutando 
há 14 anos; lembreis que sacrifiquei tudo para te defender: parentes, 
crianças, riqueza, e que, agora, é sua liberdade a minha riqueza. 
(Ibid., p. 10-11, grifo nosso). 

 

Dessalines era profundamente claro: a liberdade coletiva se consolida 

imperativamente na livre individualidade de cada um/a. Coloca claramente que, se a 

concretização da vida é a felicidade, esta passa pela liberdade coletiva que se 

fundamenta na livre individualidade de cada um/a. Isto é, na visão de mundo do 

Fundador da Pátria Haitiana, a nova sociedade que acabou de ser fundada tem de 

ser radicalmente diferente da antiga da qual surgiu.  

 

A filosofia anunciada por Dessalines em primeiro de janeiro de 1804, 

enquanto quintessência da revolução haitiana, será elaborada, de forma 

sistematizada, quarenta e quatro anos depois, quando Engels e Marx vão escrever: 

“Em lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de 

classe, teremos uma associação, na qual o livre desenvolvimento de cada um é a 

condição para o livre desenvolvimento de todos”. (MARX/ENGELS, 2007, p. 90). Se 

Marx e Engels merecem de ser considerados como os pais da filosofia dialética, 
                                                            
66 Observem o plural dos “exércitos” assim como a integralidade da ilha, levada em conta aqui. Não 
se pode esquecer que a parte este estava ainda sob controle da Espanha. 
67 Lois et Actes sous le règne de Jean-Jacques Dessalines, 2006, p. 11-12. Grifo nosso. 
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Dessalines – e através dele todos os revolucionários haitianos – poderia ter sido 

reconhecido no mundo como o seu precursor, se não fosse o triunfo tardio do 

individualismo moderno sobre a livre individualidade e do establishment moderno 

(neo)colonial sobre as classes populares. 

 

Sobre isto, pensamos ser importante fazermos referência à contribuição 

da professora Suzan Buck-Morss, em relação ao impacto da revolução haitiana, no 

momento histórico em que estava acontecendo. Considerando que “a revolução 

haitiana foi o cadinho, a prova de fogo para os ideais do Iluminismo francês. E todos 

os europeus que faziam parte da leitora pública dos idéias burgueses sabiam disso”, 

ela comprova mencionando um artigo publicado em 1804, num diário alemão, 

Minerva,68 que assegurou: “Os olhos do mundo estão agora focados em Saint-

Domingue”.  

 

Esta citação não era apenas uma mera operação de marketing. Minerva 

se dedicou a cobrir os acontecimentos de Saint-Domingue desde 1792, o mesmo 

ano da sua fundação. Já em 1794, dois anos após sua fundação, Minerva havia 

estabelecido sua reputação como o melhor diário político de seu gênero. Os 

testemunhos recolhidos por Suzan Buck-Morss apresentam este diário assim: um 

meio de comunicação que se esforça “para ser não-partidário, objetivo e factual, 

interessado na ‘verdade histórica instrutiva... [para] os nossos netos’”. O lema inglês 

                                                            
68 “Minerva, diário fundado por Archenholz, vinha cobrindo a revolução francesa desde o seu começo 
e relatando sobre a revolução em Saint-Domingue desde 1792. Durante um ano completo, de 1804 
ao final de 1805, Minerva publicou uma série contínua, num total de mais de cem páginas, incluindo 
documentos originais, resumos de notícias e testemunhos, que informaram seus leitores não só da 
luta final para a independência desta colônia francesa – sob o estandarte de Liberdade ou Morte! – 
mas igualmente de dez anos de acontecimentos anteriores. Archenholz criticou a violência desta 
revolução (como era o terror jacobino na metrópole), mas chegou a apreciar Toussaint-Louverture, 
publicando como parte da sua série, em tradução alemã, um capítulo do novo manuscrito por um 
Capitão britânico, Marcus Rainsford, que elogiou o caráter da Toussaint, sua liderança e humanidade 
em superlativo.  
O diário de Archenholz contou livremente com fontes de inglesas e francesas, de maneira que seu 
relatório reflete notícias amplamente informativas ao público leitor europeu e os artigos de Minerva 
foram, por sua vez, reproduzidos por “inúmeros jornais” (uma situação de comunicação aberta e 
cosmopolita, apesar das restrições de propriedade intelectual, que talvez não tenha sido 
correspondente até a internet rápida) (JWA, p. 62). Embora houvesse censura na imprensa francesa 
após 1803, jornais e periódicos no Reino Unido (também nos Estados Unidos e na Polônia) 
destacaram os acontecimentos das lutas revolucionárias finais em Saint-Domingue – o Edinburgh 
Review, entre outros. William Wordsworth escreveu um soneto intitulado “Para Toussaint Louverture”, 
publicado no The Morning Post, em fevereiro de 1803, no qual ele lamentou o restabelecimento do 
Code Noir [código negro] nas colônias francesas. 
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do Minerva o apresentou como tendo o objetivo de “mostrar a própria idade e o 

organismo do tempo na sua forma e pressão”. Já em 1798, segundo os dados 

coletados por Buck-Morss, a sua tiragem era de três mil exemplares (respeitável em 

nossos dias para um diário intelectualmente sério), e este número era estimado 

duplicado em 1809, o que fez do Minerva o diário mais importante da virada do 

século, tanto em termos de qualidade do conteúdo, escrito por correspondentes 

regulares (que eram importantes figuras públicas em sua própria área), como pela 

qualidade dos leitores, entre os quais havia algumas das pessoas mais influentes na 

Alemanha.  
 

O rei Friedrich Wilhelm da Prússia leu Minerva constantemente. 
Goethe e Schiller leram Minerva (este último se correspondia com 
Archenholz), bem como Klopstock (que contribuiu para o diário), 
Schelling e Lafayette. E – porque vos escondê-lo mais tempo? – outro 
leitor regular de Minerva, como sabemos a partir de suas cartas 
publicadas, foi o filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. (BUCK-
MORSS, 2000). 

 

A pergunta sobre “De onde provem a idéia de Hegel sobre relação entre o 

senhor e o escravo?”, era repetitiva entre os conhecedores de Hegel, sobretudo no 

que diz respeito à famosa metáfora da “luta de morte” entre o amo e o escravo. Tal 

metáfora de Hegel tendo sido elaborada na Fenomenologia do Espírito, em Jena, 

em 1805-6 (primeiro ano de existência da nação haitiana), e publicada em 1807 (o 

ano da abolição britânica do comércio de escravos).  

 

Sobre esta pergunta, a professora Buck-Morss insistiu: “De onde, na 

verdade?” Ela procura a resposta seguindo o princípio dialético segundo o qual as 

idéias verdadeiras surgiam da luta contra as idéias falsas. A professora relatou o 

caso dos historiadores intelectuais da filosofia alemã, que têm apenas um lugar para 

procurar a resposta: os escritos de outros intelectuais. Isto representa a falha maior 

das grandes especializações do conhecimento: quanto maior a especialização, mais 

avançado o nível de pesquisa, mais longa e venerável a tradição da escola, mais 

facilmente os fatos discordantes são silenciados, negados. 

 

A propósito da pergunta: “De onde provém a idéia de Hegel sobre a 

relação entre o senhor e o escravo?”, Suzan Muck-Morss obseva: 
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Talvez fosse Fichte, escreve George Armstrong Kelly, “embora o 
problema da senhoria e da escravidão seja essencialmente 
Platônico”. Judith Shklar leva o roteiro comum de conexão da 
discussão de Hegel a Aristóteles. Otto Poggeler – e não existe 
nenhum nome mais fino na escola alemã sobre Hegel – afirma que a 
metáfora nem vem dos antigos, mas é um exemplo totalmente 
“abstrato”. Apenas um estudioso, Pierre-Franklin Tavarès, fez, alguma 
vez, realmente a conexão de Hegel com o Haiti, baseando seu 
argumento em provas de que Hegel teria lido o abolicionista francês, 
o Abade Grégoire. (Sua obra, escrita em 1790, até onde eu sei, tem 
sido eloquentemente desconhecida pela establishment de Hegel.) 
Mas mesmo Tavarès se enfrenta com Hegel mais tarde, após a 
concepção da dialética do amo-escravo. (BUCK-MORSS, 2000, grifo 
nosso). 

 

Como está posto claramente nesta citação, nenhum especialista do 

establishment ousou imaginar a possibilidade de que a dialética do amo e do 

escravo fosse compreendida por Hegel, em Jena, nos anos 1803-1805, ao ler fatos 

reais, nos diários e jornais, muito menos, a possibilidade de que esses fatos 

pudessem dizer respeito a uma massa de escravizados. Mas, como relatou Buck-

Morss, o próprio Hegel fez a seguinte observação:  

 
Ler o jornal de manhã cedo é uma espécie de oração secular matinal. 
Uma orienta a sua atitude contra o mundo e em direção a Deus; a 
outra em direção ao mundo como é. O primeiro dá a mesma 
segurança que este último, a partir do momento em que se sabe onde 
se posiciona. (ROSENKRANZ, 1844 apud BUCK-MORSS, 2000). 

 

Corajosamente, a professora Buck-Morss coloca as duas únicas 

alternativas a partir das quais temos que escolher: 

 
Hegel era o mais cego de todos os filósofos cegos da liberdade na 
Europa do Iluminismo, ultrapassando de longe Locke e Rousseau, na 
sua capacidade de bloquear a realidade posta na frente do seu nariz 
(impressão direita na frente do seu nariz à mesa de café da manhã); 
ou Hegel sabia – conhecia reais revoltas com êxito de escravos, 
contra verdadeiros mestres, e ele elaborou sua dialética de senhor e 
escravo deliberadamente dentro deste contexto contemporâneo. 
(Ibid.) 

 

Isto é, a dialética hegeliana do amo-escravo não é mera especulação sem 

nenhuma vinculação com a realidade. Diz respeito à luta dos revolucionários 

haitianos – e também das revolucionárias haitianas silenciadas pelo establishment 

da história científica oficial. Apesar de que, nas próprias palavras de Marx(1985b, 
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p.223)69, “para Hegel, o processo do pensamento que ele transforma mesmo num 

sujeito autônomo sob o nome de Idéia, é o demiurgo do real, que forma apenas o 

seu fenômeno exterior” e que, para Marx, “inversamente, o ideal não é senão o 

material transposto e traduzido na cabeça do homem”, isso não impediu a Marx de 

confessar-se “abertamente discípulo daquele grande pensador”. Igualmente, afirmou 

claramente que: 

 
A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel de modo 
nenhum impede que tenha sido ele a expor, pela primeira vez, de um 
modo abrangente e consciente, as suas formas de movimento 
universais. Nele, ela está de cabeça para baixo. Há que virá-la para 
descobrir o núcleo racional no invólucro místico. (Ibid., p. 224). 

 

Isto é, Hegel não viu na luta dos revolucionários e revolucionárias 

haitianos contra a morte , os seus próprios desejos de liberdade. Viu apenas o braço 

da Idéia agindo, uma vez que o seu racismo não propiciou o conhecimento da 

participação de pessoas negras na História. Assim, acabou silenciando a fonte do 

seu pensamento. Participou desse modo, da conspiração do pensamento dominante 

para o qual a revolução haitiana se introduziu na história com a característica 

peculiar de ser impensável, embora tenha efetivamente acontecido70.  

                                                            
69 À ocasião do posfácio à segunda edição (1872) alemã do Primeiro volume de “O Capital”. 
70 “Michel-Rolph Trouillot escreve, no seu importante livro Silencing the past, que a revolução haitiana 
‘se introduziu na história com a característica peculiar de ser impensável mesmo que tivesse 
acontecido’ É claro que ele está correto ao enfatizar a incapacidade da maioria dos contemporâneos, 
dadas as suas categorias prontas, ‘para compreender a revolução em curso em suas próprias 
condições’. Mas há um perigo de juntar dois silêncios ao mesmo tempo, quando se trata da história 
do Haiti: o do passado e o do presente. Pois, se homens e mulheres no Século XVIII não pensavam 
‘a igualdade fundamental da humanidade’ em termos não-raciais, como alguns de nós fazemos hoje, 
pelo menos sabiam que estava para acontecer; hoje em dia, enquanto a revolução haitiana de 
escravos poderia ser mais pensável, é ainda mais invisível, devido à construção de discursos 
disciplinares através do qual o conhecimento do passado tem sido herdado. 
 Os europeus do Século XVIII estavam pensando na revolução haitiana, precisamente porque ela 
desafiou o racismo entre muitos dos seus preconceitos. Não precisava ter sido um defensor da 
revolução escrava para reconhecer seu significado central para o discurso político. ‘Mesmo na era 
das revoluções, os contemporâneos reconheceram a criação do Haiti como algo de extraordinário’. E 
até mesmo seus opositores consideraram “este notável acontecimento” ser ‘digno de contemplação 
dos filósofos’. Marcus Rainsford escreveu, em 1805, que a causa da revolução haitiana era ‘o espírito 
da liberdade’. O fato de que este espírito podia ser captado, atravessando a linha não só entre raças, 
mas entre escravos e homens livres, foi precisamente o que tornou possível argumentar, sem reverter 
para uma ontologia abstrata de ‘natureza’, que o desejo de liberdade era verdadeiramente universal, 
um evento da história mundial e, na verdade, o exemplo de ruptura de paradigma. Antes de escrever 
A Fenomenologia do Espírito, Hegel havia abordado o tema do reconhecimento mútuo de 
Sichlichkeit: criminosos contra a sociedade ou as relações mútuas de comunidade religiosa ou afeto 
pessoal. Mas agora este jovem professor, ainda apenas em seus trinta anos, adotou a atitude 
audaciosa para rejeitar estas versões anteriores (mais aceitáveis para o discurso filosófico 
estabelecido) e para inaugurar, como a metáfora central do seu trabalho, não a escravatura versus 
algum estado mítico da natureza (como os de Hobbes até Rousseau haviam feito anteriormente), 
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Talvez seja tarde afirmá-lo, mas, ao virar a dialética hegeliana dos pés à 

cabeça, Marx não fez senão recolher uma lição que foi ensinada à humanidade 

através das lutas libertadoras e independentistas envolvidas na revolução haitiana, 

revolução levada até o termo sob a liderança de Jean-Jacques Dessalines. Só que 

Marx o fez sem saber, pois o seu mestre Hegel não havia revelado explicitamente a 

sua fonte. 

 

Em relação ao projeto de Dessalines, algumas explicações têm sido 

fornecidas por outro historiador haitiano, Timoléon C. Brutus:  

 
Enquanto cada um interpretava à sua maneira a liberdade da qual 
gozava, isto é, conforme seu interesse egoísta misturado de fantasia, 
era imprescindível inventar de toda maneira possível o respeito aos 
bens da coletividade, e fazer prosperar esses bens graça à 
cooperação de todos. (BRUTUS, 2006, p. 308).  

  

Só que o governo Dessalines teve que se deparar bem cedo com projetos 

egoístas que iam à contramão do projeto da liberdade coletiva/livre individualidade. 

Como foi resgatado por outro historiador haitiano, Jean Alix René (2008), a questão 

essencial do período pós-colonial, e a mais difícil, era a questão agrária (p. 80). E 

ainda continua a ser, em 2009, do nosso ponto de vista. Isso, nós pretendemos 

mostrar no próximo capítulo. 

 

No Oeste e no Sul, principalmente, os anciens libres, antigos alforriados, 

aqueles cuja liberdade estava legalizada antes da proclamação geral de 29 de 

agosto de 1793, se apropriavam dos bens deixados vacantes pelos antigos colonos 

e se diziam proprietários legítimos destes. Mas, nos diz René, “Dessalines queria 

integrar essas propriedades na esfera do domínio do Estado, na perspectiva da 

partilha futura. Ordenou a anulação dos acordos de aluguel de terras emitidos no 

período de Leclerc71 e depois ordenou a verificação dos títulos de propriedades”. 

(Ibid).  Com a independência apenas proclamada, no dia seguinte, 2 de janeiro, 

Dessalines toma as seguintes providências: 

                                                                                                                                                                                          
mas escravos versus mestres, trazendo, assim, para o seu texto a realidade que o abrangeu como 
tinta invisível.” (BUCK-MORSS, 2000) 
71 General francês mandado por Napoleão para fazer retornar os haitianos à escravidão, em 1802. 
Leclerc era cunhado de Napoleão. 
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O Governador geral proclama: que todos os acordos de aluguel das 
habitações são e permanecem cancelados; apela aos 
administradores principais dos departamentos a executarem 
prontamente o presente arresto, o qual será lido, publicado e 
colocado em todos os lugares necessários (Lois et actes, op. cit. p. 
13). 

 

Longe de atrair o consentimento dos generais que, no dia anterior, tinham 

jurado obediência a todas as leis emanadas da autoridade de Dessalines, essa 

decisão suscetível de prejudicar os interesses individualistas ia causar a morte do 

seu autor. O projeto dos anciens libres, antigos alforriados, era movido por outras 

concepções. Exatamente naquele momento ocorria o que se segue:  

 
Os que entre os generais do Império do Haiti que tinham tomado as 
armas contra os franceses somente com objetivo de aproveitar-se, 
logo após o triunfo da causa santa da Liberdade, dos direitos 
políticos mais amplos72, planejarão seu assassinato, incitarão à 
insurreição as massas descontentes, e os dirigentes contra o 
fundador da Independência que se tornou tirano. (MADIOU, 1989, 
140. Grifo nosso).    

 

Do ponto de vista cronológico, Thomas Madiou é considerado o primeiro 

historiador haitiano. Importante é compreender que, naquela época, Madiou não era 

um homem muito comum. Nascido em Porto-Príncipe, no dia 30 de abril de 1814, foi 

o primeiro que, depois de grandes estudos na França, e ao voltar para o Haiti, em 

1833, se dedicou a reunir elementos e documentos dispersos nas mãos de 

particulares (pois ainda não existia arquivos), recolhendo os testemunhos orais. 

Assim, com paciência, conseguiu publicar “uma História do Haiti73”. Para 

compreender alguns limites de Madiou que aparecem na precedente citação, talvez 

sem que ele se desse conta, é preciso lembrar que, do assassinato de Dessalines, 

                                                            
72 Importa prestar atenção às palavras “mais amplos”. Madiou assinala aqui que se trata dos generais 
que são anciens libres, antigos alforriados, cuja maior parte era de donos de escravos e de 
plantações. Precisavam apenas da ampliação dos seus direitos políticos que lhes foi impedida na 
colônia por causa da sua cor da pele. Isto quer dizer que o assassinato de Dessalines não é apenas o 
de um homem. É a derrota do projeto de liberdade coletiva/livre individualidade e o triunfo do 
individualismo moderno pelo qual os antigos alforriados mestiços e negros tomaram o lugar deixado 
vazio pela ausência dos colonos brancos para perpetuar as mesmas práticas coloniais. 
73 Eis o testemunho de Thomas Madiou: “Ao voltar para o Haiti, em 1833, o que pedi primeiro a meu 
pai foi uma História do Haiti para ler. Respondeu-me que não existia. Falei-lhe que faria uma. 
Replicou: – como faria você para dar conta das questões ardentes de castas, de cor? – Contarei os 
fatos. – Neste caso, um dia, seremos fuzilados em frente ao cemitério.” A família Madiou era mestiça.    
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no dia 17 de outubro de 1806, até o ano de 184374, era estritamente proibido 

mencionar este nome DESSALINES. Mas, aponta Jean Alix René: 

 
O assassinato de Dessalines, o desaparecimento dos arquivos do 
Império, a quase proibição de falar do Imperador entre 1807 e 1843, 
nada [disto] conseguiu tirar das recordações do povo haitiano aquele 
que, por seu gênio, seus talentos de guerreiro, sua coragem, sua 
paixão pela liberdade, conseguiu levar um exército composto de 
antigos escravos à vitória sobre as tropas de uma das maiores 
potências militares da época. Se Dessalines é, para o haitiano, o 
símbolo do patriotismo e do nacionalismo mais puro, é também 
aquele que quis repartir equitativamente, entre todos, a terra molhada 
no sangue de todos. (Ibid. p. 82). 

  

A nossa proposta aqui não é de nos contrapor a Madiou. Apesar de 

sublinhar os seus limites imediatos, não podemos recusar-lhe uma homenagem por 

ter identificado, embora não fosse esta a sua intenção, os dois projetos, as duas 

visões de liberdade em conflito a partir do dia 2 de janeiro de 1804, um dia depois da 

celebração da Independência. Nem todo mundo havia lutado para que todos 

desfrutassem. Os generais e a classe que representavam haviam lutado apenas por 

oportunismo. Um dos documentos que Madiou conseguiu para escrever os seus 

volumes da História do Haiti tinha como título: “Resistência à opressão”. A visão que 

orientava esta pretendida resistência se identifica na frase seguinte: “Não é de regra 

que após se ter usufruído de um bem durante 10, 20, 30 anos se deveria ser 

considerado o verdadeiro dono?” (MADIOU, op. cit. p. 391).    

 

Basta saber que essa pergunta-projeto foi tornada clara no dia 16 de 

outubro de 1806, isto é, Dessalines estará às vésperas de ser assassinado pelos 

promotores deste documento. Basta lembrar que a Independência havia sido 

proclamada apenas 2 anos antes. Trinta ou vinte anos antes de 1806, a esmagadora 

maioria dos haitianos tinha sido submetida à escravização mais feroz que possa ter 

existido. O regime de cultura era tão rigoroso que o Haiti ganhou a láurea de “Pérola 

das Antilhas”. E isto, exatamente por que a esmagadora maioria encontrava-se 

escravizada, isto é, era parte dos bens cujos donos eram os brancos, (que naquele 

momento já não estavam mais no país), e os antigos alforriados, que se tornavam 

generais do exército, dirigentes e dominantes no Haiti independente. Seus nomes 

estão presentes na lista fornecida por Madiou (p. 394). 
                                                            
74 No ano 1843 aconteceram as lutas radicais dos camponeses, lideradas por Jean-Jacques Acaau. 
Ver o ponto 3.2.2 do presente capítulo.  
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É preciso destacar que, em confronto com esta visão baseada no 

individualismo moderno ensinado no período colonial, se criava o projeto que 

chamamos – repetindo Jean-Jacques Dessalines – projeto de Livre Individualidade, 

projeto este cuja essência se fermenta na Liberdade coletiva, para cada um/uma e 

para todos/todas. Para consolidar a Livre Individualidade de cada um e a Liberdade 

coletiva de todos/todas, Dessalines ordenou a anulação dos acordos de aluguel e a 

verificação dos títulos de propriedade emitidos no período colonial. Essa decisão se 

encontra na base da explicação do seu assassinato. Aos generais que reclamaram, 

ele respondeu:  

 
Como é que logo após termos mandado os colonos embora, os seus 
filhos reclamam os seus bens? Portanto, os Negros cujos pais estão 
na África não receberão nada... Cuidados a vós Negros e Mulatos, 
todos nós havíamos combatido contra os brancos; os bens que 
havíamos conquistado, derramando nosso sangue, pertencem a 
todos nós; eu quero que sejam compartilhados equitativamente. 
(RENÉ, 2008, p. 80). 

 

A posição levantada por Dessalines corresponde ao que estava inscrito 

na bandeira das massas. O mesmo Madiou relatou assim a atmosfera do país 

naquela época:  

 
[...] A questão era: qual é a recompensa daqueles que, pelo seu 
heroísmo, haviam restabelecido o império da Liberdade, se os antigos 
opressores, donos de todas as grandes e ricas propriedades, 
continuavam usufruindo tranquilamente? Perguntava-se também a 
quem pertencem as terras? Não é àqueles que durante dois séculos 
as tinham cultivado sem usufruírem e que, à custa do seu trabalho, 
tinham suportado as mais bárbaras judiações? Será que os 
castelhanos tornaram-se legítimos donos das terras do Haiti por 
terem se apropriado destas, exterminando a raça aborígene? Será 
que os africanos que Las Casas, pelos seus conselhos, fez 
transportar ao Novo Mundo, eram criados para serem escravos dos 
brancos que, por fingimento, perfídia, violência, os tinham capturado 
da sua terra natal? De que direito se lhes forçaram a curvarem-se sob 
o peso da escravidão? Não foi aplicando o direito da força que 
Cristovão Colombo passou a ser dono do Haiti? [...] (MADIOU, op. cit. 
p. 141) 

 

Apesar de longa, a citação de Madiou é fundamental. Em um artigo que 

havíamos escrito em maio de 2008 e que foi publicado, em outubro do mesmo ano, 

na revista haitiana, Desalinyen, editada pela Associação dos Universitários e das 
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Universitárias Dessalinianas (Asosyasyon Inivèsitè ak Inivèsitèz Desalinyèn – ASID, 

em língua crioula haitiana), havíamos analisado assim: 

 
O precedente trecho de Madiou sintetiza a história do Haiti de 1806 
para cá. Este nos ajuda a entender a malícia pela qual o projeto 
pérfido de “liberdade, igualdade e fraternidade” conseguiu derrotar o 
projeto solidário “Liberdade ou Morte!75”. Trate-se da história de uma 
luta entre a classe dos explorados frente à classe dos exploradores 
que se têm apropriado de tudo. Trata-se da vitória de um projeto 
antes da independência sobre um projeto que ia estabelecer-se a 
partir do dia primeiro de janeiro de 180776. Portanto, 17 de outubro de 
1806 simboliza a derrota do sonho e do projeto popular. 
(FRANKSEGI, 2008, p. 20).  

 

Enfim, trata-se do triunfo do individualismo moderno/colonial sobre a livre 

individualidade solidaria. 

 

No contexto de luta de massas, antes do ato odioso do dia 17 de outubro, 

afirma-se claramente que “a propriedade é roubo”. Essa descrição nos permite ver a 

luta entre dois projetos: o individualismo moderno, baseado em se poder usufruir, de 

fato ou “legalmente” dos bens, pouco importa se através de verdadeiros ou falsos 

títulos coloniais, e a Livre Individualidade, cujo principio fundante se encontra no 

trabalho. Consideramos legítima a afirmação de que Marx, em sua análise do real 

através do método dialético, ao entender a centralidade ontológica do trabalho na 

sociabilidade humana, esteve – mesmo sem sabê-lo – homenageando a iniciativa 

haitiana da livre individualidade solidária, em seu pioneirismo.  

 

As medidas tomadas por Dessalines não demoraram a dar bons 

resultados, com está comprovado numa carta do inspetor da cultura da região sul, 

Mentor, na data de 11 de julho de 1806: “Muitas terras foram devolvidas ao Estado... 

o que permitirá dar satisfação aos nossos pobres irmãos... esta nova vitória 

encontrará a satisfação do Povo ao mesmo tempo em que cobrirá a Pessoa imperial 

com um escudo eternamente impenetrável.” (RENÉ, 2008, p. 80). 

 
                                                            
75 Era o juramento dos lutadores independentistas haitianos durante a Revolução e que estava 
inscrito na bandeira nacional. Depois do assassinato de Dessalines, o lema mudou para “liberdade, 
igualdade, fraternidade”. 
76 Madiou relatou que, durante uma conversa, Dessalines declarou ao general Guillaume Lafleur que 
a partir do primeiro de janeiro de 1807, todos os tipos de abusos cessariam, que os fundos públicos 
deixariam de ser desperdiçados e que se estabeleceria outro sistema. Mas Dessalines não viveu 
além do dia 17 de outubro de 1806. 
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Dessalines, fazendo pouco caso do poder de manipulação, não deu muita 

importância à conspiração dos promotores do projeto individualista 

moderno/colonial. Pois estava sabendo de tudo, como está comprovado numa carta 

ao seu homem de confiança, Capois, na data de 11 de outubro de 1806 (6 dias 

antes do seu assassinato): 

 
Eu sei o que você sente quando vê homens que num passado muito 
recente juravam fidelidade ao seu Imperador, tentando sublevar 
contra ele o povo; eles têm razão de ficar com raiva de mim por ter 
reclamado a favor do povo uma parte das terras molhadas de seu 
sangue e de seu suor, mas isso importa pouco, o Governo, forte em 
sua consciência, conta com o julgamento da generalidade dos 
cidadãos. (RENÉ, 2008, p. 81). 

 

Dessalines pagará caro por sua ingenuidade.  Apenas 6 dias depois, 

aqueles que planejaram o seu assassinato executaram o seu plano e conseguiram. 

E, através do assassinato de Dessalines, não morreu apenas um homem, senão 

todo o projeto solidário de liberdade coletiva/livre individualidade que estava para ser 

aplicado em 1807 e que foi derrotado. Abriu-se, assim, o espaço para o projeto 

individualista moderno se re-implantar e se desenvolver até hoje. No entanto, o 

projeto derrotado na ocasião do assassinato de Dessalines no dia 17 de outubro 

sempre constituiu um leitmotiv de luta para as classes exploradas e dominadas, 

como mostraremos mais adiante. 

 

 

3.2. MOMENTOS-CHAVES NO DESEMPENHO DOS DOIS PROJETOS NO 

SÉCULO XIX 

 

 

Logo após o assassinato de Jean-Jacques Dessalines, recomeçaram as 

lutas autônomas dos e das independentistas. Apesar de que a independência já 

estivesse conquistada, a unidade anti-colonial, antiescravista e anticapitalista estava 

rompida no ato do dia 17 de outubro de 1806. A grande aliança política que facilitara 

as lutas revolucionárias até a Independência se rompeu. As dissensões, antes 

colocadas em suspensão, ressuscitaram. Frente ao projeto dos anciens libres 

(antigos alforriados) que venceu, os camponeses opuseram um primeiro período de 

13 anos de luta, que vai de 1807 até 1820.  
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3.2.1. Goman e a rebelião dos camponeses da Grand’Anse (1807-1820) 
 

 

Do assassinato do fundador da Independência decorreu a divisão do país 

em duas grandes regiões: o general Henri Christophe proclamou o Reino do Norte, 

enquanto que Alexandre Pétion e Gérin estabeleceram a República no Oeste e no 

Sul. Como destaca Madiou, o governo Dessalines foi um campo de conciliação 

momentânea entre duas grandes tendências dos anciens libres: a tendência à 

monarquia, legada por Toussaint Louverture, agora simbolizada por Christophe, e a 

da república, herdada de Rigaud, representada doravante por Pétion e Gérin. 

Porém, ligados pelos mesmos interesses de classe, os dois partidos se ajustaram 

para golpear o governo Dessalines (MADIOU, 1988, p.480). O mesmo Madiou 

destaca que Pétion e Gérin eram quadros do antigo partido de Rigaud, o qual se 

separou de Toussaint Louverture, em 1799, quando entendeu que Toussaint quis 

tirar o país da tutela da França e proclamar a independência e estabelecer uma 

monarquia. Pétion e Gérin, seguindo os passos do seu mestre Rigaud, eram 

democratas e confiavam na França republicana (Ibid. p. 479). Eles se identificavam 

com o povo, lutando durante as guerras da Independência, mas apenas para 

substituir as vagas dos antigos colonos. Logo após terem assassinado Dessalines, 

promulgaram uma lei, no dia 9 de fevereiro de 1807 (Ibid. p. 491), pela qual eles 

tomaram posse das terras que Dessalines nacionalizou. Nesse quadro se iniciaram 

as primeiras lutas populares pós-independência. 

 

No mesmo mês de fevereiro, Jean-Baptiste Perrier, mais conhecido como 

Goman, antigo marron durante o período colonial77, aprofundou a ruptura dos 

trabalhadores cultivadores com a rivalidade das duas asas da classe dominante.  Já 

no dia 8 de janeiro, alguns cultivadores haviam iniciado um ataque na cidade de 
                                                            
77 No que tange a Goman, o historiador Beaubrun Ardouin o apresenta assim: “[...] Eram conhecidos 
todos os antecedentes desta singular personagem, deste congo (era africano) que sempre tinha sido 
marron nos bosques durante o antigo regime colonial, no tempo de Toussaint Louverture e dos 
franceses e que tinha um caráter indócil, lutando incessantemente com seus chefes”. (Beaubrun 
ARDOUIN apud Michel HECTOR, Crises et mouvements populaires en Haïti. Port-au-Prince: 
Presses Nationales d’Haïti, 2006, p. 117). Michel Hector acrescenta uma frase mais adiante: “Sente-
se através destas linhas toda a reprovação da ação contestatória de toda uma categoria de rebeldes 
ao sistema colonial escravista”.  
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Jérémie, departamento da Grand’Anse (região sudoeste), para expressarem sua 

oposição a Pétion e Gérin e, igualmente, sua condenação ao assassinato de 

Dessalines.  

 

A intelectualidade tem discursado muito a respeito das causas das 

revoltas dos cultivadores78. Mas, a chave para compreender as suas lutas está na 

declaração que fizeram, em 1811, diante de Borgella, representante da ordem, na 

cidade de Cayes, região Sul. Os rebeldes indicaram claramente “que estavam na 

miséria, desprovidos de tudo e que vinham reclamar os seus direitos79”. Isto é, as 

revoltas dos cultivadores para condenarem o assassinato de Dessalines não se 

explicam por que Dessalines era um homem bonito ou por que era o fundador do 

país. Melhor dizendo, não se trata de causas emocionais e sentimentais. O 

assassinato de Dessalines era também o assassinato do sonho e projeto dos 

cultivadores. Era o assassinato dos seus direitos à posse de terra. Por isso é que, 

durante 13 anos, de 1807 até 1820, eles haviam lutado incessante e intensamente 

para reclamar os seus direitos. O próprio presidente Pétion pode admitir, em 1814, 

que a rebelião tinha sua origem nas relações sociais da época.  

 

Michel Hector notou que o presidente havia denunciado a atitude dos 

grandes chefes militares que forçavam os cultivadores a trabalhar nas antigas 

habitações. Numa carta do dia 9 de janeiro ao general Henri, o chefe de estado 

escreveu: “Não há dúvida, meu caro general, que este espírito de egoísmo e de 

injustiça é responsável por mergulhar a região de Grand’Anse no estado no qual se 

encontra neste momento” (HECTOR, 2006, p. 119).  

 

O presidente Pétion repetiu duas vezes essas observações a outros 

chefes em cargo. Por exemplo, ao comandante Marion, recém-nomeado para a 

                                                            
78 “A origem da insurreição da Grand’Anse não era primeiro bem conhecida de todo o mundo. Tem-se 
dado ênfase, para o fim, aos efeitos sem prestar atenção em aprofundar a causa”. Essa citação é 
tirada do jornal da época, L’Abeille Haïtienne, na sua edição do primeiro de maio ao primeiro de junho 
de 1820. É reproduzida por Michel HECTOR (Ibid. p. 119). Cabe destacar que a expressão “todo o 
mundo” referenciada aqui, diz respeito apenas ao público do jornal, isto é, da classe dos possuidores. 
Pois os trabalhadores eram verdadeiramente claros: “estavam na miséria, desprovidos de tudo e [...] 
vinham reclamar os seus direitos”. 
79 Essa declaração é relatada por dois historiadores contemporâneos do evento: B. Ardouin, Études 
sur l’Histoire d’Haïti, Paris, 1856, Tome VII, pp. 93-94 (éditions 1953) e A. Magloire, Histoire 
d’Haïti, Tome I, Imprimerie-Librairie Le Matin, 1909, pp. 144-150.  A citação feita aqui se refere à obra 
de Michel HECTOR, Ibid. p. 121. 
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região de Cayes, assinala que os cultivadores daquela região “sempre têm sido 

tratados de maneira altiva, desdenhosa e injusta” (Ibid., p. 120). Dois meses depois, 

repetirá as mesmas observações ao general Bazelais, comandante da Grand’Anse: 

 
[...] Os cultivadores nunca foram considerados cidadãos ativos da 
República, sempre foram tratados rigorosamente de maneira mais ou 
menos injusta. Este estado de abjeção, este sistema mal entendido, é 
uma das principais causas da insurreição que devora toda esta 
região. (Ibid.) 

 

É claro que o estabelecimento da democracia republicana no Oeste e no 

Sul80, para falar como Madiou, nada tem a ver com o povo. As medidas 

recomendadas pelo presidente Pétion para diminuir a miséria dos cultivadores são 

pautadas pela expectativa de enfraquecer o apoio destes às lutas populares. Isto é, 

o objetivo de Pétion era manipular o povo. Nunca quis atender as suas demandas 

equitativas na repartição das terras, como postas claramente por Dessalines. Pois, 

na verdade, a luta dos cultivadores da Grand’Anse, encabeçada por Goman, nunca 

obteve nenhuma tolerância por parte das elites. Do seu inicio, em 1807, até sua fase 

de extinção, em 1820, sempre foi alvo de ofensivas governamentais. Michel Hector 

destaca uma onda ofensiva governamental, em 1813, onde uma grande operação 

visando à destruição da rebelião terminou por uma enorme derrota das tropas 

governamentais. “Aí estão as explicações acerca da cautela recomendada por 

Pétion a favor dos cultivadores, justamente no início do ano 1814.”(p. 122). 

 

Quer dizer, o peso da organização dos cultivadores para se defenderem 

na sua luta contra a burguesia democrática moderna e o número dos rebeldes – 

cerca de 3000 homens – obrigaram as autoridades governamentais a fingir levar em 

conta as suas demandas, embora de maneira momentânea. Mas, o regime 

republicano democrático estabelecido não aceitou compor com nenhuma 

                                                            
80 “A partir da queda de Dessalines, o antigo partido de Rigaud, purificado através das chamas da 
guerra, inteiramente esvaziado de todas suas ilusões em relação à primeira revolução, cheio de 
experiência, e identificando-se mais com o povo, retomou sua autoridade e velha supremacia tanto no 
Oeste como no Sul. Os preconceitos de condição que haviam afastado o ancien libre (antigo 
alforriado) do nouveau libre (novo liberado) foram reduzidos durante a guerra da independência, e 
essas duas classes de homens haviam consagrado sua aliança juntando-se, no dia primeiro de 
janeiro de 1804, sob a denominação genérica de haitianos. Este partido, agora representado por 
Pétion e Gérin, tinha sido sempre democrático e cheio de confiança na França Republicana. 
Havia se afastado de Toussaint Louverture em 1799, porque este, projetando a independência e a 
monarquia, havia querido separar-se da França e fazer-se coroar.” (Thomas MADIOU, Histoire 
d’Haïti. Port-au-Prince: Éditions Henri Deschamps, 1989, p. 479. Grifo nosso). 
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reivindicação popular. Em 1818, morreu Pétion. Jean-Pierre Boyer tomou seu lugar, 

com a principal meta: a eliminação da luta de Goman. As informações obtidas pelo 

historiador Michel Hector comprovam que, desde o ano seguinte, havia sido 

anunciado oficialmente o início de uma campanha que devia ser definitiva contra a 

rebelião. Os dados de Hector comprovam que: 

 
Nesta perspectiva, 6 regimentos são mobilizados e colocados sob a 
liderança dos generais Lys, Francisque e Borgella. O comando 
supremo das tropas é confiado a Borgella. A única missão destas 
consiste em extirpar a revolta por todos os meios. As operações 
começam, então, no dia 26 de Janeiro de 1819 e estendem-se 
praticamente por todo o resto do ano, para terminar oficialmente no 
dia 18 de Fevereiro de 1820. Nesta data, com efeito, Boyer, na cidade 
de Jérémie, anuncia “ao povo81 e ao exército” a ocupação do Grand 
Doco, aldeia considerada a capital do território dos rebeldes, e a 
pacificação82 total das montanhas da Grand'Anse. (HECTOR, 2006, 
p. 122, grifo nosso). 

 

Na mesma ocasião, Boyer anuncia oficialmente aos proprietários da 

Grand’Anse a entrega das suas terras que haviam sido tomadas pelos rebeldes. 

 

Assim acabou uma etapa das lutas autônomas dos e das 

independentistas. Insistimos sobre a participação feminina nestas lutas, pois, 

durante o período de conflitos, Goman organizou a população do território sob seu 

                                                            
81 Cabe destacar aqui que o próprio Michel Hector colocou entre aspas a palavra “povo”, ao qual 
Boyer pretende dirigir seu anúncio. O historiador não diz nada mais. Mas isso é bastante significativo 
para chamar a atenção sobre o papel manipulador do discurso oficial que procura dividir os rebeldes 
do povo para afastá-los das massas. Pois, o verdadeiro anúncio contido no discurso de Pétion é este: 
jamais o povo teria direito à terra, única fonte de riqueza da época. Quer dizer, na verdade, a luta dos 
rebeldes é, sobretudo, a do povo em geral, cujos verdadeiros inimigos são os dirigentes estatais e 
toda a classe possuidora, em geral, cuja política eles aplicam. A ideologia dominante sempre participa 
do desnorteamento das massas em relação ao seu verdadeiro interesse.  
82 Neste início do Século XXI, na época da globalização neoliberal, a palavra “pacificação” não deixa 
de nos chamar a atenção. Faz cinco anos (desde fevereiro de 2004) que o Haiti foi invadido por 
tropas do Canadá, da França e dos Estados Unidos. Em junho do mesmo ano, a ocupação mudou de 
liderança. Assim, o exército do Brasil passou a liderar a ocupação do Haiti com tropas brasileiras (o 
maior componente) e de outros países da América do Sul (descendentes dos europeus – antigos 
colonizadores). O pretexto justificativo é a necessidade de manter a paz no país que estava num 
período de grande efervescência. A expressão “manter a paz” não é nada mais do que um 
eufemismo para nomear o processo de assassinato dos rebeldes, enquanto as mídias espalham a 
falsa propaganda de que o Haiti está em guerra e que precisa de missão humanitária. Este foi o papel 
que cumpriu, por exemplo, o artista brasileiro MV Bill, preto como os haitianos, que foi para o Haiti 
neste ano de 2009 por conta da Rede Globo e que, sem vergonha, voltou contando no “Domingão do 
Faustão” do dia 12 de julho, que as tropas do Brasil estão em missão humanitária no Haiti, com o fim 
de pacificar o país que está em guerra. O assassinato dos rebeldes é justamente o que aconteceu 
desde a invasão destas tropas e que está ainda acontecendo. Enquanto as empresas capitalistas do 
Brasil, como a têxtil, do vice-presidente José Alencar, estão roubando terras férteis para implantar 
maquiladoras e explorar a mão-de-obra mais barata da América, o discurso capitalista chama isso de 
“cooperação sul-sul”. 
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controle em duas equipes principais: os cultivadores e os guerreiros. Destaca-se 

que, em 1810, os guerreiros eram 3000 homens e que, em 1813, um batalhão de 

mulheres, chamadas amazones (amazonas) figura entre os efetivos militares da 

insurreição. Hector acrescenta uma informação acerca das mulheres nesta luta: 

 
Além disso, durante toda a permanência do movimento, as mulheres 
desempenham o papel de agentes de ligação entre as cidades, 
particularmente Cayes e Jérémie, e o mundo dos insurgentes 
retirados nas montanhas. Não deveram ser numerosas. Mas são elas 
em todo caso que se ocuparam da venda, nos mercados urbanos 
mais próximos, dos gêneros agrícolas produzidos na região 
insubordinada, assim como a compra, com o dinheiro assim obtido, 
das mercadorias importadas necessárias para o estabelecimento 
humano constituído pelos rebeldes.  (HECTOR, 2006, p. 121). 

 

Reproduzimos esse trecho pensando no movimento feminista haitiano e 

perguntando: por que as feministas haitianas do século XXI nunca se referem a tais 

mulheres autonomistas, independentistas e, sobretudo, igualitárias como referências 

de seus movimentos sociais? Questão que ainda está para ser respondida em 

estudos posteriores.  

 

Neste ponto do estudo, devemos reter que o período situado entre 1807 e 

1820 representa o mais fundamental no desenvolvimento do Haiti pós-colonial. 

Corresponde à instauração das estruturas econômicas, políticas e sociais sobre as 

quais deve se edificar a jovem sociedade nascida das lutas anti-coloniais, 

antiescravistas e anticapitalistas, isto é, opostas à modernidade, (na sua 

componente popular). Lutas estas que triunfaram em 1804, mas cuja unidade foi 

rompida dois anos depois, com o assassinato de Dessalines e o adiamento do 

projeto da livre individualidade. Isto é, uma vez realizada a independência, a classe 

dominante fez a escolha de combater, da maneira mais repressiva possível, 

qualquer projeto visando o desenvolvimento da livre individualidade de cada um. 

Porém, a extinção da sedição encabeçada por Goman e seus tenentes Malfait e 

Malfou não significa automaticamente a extinção das contestações por parte dos 

cultivadores e das cultivadoras frente ao sistema (semi)colonial explorador e 

opressivo (re)instaurado. Apenas deram um passo para trás para melhor darem dois 

passos para a frente no momento certo. Tal momento não demorou muito tempo 

para se apresentar.  
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3.2.2. Jean-Jacques Acaau e as lutas agrárias de 1843-1848 
 
 
Observou-se, durante os anos 1843-1848, uma grande insurreição por 

parte das classes populares. Mas isto não quer dizer que o período situado entre o 

fim das lutas lideradas por Goman (1820) e o início das novas lutas que vão ocorrer 

a partir de 1843 seja um período de descanso. Com efeito, Boyer publicou em 1826, 

seu código rural muito repressivo contra o campesinato, mas, isto não impediu o 

persistente progresso da pequena propriedade por parte dos cultivadores. Porém, as 

condições de vida dos camponeses eram tão graves que era preciso um movimento 

cuja meta tinha que ser “de modificar favoravelmente o lugar e o papel reservados 

aos camponeses na sociedade global. Em outras palavras, o objetivo é mudar a 

relação das forças políticas e sociais a favor do ‘povo sofredor’”. (HECTOR, 2006, p. 

125). Nesta perspectiva, em março de 1844, no Sul, mais uma vez, são realizadas 

algumas reuniões de uma trintena de delegados para a busca da retomada das 

lutas. A maioria destes delegados, reunidos na região de Camp-Perrin, é do meio 

rural. São cultivadores de pequenas propriedades. Assim conseguiram juntar cerca 

de dois mil homens armados que depois lutaram sob a liderança de Jean-Jacques 

Acaau. 

 

Na sua obra, Crises et mouvements populaires en Haiti, já citada várias 

vezes nesta nossa pesquisa, Michel Hector fez uma observação cuja importância, ao 

nosso ver, é capital. É a seguinte: o peso da ação popular na grande crise 

assinalada aqui nunca merece a atenção dos historiadores. Até onde sabemos, 

apenas um texto83 trata especificamente da mobilização das classes sociais 

populares dentro deste período chamado de “Revolução de 1843”. A tendência 

dominante sempre procura desenvolver uma abordagem “etiológica” dessas lutas, 

como se fossem fenômenos médicos do tipo: as causas, as diferentes fases e os 

resultados (da crise). Assim, acaba sendo subestimada e até simplesmente 

escamoteada a realidade da mobilização popular. Mas, quando se procura seguir as 

                                                            
83 Manigat, L., La Révolution de 1843. Essai d’analyse historique d’une conjoncture de crise. 
Édition Le Normalien, 1959. Nova edição, Les Cahiers du Chudac, jan-março 1997. Citado por M. 
Hector, op. cit. p. 135. 
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manifestações de contestação surgidas nos meios populares tanto nas cidades 

como nos campos, com certeza, se observa uma luta intensa a partir de 1844. 

Porém, não há como se fechar os olhos para a mobilização camponesa que estava 

sendo preparada desde 1838. 

 

Observamos o quanto existe de complexo em se caracterizar o popular 

através do prisma deformante, ou seja, da história vista da cima, da perspectiva 

dominante, que enfoca exclusivamente as atividades governamentais e oficiais. M. 

Hector (2006, p. 138) se expressa sobre esta questão da maneira seguinte: 

 
(...) as informações sobre a situação e as iniciativas dos setores 
oprimidos inserem-se no âmbito de uma visão que limita os conflitos 
sociais a rivalidades entre os estratos superiores da sociedade para o 
controle do poder de Estado. É através deste prisma deformante, a 
história vista de cima, particularmente na perspectiva das lutas para a 
conquista de posições à cimeira do sistema político, que as fontes 
habituais fornecem-nos às vezes alguns dados fragmentados. O 
popular antes é percebido como objeto de manipulação e não como 
sujeito autônomo, embora não se manifeste todo o tempo da mesma 
maneira. 

 

A certeza que temos é que os cultivadores desempenham um papel 

importante nas lutas contra Boyer. Trata-se de fato historicamente comprovado. A 

esse respeito, Madiou destaca a ambivalência dos anti-boyeristas de Jérémie que 

ficaram felizes por causa das lutas das massas contra Boyer, mas sem poder 

esconder seu temor de ser ultrapassados pelo movimento. Madiou acrescenta 

assim: “É evidente que queriam mudar o governo, mantendo, ao mesmo tempo, o 

povo na ordem e no trabalho agrícola.” (MADIOU, 1991, p. 443). 

 

No âmbito de nosso estudo, o conceito de classes populares ou setores 

populares refere-se às categorias sociais concretas vivenciando determinadas 

condições de vida e, daí, comprometidas num combate determinado, na busca de 

objetivos precisos. Essas categorias podem se encontrar tanto na cidade como no 

campo. Essa precisão é de extrema importância à luz da cautelosa observação de 

Mouterde segundo a qual,  

 
É, geralmente, referindo-se ao seu lugar no processo de produção 
capitalista e à sua situação a respeito do trabalho que no seio da 
esquerda se tem tido tendência em caracterizar as classes populares: 
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aquelas que têm nada mais de que o seu trabalho diário para 
sobreviver. É a razão pela qual durante muito tempo, uma grande 
parte da esquerda tem visto nos Autóctones senão que camponeses 
explorados. (MOUTERDE, op. cit., 97). 

 

Mouterde chama a atenção a respeito das insuficiências de tal definição 

na maioria das sociedades do Sul, especialmente na America Latina, onde “o 

trabalho assalariado não é a atividade da maioria [das pessoas] e onde muita gente 

vivencia ciclicamente desemprego ou trabalho precário e informal” (loc. cit).  

 

A questão não é de partir de uma definição embasa na exclusão, 

minimizando assim o papel da exploração e, portanto, do trabalho nem de 

negligenciar os efeitos do modo de produção capitalista sobre a configuração das 

classes populares. É exatamente o contrário: o modo capitalista de produção tem 

moldado as classes populares de maneira diferenciada de acordo com as 

especificidades das formações sociais. Isto é, não podemos analisar as nossas 

classes populares sem levar em consideração o conjunto das características que 

somam o seu estatuto. 

 

No caso do Haiti, os membros das classes populares urbanas são antigos 

camponeses que foram expropriados e forçados a fugir do campo em busca de vida 

melhor na cidade. Os dados fornecidos por Roberto Marte (apud HECTOR) indicam 

que o número de pessoas nos meios rurais era de 316 544, no ano 1824. Deste 

número, 189 927 eram trabalhadores sem nenhuma propriedade legal. A propósito, 

Hector (op. cit. p.140) observa: “Esta população rural comporta alguns pequenos 

proprietários, mas majoritariamente [são] não-proprietários constituídos por 

agricultores, meeiros, trabalhadores agrícolas e empregados”. Raramente, essas 

pequenas propriedades situam-se nas margens das terras já ocupadas pelas 

camadas dominantes nas planícies. Geralmente encontram-se nas montanhas ainda 

inexploradas. Convém lembrar que o nome mesmo do país, Haiti, significa “terras 

montanhosas”. 

 

E, para melhor dar uma idéia da amplitude da mobilização, Hector resgata 

os dados fornecidos por Charles Mackenzie para os municípios da região Sul, cuja 

população totalizava 34 954 habitantes no ano 1824. Assim, estima com precisão 
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que “os dois mil cultivadores, mobilizados em Camp-Perrin, uma vintena de anos 

mais tarde, representavam, portanto, uma porção substancial dos camponeses da 

região”. (HECTOR, 2006, p. 141). 

 

Se for verdadeiro que durante as lutas do período 1843-1848, as 

mobilizações coletivas ocorreram, sobretudo, no meio rural, não dá para assim 

minimizar a participação das classes populares urbanas. Não se trata de fato sem 

importância que 3000 pessoas, no dia 3 de fevereiro de 1843, tenham se reunindo 

numa praça da cidade de Jérémie, bastião da revolta, para expressarem seu apoio 

às novas autoridades abertamente opostas ao poder central (loc. cit). A apenas 

alguns metros da capital, na cidade de Léogâne, mulheres ajudaram os rebeldes no 

transporte das peças de canhão. Igualmente em Porto-Príncipe,  

 
Mulheres reunidas em grande número impedem numa primeira 
ocasião a saída de novas tropas governamentais para irem combater 
os insurgentes. Na segunda ocorrência, é o Presidente Boyer 
pessoalmente que, no mesmo dia, na seqüência de uma saída de 
inspeção, “é sitiado por um novo motim”, conduzido mais uma vez por 
um grupo imponente de mulheres, mas desta vez, no bairro de 
Morne-à-Tuf. (loc. cit.). 

 

Essas mulheres são, principalmente, familiares de pessoas vítimas das 

ações governamentais, na cidade de Léogâne. Participam da vasta categoria dos e 

das que têm de lutar duramente a cada dia para assegurar sua sobrevivência. No 

estudo que fez sobre As raízes do subdesenvolvimento no Haiti, Benoit Joachim 

dedica um capítulo  analisando as características das classes e relações sociais na 

formação social haitiana, dos conquistadores aos marinheiros, isto é, da invasão de 

Cristovão Colombo (1492) aos yankees estadunidenses (1915). Ao descrever a 

população dos centros urbanos, Joachim caracteriza esses lutadores e lutadoras 

como “démunis”, isto é, uma categoria de desprovidos, de carentes aos quais falta 

quase tudo, sobrevivendo nas cidades em “condições miseráveis”. Eles são 

“claramente minoritários em comparação ao povo do campo e das montanhas, mas 

francamente majoritários em relação às pessoas de vida fácil e dos privilegiados”. 

(JOACHIM, 1989, p.133). 

 

Para deixar mais precisa nossa análise, afirmamos nosso acordo com 

Benoit Joachim ao afirmar o que se segue: 
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Evidentemente numa formação socioeconômica onde os indivíduos 
que compõem as camadas médias – e não somente eles – entregam-
se a atividades econômicas que se emaranham, e num domínio da 
investigação científica onde a desorganização e a carência das fontes 
de documentação84 constitui (sic) um bloqueio, é difícil delimitar as 
classes e camadas sociais, aqui as categorias intermédias. 
Sobretudo quando se procura se apoiar, como se deve, sobre os 
únicos critérios sólidos que são ao mesmo tempo a propriedade dos 
meios de produção, o papel assumido no processo de produção e de 
troca, o nível dos rendimentos, o nível de organização e de 
consciência, e a idéia que estes grupos se fazem de si mesmos e dos 
outros. Mas por último, não é uma razão para se abrir mão e não 
tentar delimitar os contornos das categorias pequeno-burguesas na 
sociedade haitiana, embora seja necessário, no momento, sacrificar 
ligeiramente no arbitrário. (Ibid., p. 135. Grifo nosso). 

 

Reafirmamos que por classes populares haitianas, designamos a 

esmagadora maioria, seja no campo ou na cidade, que derramou seu sangue para 

fazer a Independência e que, depois, não teve o usufruto dos benesses desta 

independência. E, ao falar em lutas populares, estamos prestando atenção à 

categoria de pessoas capazes de clamar: “estamos na miséria, desprovidos de tudo 

e estamos reclamando os nossos direitos”. 

 

Em favor destas classes, um diário da época, La Feuille du Commerce, 

denuncia: 

 
É necessário observar que em todas as discussões que se têm 
realizado até agora, seja sobre as Finanças, seja sobre o Comércio, 
constantemente se foi propenso a sacrificar o interesse da classe 
mais interessante, mais numerosa, aquela dos cultivadores, em prol 
das outras classes com condições de vida mais fáceis da sociedade. 
Pareceu-se animado de apenas um desejo, o de ver reduzir os preços 
dos gêneros para oferecer mais lucro ao comércio. Nem se pensou 
que para enriquecer uns devia empobrecer os outros. (HECTOR, 
2006, p. 146). 

 

                                                            
84 A desorganização e carência de fontes documentárias destacadas nesta longa citação em geral 
prestam a muita confusão a serviço de interesses escuros. Por exemplo, em setembro deste ano de 
2009, uma intelectual de reputação marxista aproveitou desta falta de dados para improvisar um 
conceito de “lumpen campesinato” e até de “lumpen estudante”. É bastante triste afirmá-lo, mas toda 
essa ginástica intelectual por parte desta chamada “marxista” não procurava nada mais que justificar 
a repressão policial ordenada por seu marido, pró-reitor à pesquisa da Universidade estadual do Haiti, 
contra os estudantes contestadores da mesma universidade, nos dias 28 de agosto e 7 de setembro 
de 2009. Assim sendo, ela tentou improvisar o conceito de “lumpen estudante” para pretender que os 
estudantes contestadores faltam de consciência e não agem por conta própria. Enquanto seu marido 
passou a ser pró-reitor pela primeira vez, em 2002, graças às manifestações dos mesmos estudantes 
contra a ingerência do poder estatal. Essa digressão era apenas para assinalar que, uma pesquisa 
que mexe com o popular no Haiti, precisa ter o maior cuidado possível.  
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Na verdade, o país estava passando por um momento muito difícil. 

Assinala-se, entre outras causas, uma crise internacional que transformou em 

preocupação essencial o preço da cesta básica. Os camponeses, no contexto da 

insurreição de 1844-1848, tiveram que arcar com o peso da crise, além da serie de 

problemas cujas raízes nós já identificamos desde o assassinato de Dessalines. 

Assim, replicaram numa petição: 

 
Chamam-nos de injustos! Os injustos são os que reconhecem como 
cidadãos apenas os negociantes, os comerciantes, os empregados, 
os capitalistas etc., [eles] se disseram revoltados de ver homens de 
pele preta, tanoeiros, cultivadores de profissão, competindo para 
votar na assembléia dos dias 15 e 16 de Junho [1844]. (Ibid., p, 155). 

 

Apesar de o Haiti ser um país negro com uma minoria de mestiços/ 

mestiças, a apropriação das riquezas pelos/pelas dominantes sempre utiliza a 

questão da cor da pele. Depende do momento histórico, se faz mais forte ou mais 

subtil, mas nunca desaparece. Porém, os lutadores e as lutadoras de 1844-1848 

tiveram a lucidez política de não se deixar iludir por esta questão, com certeza 

fundamental, mas que serve como cobertura para melhor camuflar a exploração de 

uma classe sobre a outra. Como testemunha a precedente citação, o problema 

estava muito claro para os contestadores. A esse respeito, Hector (p. 155) viu que 

“na realidade, além de um simples agrupamento baseado na cor, trata-se de um 

problema de luta pelo reconhecimento dos direitos das camadas majoritárias da 

sociedade em geral”. 

 

Os cultivadores, assim, organizaram sua revolta. As suas reivindicações 

referiam-se àquelas de qualquer camponês consciente: quem cultiva a terra tem que 

ser o verdadeiro proprietário. Resgataram, assim, um legado da revolução: a 

solidariedade que vai muito além da cor da pele para reter, antes de tudo, o critério 

da propriedade da qual se apoderaram as categorias privilegiadas. Isso explica 

porque o slogan atribuído a Jean-Jacques Acaau, porta-voz das reclamações dos 

insurretos, ficou célebre: “Negro rico é mulato, mulato pobre é negro!”  

 

Queremos enfocar aqui que o movimento liderado por Acaau ou, de 

maneira mais ampla, o movimento ocorrido durante a última década da primeira 

metade do século XIX, não alcançou sua finalidade: fazer de quem cultiva a terra 
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seu verdadeiro proprietário. As razões são múltiplas. Dentro do conjunto, podemos 

reconhecer, baseando-nos no estudo de Hector: a divisão das forças engajadas na 

luta, a rivalidade interna dentro da liderança assim como a cooptação de alguns 

chefes aos quais o poder central outorgou alguns privilégios e espaços de poder. 

Queremos destacar, por fim, a violência armada generalizada de grande escala por 

parte das autoridades governamentais e o rigor da repressão. Mas, apesar de tudo, 

o bravo povo do Haiti continuou a lutar haitiano. 

 

 

3.3. ESBOÇO SOBRE AS LUTAS POPULARES NA SEGUNDA METADE DO 

SÉCULO XIX 

 

 

Queremos iniciar o nosso olhar sobre a participação popular nas lutas da 

segunda metade do Século XIX introduzindo uma citação de um abade, Eugène 

Tisserant. Em 1838, dirigindo-se ao governo, convencendo-o do seu interesse em 

assinar um Tratado com o Vaticano, afirma: “Os pobres, sobretudo, que formam 

talvez dois terços da população, por não se tornarem cultos através da religião, 

mergulhavam em defeitos enormes e grosseiros e se tornavam a cada dia o objeto 

dos temores mais fundados da Nação85”. (ADAM, 1989, p. 127).   

 

Após ter citado o abade Tisserant, André Georges Adam fez a 

observação seguinte:  

 
Após a insurreição camponesa de 1844, compreende-se cada vez 
mais que era necessário evitar brincar com um problema tão sério. 
Parece que valeu melhor levar em consideração estas observações 
na análise do Tratado em vez de partir em guerra contra Geffrard. Tal 
parece ser, no entender das classes privilegiadas, o significado social 
do acordo com Roma. (ADAM, p. 127-128). 

 

Esclarecemos a questão. Frequentemente, os camponeses apareciam no 

cenário social reclamando seus direitos à terra, sempre negados. É o sentido 

                                                            
85 Interessantíssimo observar todo o desdém do dignitário católico para com os pobres. Tal hipocrisia 
revela o distanciamento desses prelados em relação aos ensinamentos de Jesus Cristo, ele mesmo 
um pobre que defendia os também pobres.  
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essencial das lutas populares no Sul. Embora seja necessário acentuar as 

particularidades regionais. Pois  

 
Enquanto no Sul, os grandes proprietários agiriam em relação aos 
camponeses de acordo com a mentalidade colonial, como se nada 
tivesse mudado (daí a importância da questão social desde 1844), 
parece que os do Norte se revelariam mais flexíveis estabelecendo 
relações paternalistas correspondentes ao regime semi-feudal. Seria 
este o papel do sistema “de moitié” [meeiro]. (Ibid. p, 118). 

  

Desde 1838, Tisserant avisou o governo das vantagens de confiar às 

mãos do clero católico a educação popular. Seu conselho não foi aplicado no 

momento certo. As lutas camponesas de 1844 conseguiram perturbar o sistema, 

embora nada não tenha mudado nas suas estruturas. Assim, os camponeses foram 

capazes de fazer valer sua vontade a defenderem seus interesses de classe. Isso 

não deixou de chamar a atenção das classes privilegiadas. Estas entenderam o 

significado da advertência de Talleyrand a Napoleão: “Sir, pode-se fazer muitas 

coisas com as baionetas, menos sentar-se nelas”. Isto é, não basta reprimir os 

insurgentes cada vez que se levantam contra a ordem estabelecida. Ficava claro 

que outras etapas de luta estavam por vir. Outra coisa mais profunda, suave e sutil 

era necessária, além da repressão militar, para fazer com que o povo aceitasse sua 

miséria sem se queixar. Era preciso, consequentemente, introduzir outro tipo de 

raciocínio na mente do povo, uma vez que, esses pobres eram “objeto dos temores 

mais fundados da Nação86”. Doravante, isso fica claro para as classes privilegiadas. 

Apenas uma instituição era capaz de inculcar essa nova cultura de obediência: a 

Igreja Católica. 

 

Não é que não havia já padres no Haiti, mas eles eram essencialmente 

estrangeiros. E até então, o estrangeiro – branco – era considerado como inimigo. 

Principalmente se fosse de nacionalidade francesa. Assim, os governos jamais se 

esqueceram de enfatizar “nas constituições haitianas que, em caso algum e sob 

nenhum pretexto, ‘os ministros da religião podiam constituir-se em um corpo dentro 

do Estado’. Assim houve padres, mas não houve Clero. Era a total subordinação da 

Igreja ao Estado”. (ADAM, 1982, p. 127). Isto é, a partir do Tratado entre o Estado 

haitiano e a Igreja Católica, em 1860, esta última vem cumprindo o papel que 

                                                            
86 Observe-se, nas palavras do prelado católico, a ideia de oposição entre os pobres e a Nação.  
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exercia nos tempos coloniais: ensinar o povo a aceitar sua miséria como natural, em 

troca da felicidade que se encontra somente além deste mundo87.  

 

Como escreveu André Georges Adam, os governos não se iludem sobre 

a importância do elemento religioso para manter a ordem social. Doravante, o 

destino da Igreja encontra-se tão profundamente ligado ao do Estado que, no 

momento em que os pobres vão aparecer de novo no cenário político, em 1867, o 

primeiro arcebispo de Porto-Príncipe, Testard du Cosquer, afirmou que a queda do 

governo levaria à ruína da Igreja.  

 

De qualquer forma, na nova dimensão ideológica que toma a luta, é 

imprescindível, doravante, como nos tempos coloniais, levar em conta o papel da 

instituição eclesiástica. Porém, o elemento popular se levanta de novo ainda com 

mais força, segundo André Georges Adam (1982, p. 28), o único historiador a 

escrever um livro sobre esta fase: “Durante a crise de 1867-1869, o movimento 

camponês será mais considerável pelo fato de que não está mais localizado no Sul. 

O campesinato todo participa durante a crise. Mas [...] está desunido.”  

 

A participação das classes populares rurais na Independência Nacional 

em nada mudou a sua situação. Ocorreu apenas a substituição dos seus antigos 

senhores franceses por novos senhores locais. Os camponeses continuam sendo o 

                                                            
87 É verdadeiro que a educação assegura por toda parte o papel de reprodução da ordem sócio-
metabólica burguesa injusta, mas no Haiti, pensa-se raramente em disfarçar esta função atribuída à 
educação. Caracterizando o que nomeia “as classes intermédias”, André Georges Adam observa: 
“Parece que, desde 1843, as camadas privilegiadas pensaram na constituição de uma classe média 
para a qual a Escola será a provedora e que servirá, em certa medida, de válvula de segurança para 
conter as massas. Daí, de 1844 a Geffrard, toda uma política da Instrução Pública. Teve os seus 
frutos, pois ela preparou elementos que, por falta de melhor, tornaram-se, de acordo com a 
expressão da época, ‘solicitadores de vagas’. Os registros dos diferentes departamentos ministeriais 
que foram contados permitem fazer-se uma idéia da sua existência. Eles escrevem aos ministros da 
época, apresentam-se aos seus escritórios, desejados que são “a se fazerem contratar”. 
Freqüentemente, o jornal oficial da República, “Le Moniteur”, publica avisos dos departamentos 
ministeriais que recordam que os escritórios são cheios. Estes ‘pequenos intelectuais’ começam a 
tornarem-se um problema social. As apreensões do Poder e das classes privilegiadas se identificam 
em dois textos do ano 1867. Numa circular cujo objeto encara uma reforma do Ensino, o Secretário 
de Estado da Instrução Pública, Demesvar Delorme, assinalou: “As funções públicas, a coisa é triste 
a dizer, não são suficiente ao quarto dos pedidos que chegam de todas as partes” (ADAM, p. 25-26). 
A constituição desta classe média recorda muito àquela dos affranchis mulâtres, alforriados mestiços, 
pela Administração colonial. O seu papel é idêntico da colônia ao Haiti independente. Estes mesmos 
pequenos intelectuais se multiplicam hoje em dia. Mas o seu alvo não é mais a função pública senão 
as ONG e outras instituições internacionais cuja toda a ciência se aplica a monitorar a miséria do 
povo a partir do novo conceito de ‘humanitário’, esta miséria sendo o único ganha-pão deles. 
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único grupo produtor nesta sociedade que alguns passam a qualificar de semi-feudal 

(cf. Ibid.). Mas, o nível de consciência dos camponeses não era homogêneo. Adam 

nos diz que os camponeses do Nordeste, chamados de “Cacos”, eram usados pelos 

generais contra Salnave, presidente popular apresentado como um “mulato 

perigoso”. Porém, os camponeses do Sul, chamados “Piquets”, piquetes, “ com um 

passado de luta social tinham uma ‘consciência lúcida’, isto é, sua tomada de 

posição ao lado de Salnave decorria da sua situação social.” (Ibid.).  

 

A afirmação de Adam se comprova facilmente através da fala dos lideres 

camponeses que haviam declarado: “Negro rico é mulato, mulato pobre é negro”. E 

esta verdade já tornou-se naquela época o lema dos camponeses do Sul. 

Igualmente, vê-se aqui, como a questão da cor da pele é utilizada para mascarar a 

questão mais profunda da exploração de classe. 

 

A propósito da intelectualidade haitiana, seu discurso da unidade 

indiferenciada (nou tout fè youn, somos todos um) a serviço da burguesia local e 

estrangeira, e sua estratégia de colocar a culpa em todo o mundo (exploradores/as 

da mesma forma do que explorados/as), nos motiva a reproduzir aqui a seguinte 

citação: 

 
As designações de “piquets [piquetes]”, “cacos” não serviam somente 
para designar as duas partes do campesinato pobre desunido, 
permitiam também destacar as partes em luta. Todos aqueles que 
defendiam ou apoiavam a causa de Salnave (camponeses, pessoas 
do povo, grandes e pequenos funcionários, padres, diplomatas, etc.,) 
eram chamados de “Piquets” e todos os que lutavam contra Salnave 
(haitianos ou estrangeiros) eram designados como “Cacos”. São 
denominações cômodas que nos servirão nesta análise histórica. 
Provam realmente que, se em tempos de paz distinguem-se numa 
sociedade várias camadas, não é do mesmo modo em período de 
crise social aguda quando a sociedade está dividida em dois 
grupos bem distintos. (p. 29, grifo nosso). 

 

Apesar deste forte apoio por parte dos camponeses do Sul, as classes 

populares urbanas eram os verdadeiros pilares do edifício de Salnave. Trata-se da 

entrada em cena destes elementos populares que o regime de Toussaint Louverture 

chamava de “preguiçosos” e “vagabundos” a fim de reprimi-los, com violência até a 

morte. Toussaint Louverture, como vimos, foi o líder das lutas anti-escravistas que 

decretou, em 1801, a autonomia política de Saint-Domingue. Mas, ele apenas quis a 
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liberdade geral e uma autonomia, conservando intocável a estrutura colonial das 

grandes plantações. O manual de J.C, Dorsainvil evoca a “tendência à ociosidade da 

maior parte dos negros livres” para se referir a estes elementos populares que se 

recusaram a permanecer nas estruturais das plantações. Isto é, Dorsainvil adota 

“uma tese racista para justificar as punições que o regime feroz de Toussaint 

aplicava contra eles (...). É apenas uma explicação psicológica e racista que falseia 

a realidade histórica, evitando buscar as causas objetivas do fenômeno de 

‘emancipação rural’”. (ADAM, op. cit, p. 30). 

 

Essas pessoas que a ideologia dominante racista haitiana havia indexado 

como ociosas ou preguiçosas são camponeses rebeldes frente à ordem semi-feudal 

estabelecida – os únicos revolucionários da época. Elas conseguiram fugir do 

campo, mas não encontraram nas cidades um mercado capitalista pronto a consumir 

sua força de trabalho. Por isso é que quando em 1865 elas entraram no cenário 

político, graças à resistência do bairro popular do Cap (Cabo Haitiano, segunda 

região mais importante do Haiti, depois de Porto-Príncipe), chamado La Fossette, 

foram caracterizadas como uma “massa de sem-trabalho”. Daí em diante, passaram 

a ser tão fortes em outros bairros populares como no próprio La Fossette (Cap), 

Raboteau (Gonaïves), Croix-des-Bossales, Bel-Air e Morne-à-Tuf (Porto-Príncipe) 

que, “no dia do julgamento do general Salnave, era preciso usar as forças armadas 

contra o povo que se manifestava ao seu favor”. (Ibid., p. 32). 

 

Nesta fase da reflexão, podemos reafirmar com mais força que a 

formação social haitiana nasce e se desenvolve atravessada por dois projetos que 

se enfrentam, se incorporam e se excluem mutuamente. O assassinato de 

Dessalines, no dia 17 de outubro de 1806, acabou derrotando o projeto da livre 

individualidade do qual era portador. Daí, a nova sociedade estabelecida tem 

consolidado o projeto de individualismo, cujas raízes se encontram na modernidade 

colonial desde os tempos da administração colonial. Essa consolidação não se deu 

com tranqüilidade. Era necessária muita repressão para fazer com que o povo não 

reivindicasse. Estamos diante de 

 
Uma sociedade onde predomina o elemento camponês tanto do 
ponto de vista numérico como no plano econômico. Com efeito, o 
único produtor nesta sociedade semi-feudal é o camponês haitiano. 
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Sua reclamação principal, durante toda a primeira metade do Século 
XIX se resume no seu desejo de possuir a terra ou na necessidade de 
garantir sua pequena propriedade. (ADAM, op. cit, p. 67). 

 

O problema, sem nenhuma dúvida, é inerente à composição mesma 

desta formação social e à importância da questão agrária. André Georges Adam 

coloca esta questão da forma seguinte: 

 
A única fonte de riquezas explorada nesta sociedade semi-feudal é a 
terra. É a partir dela que é necessário estudar toda a história haitiana. 
Este problema de aquisição das terras é aquele que está no centro de 
todas as perturbações que têm marcado a história do Haiti durante 
toda a primeira metade do Século XIX. [...] A questão camponesa 
permanece a questão social por excelência. (Ibid.) 

 

As estruturas semi-feudais apontadas por Adam deram ainda mais 

acuidade às crises. Os manuais de geografia haitiana ensinavam, ainda no fim do 

Século XX, que o “Haiti é um país essencialmente agrícola”. O último censo da 

população haitiana, realizado neste Século XXI, afirma que 59,2% dos/das 

haitianos/as se encontram no campo. Está claro, assim, que não tem como entender 

esta sociedade nem superar a questão social deixando do lado a questão agrária. 

Porém, o peso dos elementos estrangeiros está tão forte que, sem considerá-lo, 

qualquer abordagem da sociedade haitiana seria necessariamente parcial. 

 

 

3.4. O SÉCULO XX E A NOVA COLONIZAÇÃO DO HAITI 

 

 

A seguinte citação cabe perfeitamente como introdução para destacar a 

neocolonização do Haiti, não somente nas suas fundações ideológicas e culturais 

senão também nas suas dimensões materiais: 

 
[...] É porque vivemos uma realidade neocolonial. Somos as crianças 
de uma ilusão que consistiu em crer que as independências dos 
nossos países significavam o fim da colonização. Ora, com efeito, 
tratava-se apenas do primeiro ato da descolonização. Porque isso se 
vê tanto na metrópole quanto nas suas relações com as antigas 
colônias, a descolonização é incompleta, as suas fundações 
ideológicas e culturais continuam atuais. Continuamos, por 
conseguinte, vivendo uma fase colonial diferente. Nós que vivemos 
regimes e sistemas de opressão de diversas naturezas, 
reconhecemo-nos nesta denominação [indígena] que retorna 



117 

 

precisamente e de maneira crua a todos os opressores a realidade da 
situação em que desejam nos confinar88. 

 

Essa citação foi obtida em uma entrevista de Houria Bouteldja, porta-voz 

do Movimento Indígena da República (MIR). A citação é a reposta à pergunta: “Por 

que vocês se consideram como indígenas”? Segundo as explicações dela, “A 

palavra ‘Indígenas’ é um destruidor de mito: o da república universal e igualitária. 

Além disso, traz a relação com o estatuto que tinham os nossos pais à época 

colonial e mostra que a luta de libertação contínua aqui e ali”. Isto é, o uso da 

palavra “Indígenas” significa uma recusa ao colonialismo, ao imperialismo e às 

normas ideológicas “superiores” de integração que se impõem e impedem aos 

outros (especialmente de origem africana ou árabe-muçulmana) a expressão de 

suas diferenças culturais. 

 

Um haitiano consciente poderia também afirmar: “Somos as crianças de 

uma ilusão que consistiu em crer que as independências dos nossos países 

significavam o fim da colonização”. Salvo que, no caso bem peculiar do seu Haiti, as 

condições históricas nas quais evoluiu nunca deixaram bastante tempo para tal 

ilusão. Apenas realizado o primeiro ato da descolonização, o Haiti se encontrou 

novamente num processo de recolonização, da forma mais brutal possível. Por ter 

combatido a sua antiga metrópole, o Haiti teve que pagar pelo reconhecimento de 

sua independência89. O preço muito forte – 150 milhões de francos de ouro – 

equivalia, em 1825, a quatro vezes o orçamento público da França. Em 2003, esse 

valor estava calculado em mais de 21 bilhões de dólares.  

 

                                                            
88 http://www.indigenes-republique.fr/article.php3?id_article=5. Acesso em 20 out. 2009 
89 “Confundindo voluntariamente a realidade da nação haitiana independente com a ficção de uma 
Saint-Domingue que seria ainda francesa, a Restauração prefere, em vez de concluir um tratado, dar 
a impressão de conceder a independência pela ordenação real do dia 17 de abril de 1825. [...] 
O governo francês toma decisões referindo-se ao território e povo do Haiti como se este país ainda 
dependesse dele. Nos primeiros artigos, 1) proibia implicitamente ao jovem Estado fechar seus portos 
aos seus inimigos e manter relações privilegiadas com seus amigos, de acordo com seus interesses, 
2) fixa as particularidades do regime aduaneiro, reservando-se a parte do leão, 3)impõe ao povo 
haitiano um tributo colonial, 4) desejando não chamar o jovem Estado por seu nome que substitui em 
três ocasiões por uma perífrase, parece limitar o seu reconhecimento ao terço do território que 
representava a República do Haiti naquele momento [ a ilha toda, que abrange hoje duas repúblicas 
independentes, estava unida naquele momento]. Um parlamentar francês estimará, em 1826, que se 
trata de uma maneira engraçada de emancipar.” Benoit Joachim, Les racines du sous-
développement en Haïti. Port-au-Prince: Prix Dechamps, 1979, p. 80-81 
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Para compreender a importância desse valor, é necessário perguntar 

sobre a sua proveniência. Na obra, Les racines du sous-développement en Haïti, 

Benoit Joachim dedicou um capítulo a estudar o que ele mesmo chamou de: “A 

dependência neocolonial”. Demonstrou, com base nos dados, como o jogo de 

influência entre as potencias imperialistas (França, Inglaterra, Alemanha, Estados-

Unidos) castrou a economia haitiana. No âmbito desta pesquisa, e para melhor 

chamar a atenção sobre a acuidade “da questão social”, reproduzimos aqui alguns 

parágrafos que comprovam as conseqüências desta castração: 

 
A necessidade de liquidar esta dívida levou os dirigentes haitianos a 
recolher contribuições que agravavam a situação das massas 
camponesas. O imposto do quinto sobre o café contribuiu muito para 
o descontentamento popular contra o governo de Soulouque. Com a 
queda do Império90, será substituído – subterfúgio – por um direito 
fixo (ainda sobre o café), seguido por uma taxa adicional sobre as 
importações e exportações etc. (JOACHIM, 1979, p. 182). 

 

Citando uma testemunha da época, Joachim informa: “A esses impostos 

acrescentavam-se as emissões de um papel-moeda desacreditado ‘o qual impedia o 

cultivador saber o preço exato do produto de seu trabalho’” (Ibid.) 

 

A situação não pareceu ter sido melhorada, conforme os estudos de 

Benoit Joachim relativos ao assunto: 

 
As dificuldades de pagamento propiciaram à França a ocasião de 
afirmar, em 1843, a idéia de ocupar, como garantia, uma parte do 
território haitiano que seria o Môle Saint-Nicalas ou a península de 
Samana; mas, esta pretensão recusada com vivacidade em Porto-
Príncipe, não teve seqüência. Mais tarde, em 1850, o credor francês 
tentará exercer um controle rígido sobre as finanças haitianas, mas o 
governo de Soulouque, cujo grande banqueiro era Salomon, não se 
deixará abalar. (loc. cit). 

 

Esse esforço por parte de Salomon não significa que ele seja contra o 

princípio de pagamento. Ao contrário, quando Salomon se torna presidente da 

República, ele promulgará a lei de 28 de fevereiro de 1883, pela qual passará a 

distribuir 3 a 5 hectares de terras às famílias que, em contrapartida, cultivariam 

produtos para exportação, principalmente o café.(LWIJIS, 1993, p. 50). Isto significa 

que as famílias deveriam produzir os gêneros que os dirigentes precisavam para 

                                                            
90 Faustin Soulouque se fez coroar Imperador e passou a chamar-se Faustin Primeiro.  
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vender, a fim de pagar a mal chamada dívida da Independência. A seguinte citação 

de Joachim (op. cit, p. 182-183) expressa a verdadeira atitude dos dirigentes frente à 

situação: 

 
Quanto aos dirigentes políticos, obrigados a levar em conta o 
sentimento nacional e a fraqueza dos recursos financeiros do Estado, 
endureciam às vezes sua posição em relação a esta questão. Mas, 
longe de rejeitar o princípio que os nacionalistas e demais opositores 
chamavam der “o vergonhoso tributo”, limitaram-se a reclamar no 
máximo uma diminuição da quantia inicial e novos modos de 
pagamento. Assim, após longas disputas, o montante foi reduzido, em 
1838, a 90 milhões cujo saldo de 60 milhões devia ser pago em 30 
anuidades, mas será pago apenas em 40 anos, com muitas 
peripécias. Neste negócio, os dirigentes políticos renderam-se às 
pressões da antiga metrópole de má vontade. Fizeram isso, não tanto 
porque estimavam justo compensar os antigos colonos, que não 
existiam mais nos últimos anos da liquidação, nem realmente porque 
a população teria temido as demonstrações navais pelas quais o 
representante francês ameaçava sempre. Curvaram a espinha na 
medida em que os seus interesses políticos de grupo social 
dominante não coincidiam com o interesse nacional. (Grifo 
nosso). 

 
Em relação a este grupo social conduzido por Boyer, a partir de 1820, 

mais uma vez Joachim (op. cit, p. 58-59) observa:  

 
Esta nova oligarquia fundiária, oriunda, essencialmente, do antigo 
grupo colonial de “gente de cor e negros livres”, manifestava o desejo 
de conceder importantes benesses aos seus primos de França a fim 
de “legitimar suas posses”. Neste assunto, novas pesquisas têm de 
permitir saber se os negociantes franceses Bonnet, Boyer et 
Imbert, membros da Câmara de Comércio de Marselha, de 1836, 
têm vinculação familial com os altos dirigentes haitianos dos 
mesmos nomes ou se trata de simples homônimos. É necessário 
perguntar se a Câmara de Comércio de Marselha está distante da 
verdade quando, em 1821, (...) defendeu junto ao Ministro das 
Colônias o reconhecimento do Haiti, da maneira seguinte: “Os 
habitantes da parte sul desta ilha, apesar de recusar toda idéia de 
submissão à França, não esqueceram que nasceram franceses, se 
assim se pode falar. Têm conservado todos os costumes da nossa 
nação e preferem, em conseqüência, os produtos manufaturados na 
França aos que os estrangeiros podem oferecer-lhes. (O itálico é do 
autor; o negrito é nosso). 

 

De qualquer forma, Louis Joseph Janvier, famoso pensador político do 

Século XIX, teve razão quando se exclamou:  

 
Esta porção de terra cujos donos somos nós, e que guardaremos 
ciumentamente para os nossos bisnetos, temos pagado três vezes 
por ela. Primeiro, a compramos na pessoa dos nossos antepassados 
e pagamos com dois séculos de lágrimas e suor; seguidamente 
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temos pagado-a com uma imensidão de sangue, e mais ainda temos 
pagado-a por 120 milhões em dinheiro. (Apud JOACHIM, p 171). 

 

A expressão “nós”, não deve ser entendida como um todo não 

diferenciado. Pois, ao final de contas, são as trabalhadoras e os trabalhadores quem 

pagaram e continuam pagando este vergonhoso tributo: 

 
Obviamente, todas as camadas nacionais rejeitavam a dívida colonial. 
A indenização dos antigos colonos parecia-lhes odiosa, a carga 
imposta estava pesada demais. As classes possuidoras não se 
congratulavam da diminuição imposta às suas rendas e seus lucros 
para satisfazer o apetite da antiga metrópole. As classes populares a 
odiavam ainda mais, pois, as classes laboriosas eram as primeiras 
e, em última análise, as únicas, a pagar realmente o peso. (Ibid, p. 
183. Grifo nosso). 

 

Esta dívida serviu de pretexto para a primeira invasão estadunidense ao 

Haiti, em 191591 - isto é, a primeira recolonização militar desde o fim da colonização 

oficial em 1804. Fieis à tradição da “Doutrina Monroe”, e procurando “não permitir 

que a Europa intervenha nos negócios deste lado do Atlântico”, os Estados-Unidos 

se aproveitam da instabilidade estabelecida no Haiti por causa, entre outras, das 

dificuldades geradas pela dívida colonial para ocuparem militarmente o país. Ainda 

mais que já haviam ocupado a república vizinha. 

 

Analisar as consequências desta invasão neocolonial exigiria escrever um 

livro de história – o que estaria, obviamente, muito além das pretensões desta 

pesquisa. No entanto, é preciso destacar alguns aspectos fundamentais em relação 

às classes populares. Essa invasão precipitou as classes laboriosas, ainda com 

maior velocidade, no labirinto em que a escolha política de 1806 já as havia levado. 

A análise a seguir, no último capítulo, buscara a compreensão da questão. 

 

Não podemos deixar de destacar, que os invasores ianques, como 

primeiro ato, esvaziaram abertamente o Banco Central da República, levando a 

reserva aos Estados-Unidos. Igualmente, eles caçaram ferozmente os camponeses 

das suas porções de terras para roubá-las. Implantaram companhias de produção 

açucareira, de banana e borracha. Assim, por exemplo, A Haytian American Sugar 
                                                            
91 A segunda ocorreu em 1994, sob a liderança de Bill Clinton. Estamos, desde 2004,  na terceira, sob 
a liderança das tropas brasileiras enviadas por Lula a pedido da Administração norte-americana de 
Bush.  
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Company (HASCO) roubou 7 532 hectoras; a Haytian Products Company, 3 166 

hectares; a HADC, 4 410 hectares; a Société Haïtienne de Développement Agricole 

apoderou-se de 12 403 hectares. (LWIJIS, op. cit. p. 51).  

 

Além de roubar as terras dos camponeses, os invasores ianques 

restabeleceram uma lei bastante questionada e cuja aplicação tem sido 

abandonada: la corvée92, isto é, o trabalho penoso, forçado por parte dos 

camponeses. Todo o funcionamento da administração pública e do exército havia 

sido assegurado a partir do excedente tirado do trabalho do camponês. Isso não 

bastava. Os generais, nas suas jurisdições respectivas, impunham ao camponês um 

tipo de trabalho forçado, em virtude do qual, por exemplo, o camponês pode ser 

chamado para reparar um caminho ou limpar a cavalariça de um grande chefe. A 

menor resistência ou sinal de desobediência podia ser assimilada à rebelião política. 

E nesse caso, era susceptível de prisão. Ser preso era uma das piores coisas a 

acontecer na vida de qualquer cidadão. Temos um testemunho de um observador da 

época, relatado por Jean Casimir (op. cit.):  

 
Nenhuma liberdade, nem a liberdade individual, a mais necessária ao 
homem, existe realmente no Haiti. Pode perfeitamente acontecer que 
alguém fique anos preso, até morrer, sem ter sido interrogado, se a 
questão política – e está por todos os lados – está em jogo no seu 
caso (Rodapé, p. 131). 

 

Entende-se facilmente que, fieis também à sua tradição de luta, muitos 

camponeses não se deixaram dominar. Frente às estruturas econômicas, políticas e 

ideológicas do capitalismo monopolista ianque implantado, logo entraram no campo 

de luta. Sob a liderança de Charlemagne Péralte, foram os primeiros a combater a 

ocupação. Entretanto, as classes dominantes dedicavam sua confiança à Ocupação. 

(Ibid, p. 173). Isso explica que, “pela sua bravura, a sua tenacidade e a sua devoção 

                                                            
92 Trata-se de um costume muito antigo. Na colônia, o mesmo tratamento se aplicava aos presos 
políticos. Eis uma descrição de Léon Audain, em 1904: “O chefe de bairros rurais [chèf seksyon, em 
crioulo haitiano] controla as corvées [trabalho forçado realizado por camponeses]. Quando, por 
exemplo, um grande trabalho nacional, tal como reparação de uma estrada perto da cidade torna-se 
impraticável, ou uma corvée particular, como a limpeza da cavalariça de um grande chefe ou a 
preparação de seus jardins, exige o concurso de muitos braços, os chefes de bairros rurais prendem 
os camponeses. Estes, sob a vigilância de alguns guardas locais, são levados ao lugar onde deve se 
realizar aquele trabalho, em longas filas de homens apertados e segurando-se uns nos outros pela 
blusa ou pela cintura da calça. Os homens, durante a corvée, não têm direito nem a retribuição 
pecuniária nem à comida; trata-se de uma variedade de trabalhos forçados transitórios para 
inocentes”. (Jean Casimir, radapé, p. 130-131). Isto é, um tipo de trabalho escravo. 
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indomável à causa da libertação do país, os Cacos [sob a liderança de Péralte] 

representaram, sob a Ocupação, a expressão heróica e acabada da consciência 

nacional” (MANIGAT apud CASIMIR, Ibid, p. 179). 

 

Manigat chama a atenção sobre o quanto as classes possuidoras temiam 

esses Cacos. Nos olhos dos invasores ianques, eram “bandidos”. Mas, Manigat 

saúda a sua memória com uma frase honrável: “Para a história haitiana, são eles 

que vão praticamente monopolizar, a resistência armada consciente e deliberada, 

contra a Ocupação norte-americana”. (Loc. cit). 

 

Fica assim claro que a luta das classes populares contra a Ocupação era 

a mesma luta que coloca frente a frente dois campos hostis. O resultado se 

comprova na devastação de nossa ecologia, nos antecedentes do fenômeno do 

êxodo rural ao Panamá (para a construção do canal, iniciado em 1880 pela França, 

depois detida, e finalizada pelos Estados Unidos), até as plantações açucareiras 

estadunidenses em Cuba (final do século XIX e primeira metade do século XX), e à 

República Dominicana (nos bateys, onde a fórmula de exploração pode resumir-se 

assim: 15 horas de trabalho por dia equivalem a uma tonelada de cana, ou seja, 1 

euro por dia). Esses camponeses se encontram ainda hoje na outra parte da ilha, 

em República Dominicana, como trabalhadores/as escravos/as. São utilizados 

essencialmente como trabalhadores agrícolas, e empregados também pela indústria 

da construção civil.  

 

Segundo os dados de Laënnec Hurbon (1987, p. 28), “de 1912 a 1928, 

isto é, durante o período da ocupação americana (que vai de 1915 até 1934), 

milhares de camponeses, expropriados pelo invasor e submetidos à corvée, partem 

como cortadores de cana nas plantações americanas da República Dominicana e de 

Cuba”.  

 

A situação piorou tanto que, em 1937, a burguesia dominicana havia 

organizado o massacre de mais de 30 mil trabalhadores haitianos, com a 

cumplicidade da burguesia haitiana. O racismo dominicano alimenta constantemente 

o temor de que a presença haitiana se faça significativa demais em termos 

quantitativos na República Dominicana. Assim sendo, Laënnec Hurbon observou 
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uma parada no processo de emigração de trabalhadoras haitianas e trabalhares 

haitianos, rumo à República dominicana, devida ao massacre. Mas logo depois, este 

continuou voltou a se operar com maior velocidade como é comprovado na citação 

seguinte: 

 
Perto dos anos 1950, fala-se de 19.000 haitianos ainda presentes na 
República Dominicana, mas a partir de 1964, a população haitiana é 
avaliada lá em cerca de 60.000 e, em 1970, a 300.000 pessoas. [...] 
Nos Estados-Unidos, mesmo para os anos 50, a presença haitiana é 
praticamente insignificante. Para os anos 60 e 70, os trabalhadores 
imigrados haitianos são cerca de 200.000, mas os serviços da 
imigração não podem mais controlar as chegadas. 

 

A população haitiana fora do Haiti estima-se atualmente em mais de 2 

milhões de pessoas. Entre elas, um milhão nos Estados-Unidos e 800.000 na 

República Dominicana. A maioria não tem documento legal. Até seus filhos nascidos 

lá na República Dominicana não tem direito a papeis legais. Isto é, o Haiti está 

vivenciando um êxodo rural enorme que facilita o tráfico bastante organizado de 

seres humanos 93. Os dados proporcionados pelo Grupo de Apoio aos Refugiados e 

Repatriados (GARR) assinalam que 90% da mão de obra agrícola da República 

Dominicana estão constituídas por trabalhadores haitianos (garr-haiti.org). 

                                                            
93 Será que se faz necessário lembrar que o tráfico de seres humanos, mulheres e crianças, 
sobretudo, se impôs, junto ao tráfico de droga e armas, como o mais rentável negócio na atual 
globalização do patriarcado-capitalismo-racismo moderno? O tráfico de trabalhadores haitianos e 
trabalhadoras haitianas é uma empresa organizada de forma explícita. Implica pelo menos: soldados 
dominicanos encarregados da vigilância da fronteira da República Dominicana; os proprietários das 
fábricas açucareiras e grandes plantações de cana de açúcar; os agentes da migração e de outros 
setores não menos importantes dos dois lados da fronteira.  
O trabalhador e a trabalhadora são subornados pelo “buscón” (atravessador de fronteira) que lhes 
prometem montes e maravilhas. Assim, então, o buscón consegue tirar dinheiro do trabalhador e 
trabalhadora em troca de passá-lo pela fronteira. Realmente, o buscón se arranja para abandonar sua 
presa em plena estrada, em um lugar onde tem certeza de que será capturada pelos guardas 
fronteiriços. Estes últimos, para autorizar à trabalhadora ou ao trabalhador sem defesa (pois são 
pessoas sem papéis legais) a continuar seu caminho, exigem a satisfação de todos seus caprichos. 
Conhece-se o caso de Jeannot Succès, assassinado por soldados fronteiriços da República 
Dominicana. Jeannot Succès, já tendo pago ao buscón seu direito de passagem, negou-se a pagar 
novamente aos guardas quando foi capturado. Estes últimos lhe bateram até a morte. Em 
homenagem a este trabalhador rebelde, uma rede que trabalha para os direitos humanos dos 
haitianos expulsos pelo Estado dominicano tem o nome de Jeannot Succès.  
Anualmente, segundo dados do GARR, pelo menos 20.000 haitianos são repatriados à força ao Haiti 
pelo Estado dominicano. Inútil dizer que trabalhadores dominicanos também são vítimas desta caça 
organizada sobre a base da cor da pele. Esta não se pratica somente no local de trabalho. Captaram-
se as pessoas comumente no seu próprio domicílio, a qualquer hora do dia... ou da noite. E são 
deslocadas, sem aviso prévio ao Haiti. Quando chegam, muitas delas não sabem aonde ir, já que não 
nasceram no Haiti, não falam a língua do povo haitiano e nunca tinham visitado o país antes. 
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É também válido destacar que o fim da ocupação em 1934 não encerrou 

o processo de êxodo rural no Haiti. Durante a segunda metade do Século XX até a 

queda da ditadura de Duvalier, em 1986, o Estado haitiano tinha comprometido, por 

acordo escrito com o Estado da República Dominicana, a manter o fluxo de 

trabalhadores que a burguesia tinha necessidade para explorar nas suas plantações 

agrícolas. Esse êxodo não se realiza apenas do Haiti para outros países. Deu-se 

igualmente dentro do próprio país. Por exemplo, “Em 1970, previa-se para 1972 um 

aumento de 15,8% da população de Porto-Príncipe, e que chegaria a uma taxa 

recorde de 20%, somente em 1982. Ora, este limiar foi atingido desde 1971”. 

(HURBON, op. cit. p. 29). 

 

Na mesma década de 70, os Estados Unidos tinham procedido a mais 

uma castração da economia camponesa haitiana. Pretextando da existência de uma 

imaginária “peste suína africana”, e beneficiando da cumplicidade da burguesia 

haitiana, mataram sistematicamente todo o gado suíno pertencente aos 

camponeses. O que permitiu a esta burguesia e a seus administradores no Estado, 

a possibilidade de enriquecimento como agentes no recrutamento de trabalhadores 

haitianos em direção às plantações de cana de açúcar da República Dominicana.  

 

O final da ditadura, em 1986, só pôs fim oficialmente a este acordo, uma 

vez que os industriais da República Dominicana mantêm contratos com alguns 

atravessadores de fronteiras que estão encarregados de buscar haitianos nas 

montanhas para trazê-los às plantações de cana. Tais atravessadores de fronteiras 

levam o nome de buscones (do verbo buscar, em espanhol). 

 

Esse quadro que acabemos de esboçar, apesar da sua brevidade, não 

deixa subsistir nenhuma dúvida: a capacidade de resistência dos trabalhadores e 

das trabalhadoras se reduz como um potenciômetro de tristeza. A derrota do projeto 

da livre individualidade que ocorreu com o assassinato de Jean-Jacques Dessalines, 

em 1806, permitiu a expansão do projeto individualista dentro de uma ordem de tipo 

neocolonial. A degradação da situação de vida das classes populares estava inscrita 

dentro deste projeto. E sua realização acabou golpeando toda veleidade popular à 

emancipação. Do final do Século XX para cá, a sociedade civil e as suas instituições 
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assumiram a missão de cumprir o resto, conforme o que será exposto no capítulo a 

seguir. 
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4. GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL, MOVIMENTOS SOCIAIS E LUTAS 
POPULARES NO HAITI CONTEMPORÂNEO: DESCAMINHO DO 
PROJETO DA LIVRE INDIVIDUALIDADE 

 

 

No início do capítulo I, havíamos insistido sobre a onipresença de 

algumas categorias no discurso político dominante no Haiti. Havíamos dedicado 

aquele capítulo estudando apenas a modernidade. Esta escolha se justificava pelo 

fato de que a ideologia da modernidade é, ao nosso ver, a principal raiz da 

degradação da vida humana no Haiti, degradação que acabamos de analisar no 

capítulo II. Por isso é que havíamos estimado imprescindível apontar para os seus 

fundamentos ontológicos. Mas, do início da segunda metade do século XX para cá, 

alguns conceitos ganharam uma ênfase toda especial quando se trata de analisar a 

realidade sócio-política haitiana. Para os fins desta pesquisa, escolhemos, dentro do 

arsenal da ideologia dominante, algumas categorias que nos parecem mais 

significativas em relação a sua contribuição na eternização dos parâmetros 

estruturais do mundo social neocolonial estabelecido no Haiti. As categorias aqui 

referenciadas, além da modernidade, são: desenvolvimento, organizações não-

governamentais, sociedade civil. Apontaremos, também, fato inusitado, a 

participação dos movimentos sociais – em geral travestidos de esquerdistas – na 

atenuação dos conflitos históricos da formação social haitiana. 
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4.1. O DESENVOLVIMENTISMO E A GLOBALIZAÇÃO NEOCOLONIAL NO 
HAITI 

 

 

A ideologia do desenvolvimento tem, no Haiti, o papel primordial na 

estruturação das consciências e na orientação tanto das ações “privadas” como das 

“públicas”. Antes de apontarmos para as bases que o sustentam e reconstituirmos 

suas marcas na história do país, parece-nos interessante darmos, pelo menos, um 

exemplo da sua força na atualidade. 

 

“Autoridades e imprensa do Cap-Haïtien humilhadas”, é o título de um 

correio eletrônico, vindo de um fórum de discussões políticas94, que recebemos no 

domingo 11 de outubro de 2009. O Cap-Haïtien, no norte do país, é a segunda 

região mais importante, depois de Porto-Príncipe. No primeiro parágrafo daquele 

correio lê-se:  

 
Na semana passada, o ex-presidente americano Bill Clinton e 
alguns investidores estrangeiros efetuaram uma visita ao Cap-
Haïtien, principalmente a Labadee, porto turístico internacional95.  
Sabem que no protocolo preparado em Porto-Príncipe o nome do 
presidente da câmara municipal [o prefeito] da cidade não figurava e 
que nenhum membro da imprensa fora convidado a cobrir o evento? 
(Grifo nosso). 

 

Isto nos parece um fato corriqueiro, sem nada de especial para alarmar 

tanto o internauta. Mas, o verdadeiro ocorrido estava no parágrafo que vem depois: 

“O presidente da câmara municipal da cidade, mesmo assim, foi até ali [Labadee] 

com dois jornalistas, mas, o seu veículo foi bloqueado. Somente após muita 

discussão foi finalmente aceito.”  

 

                                                            
94 Os fóruns eletrônicos de discussões são muito frequentes no Haiti. Lá se encontra tudo o que é 
necessário para se entender a realidade sócio-política haitiana. 
95 Precisar, no fórum entre haitianos, que Labadee é um porto turístico internacional, seria apenas 
uma tautologia se for dada a título de mera informação. A intenção do internauta é, portanto, chamar 
atenção sobre enormes possibilidades de negócios que estavam em jogo naquele momento. No 
contexto deste correio, a presença do ex-presidente estadunidense, acompanhado de investidores 
estrangeiros é indicativa de oportunidades de desenvolvimento. 
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O internauta que enviou essa mensagem se identifica como Dr. Daniel 

Albert, Coordenador de uma tal “Federação dos Comitês de Bairros do Cap-Haïtien96 

(FEKOKAP, em língua crioula)”. Prevalecendo-se do seu título, ele cospe, com 

rudeza, sua indignação: “Definitivamente, Porto-Príncipe não tem respeito nenhum 

pelas autoridades locais [regionais], que vem considerando como sendo 

empregados. Este comportamento de Porto-Príncipe vem suscitando a indignação 

dos cidadãos do Norte e fez vazar muita tinta na imprensa local.”  

 

Levando seu bairrismo à perfeição, o coordenador da FEKOKAP derrama 

suas últimas gotas de indignação: “A gente do Norte começa a tomar consciência 

que Porto-Príncipe é um câncer para este país e que é necessário expulsá-lo fora se 

realmente se quiser atingir um grau de desenvolvimento das províncias.” (Grifo 

nosso). 

 

A partir daí, começamos a entender a razão pela qual o internauta 

protesta diante da “humilhação das autoridades” da sua cidade. Pois, não apenas 

estas estão humilhadas, mas, a região corre o risco de perder uma possibilidade 

inusitada de atingir um grau de desenvolvimento por causa da arrogância dos 

dirigentes de Porto-Príncipe que consideram as demais regiões “como seus feudos”. 

É exatamente isto que descreve o coordenador da Federação dos Bairros do Cap-

Haïtien nas frases seguintes:  

 
Devido a esta atitude arrogante e desdenhosa, o grande Norte [já] 
perdeu múltiplas vantagens. Por exemplo, investidores chegados a 
Fort-Liberté, capital do Departamento do Nordeste, para implantar 
uma fábrica e construir um aeroporto, abandonaram e foram para 
Provost97 onde o Estado é menos intransigente com as taxas. [...] 
Atualmente, a companhia Marnier Lapostole, uma firma francesa em 
Cap-Haïtien, quer aumentar a sua fábrica, comprando uma vasta 
extensão de terra perto de Limonade. Esta companhia já pagou muito 
dinheiro aos homens da capital [Porto-Príncipe] que vêm diretamente 
negociar o contrato.  Até agora as coisas estão em ponto morto, 
enquanto toda a população já manifestou o seu aval ao projeto 
que, obviamente, irá desenvolver a região. [...] 

   

Não perderemos tempo discutindo o sentido da frase absolutista “toda a 

população já manifestou o seu aval ao projeto”, nem o seu verdadeiro papel no 
                                                            
96 Foi para nós uma feliz surpresa, pois, até aqui, não sabíamos que Cap-Haïtien tinha comitês de 
bairros, e tantos, até para se juntarem em federação. 
97 Pequena ilha caribenha situada ao norte do Haiti. Sob o controle dos Estados Unidos. 
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contexto em que foi emitida. O que nos importa neste momento é a obviedade 

performativa do desenvolvimento que levaria a construção de uma fábrica ou um 

aeroporto a mais, ou a valorização de um porto turístico por parte de investidores 

capitalistas. Fica entendido que o desenvolvimento é vislumbrado aqui como 

sinônimo de felicidade, como o fim de todo mal na região. 

 

O correio aqui exposto não foi escolhido cuidadosamente. Poderíamos 

escolher qualquer trecho de imprensa, qualquer extrato de discurso oficial, até as 

discussões de rua ou letras de música. Todos eles comprovariam a onipotência do 

desenvolvimento visto como a panacéia de problemas sociais do Haiti. Por exemplo, 

um evento dos mais comentados e polemizados no ano 2009 foi um seminário de 

desenvolvimento do Haiti, realizado na República Dominicana, entre 28 e 30 de 

agosto. Tal seminário, cujo tema era “Estratégia de resgate para o Haiti”, foi 

destacado na imprensa como “uma reunião entre políticos, sindicalistas e líderes 

religiosos haitianos para debaterem as fórmulas que permitam aos haitianos se 
desenvolverem no seu próprio território em uma atmosfera política, econômica, 

de segurança cidadã e ambiental aceitável98”. (Grifo nosso). Isso vale tanto para a 

imprensa do país sede do evento quanto para a imprensa haitiana. Quer dizer, é 

impressionante o uso abusivo do conceito de desenvolvimento como quadro 

categorial atemporal no Haiti. Daí a conveniência de nos aprofundarmos sobre a 

ideologia do desenvolvimento no âmbito deste estudo para deixar mais claras as 

determinações do real haitiano. 

 

                                                            
98 EL NACIONAL. Harán seminario desarrollo Haití; Inicia este viernes a las 7 PM. Disponível em: 
<http://www.elnacional.com.do>. Acesso em: 28 out. 2009.   
A parte em negrito da frase retoma um discurso racista por parte da imprensa dominicana, cujo setor 
ultra-direita nacionalista propaga a tese de que a presença de migrantes haitianos/as no território da 
República Dominicana é responsável por todo o mal no país. Essa tese justifica vários assassinatos 
de trabalhadores haitianos desde o genocídio de 1937. Somente neste ano de 2009, muitos haitianos 
foram assassinados de maneira espetacular, nas praças públicas, sem nenhuma reação por parte 
das autoridades dos dois países. O assassinato mais espetacular foi quando, no início de maio, um 
grupo de dominicanos/as, inclusive crianças, se reuniu numa praça no Bairro Buenos Aires de 
Herrera- em Santo Domingo, a capital, para filmarem a cena onde um dominicano cortou com um 
machado a cabeça de Carlos Mérilus, um haitiano. As imagens postas na internet mostraram uma 
multidão em delírio, como se a República Dominicana acabasse de ganhar a Copa do Mundo. (Ler no 
www.elac.org.br, o artigo de Franck Seguy, A doce escravidão de haitianos no paraíso 
dominicano. O mesmo se encontra em espanhol no site Correo semanal 
<http://correosemanal.blogspot.com>, sob o título Haití / República Dominicana: La dulce 
esclavitud en el paraíso dominicano. O original foi publicado em francês, com o título Haïti: Les 
douceurs de l’esclavage au paradis dominicain, no site www.alencontre.org.  
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Este trabalho já insistiu bastante sobre o entrecruzamento dos quatro 

domínios da experiência humana e de como a lógica da colonialidade deles se 

apropria. Nesse momento, queremos mais uma vez citar Mignolo (op. cit, p. 36-37) 

para chamar a atenção de que “o funcionamento da matriz colonial pode passar 

inadvertido, e [que] quando sai à superfície, é explicado por meio da retórica da 

modernidade, assegurando que a situação pode ‘corrigir-se’ com ‘desenvolvimento’, 

‘democracia’ ou com uma ‘economia forte’, por exemplo,” isto é, a partir das mesmas 

categorias produzidas pela matriz colonial ou que a perpetuam. Da década de 

cinquenta do século XX até os dias de hoje, a matriz colonial desempenha 

perfeitamente a retórica da modernidade no Haiti para convencer que a solução de 

tudo passa pelo caminho do desenvolvimento. Por isso, é importante abordarmos o 

conceito de desenvolvimento levando em consideração, primeiro, o contexto de seu 

surgimento.  

 

O conceito de desenvolvimento já existiu antes, mas foi somente após a 

segunda guerra entre os países ocidentais (mas chamada de Segunda Guerra 

Mundial, com maiúscula) que passou a tomar um significado particular. Ao longo 

desse período dito de pós-guerra e de descolonização, a idéia do desenvolvimento 

dos chamados “países subdesenvolvidos” fez sua aparição. Em primeiro lugar nos 

Estados Unidos, antes de invadir partes expressivas do mundo ocidental. As 

instituições de Bretton Woods, pelas quais os Estados Unidos decidiram definir a 

nova ordem econômica, são os pilares do desenvolvimento. Criados em decorrência 

desta conferência convocada em 24 de julho de 1944, O Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o Banco Mundial (antigo Banco Internacional para a 

Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD) e o Organização Mundial do Comércio 

(OMC, antiga GATT, em inglês) passaram a ser o núcleo das relações 

internacionais, primeiro, dos Estados Unidos com os países europeus destruídos 

durante a guerra e que precisavam ser reconstruídos.  

 

Quando as Nações Unidas, na década de sessenta, lançaram o programa 

de descolonização, a difusão do desenvolvimento serviu como meio de controle das 

lutas populares independentes, bastante influenciadas pelo comunismo ou com 

possibilidade de vislumbrá-lo. Isto é, o desenvolvimento serviu como forma de 

transição por cima, um tipo de “adaptação preventiva ao perigo de uma situação 
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revolucionária iminente” (ARCARY, 2009, p. 228). Isso explica toda a capacidade 

contundente e inovadora de Jean Anil Louis Juste que criou a expressão 

“Internacional Comunitária99” para designar essas instituições e seu complexo 

ideológico-político, o todo chamado, em geral, de “Comunidade Internacional”. Pois, 

trata-se de instituições cujo papel é derrotar toda luta que procura se embasar na 

Internacional Comunista. Isto é, a difusão da ideologia do desenvolvimento cumpre, 

desde a sua gênese, o papel de assegurar a vitória da Internacional Comunitária 

sobre a Internacional Comunista. 

 

Este desenvolvimento não funciona sem a fundação das instituições – 

tanto públicas quanto privadas – chamadas a colocá-lo em prática. Assim, assistir-

se-á à criação de instituições públicas internacionais, assim como de instituições 

privadas com o encargo de distribuir o excedente alimentar aos países ditos 

subdesenvolvidos.  

 

O desenvolvimento, assim entendido, consiste em atraso dos países do 

terceiro-mundo em relação aos países ocidentais ricos. Para se recuperarem desse 

atraso, os países do Terceiro-Mundo têm apenas de imitar o padrão ocidental rico. 

Ao mesmo tempo, o Ocidente se coloca no dever (moral) de “ajudar”, por sua vez, o 

Terceiro-Mundo neste caminho, ao “pegá-lo pela mão”.  

 

Essa concepção considera o desenvolvimento um imperativo para o 

Terceiro-Mundo, e o Ocidente, o padrão que têm de seguir todos os países que 

desejam compensar seu “atraso”. A Conferência de Bandung se inscreve nessa 

perspectiva. Em abril de 1955, 29 chefes de Estados asiáticos e africanos se 

reuniram nesta cidade ao redor de um grande projeto de modernização das 

sociedades, funcionando, naquela época, sob a direção das burguesias de seus 

países. “Este projeto era baseado na industrialização por substituição, sob o pacto 

social com o setor popular e sob o populismo político e social” (CENTRE 

TRICONTINENTAL, 1999, p. 11). É justamente esse modelo, que é conhecido na 
                                                            
99Estamos nos referindo à 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 à Universidade Federal de Pernambuco (Centro de Ciências Sociais Aplicadas) em 
2007. 
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América Latina sob o nome de desarrolismo, desenvolvimentismo, e que foi dirigido 

pela muito conhecida comissão da ONU, dita Comissão Econômica para América 

Latina (e o Caribe) – a Cepal100. 

 

Porém, não se pode negar que este período de pós-guerra e de 

descolonização coincide com o confronto entre dois mundos: o mundo capitalista, 

reagrupado sob a liderança dos Estados Unidos da América do Norte e o mundo das 

burocracias chamadas socialistas, encabeçado pela União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS). Essa confrontação entre dois mundos constitui um 

dos componentes maiores da ajuda que o mundo capitalista fornece ao Terceiro-

Mundo, na perspectiva do desenvolvimento. O objetivo dessa ajuda foi, 

evidentemente, neutralizar a ameaça que representava o comunismo. 

 

Era o início da Guerra Fria das décadas de 1960 e de 1970. Isto é, do 

cúmulo das confrontações no Vietnã, em Cuba... com as ditaduras da Ásia, da 

América Latina, as quais  

 
Construíam seu poder sobre a doutrina da segurança nacional frente 
ao perigo comunista criando, simultaneamente, uma 
internacionalização do capital, pela redução ao silêncio das classes 
populares, a supressão dos direitos civis e de todas as atividades 
políticas (Ibid. p. 12). 

 

Foi o período no qual coincidem a Guerra Fria e o discurso do 

subdesenvolvimento. Foi igualmente o período durante o qual a chamada Ajuda 

Pública ao Desenvolvimento cresceu muito sem, porém, fazer nenhum 

questionamento a respeito da exploração das economias centrais sobre as 

economias chamadas periféricas.   

 

Quanto às instituições cujas incumbências são de assegurar a distribuição 

desta ajuda – as famosas Organizações Não-Governamentais – estas não se 

definem sobre qual concepção do desenvolvimento abraçar. Em algumas persiste a 

idéia do desenvolvimento como um atraso a compensar. Outras se inscrevem nas 

perspectivas ideológicas da luta anticomunista. Porém, “a idéia do desenvolvimento 

                                                            
100 Conferir também a esse respeito, François HOUTART, Le défi de la mondialisation pour le Sud, 
Port-au-Prince: Cresfed, s.d. Ler principalmente o primeiro capítulo. 
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concebido como liberação faz também seu caminho” (CENTRE TRICONTINENTAL, 

1999, p. 13). Isto é, as contradições sociais originadas nas situações políticas e 

militares acabaram por introduzir no universo cultural dessas ONGs a dimensão 

política do conceito, levando algumas delas a “apoiar movimentos sociais populares 

e contribuírem na conscientização da população” (Ibid.). 

 

Mas, desde o fim da Guerra Fria, o mundo seguiu a direção da 

unipolaridade.  

 
Com efeito, trata-se de bem mais que apenas um mecanismo de 
funcionamento da economia. Trata-se do projeto social de uma 
burguesia, que conseguiu construir as bases materiais de sua 
existência à escala mundial, graças às novas tecnologias que só ela 
controla e utiliza ao seu favor. (Ibid., p.15).  

 

A partir de então, o neoliberalismo e seus catequizadores parecem ser os 

únicos com a possibilidade de dar ritmo à cadência do mundo. Os países do 

Terceiro-Mundo são, portanto, constrangidos a entrar na “economia de mercado”. O 

desenvolvimento é restabelecido no seu sentido único técnico de novas tecnologias 

a injetar do Norte para o Sul. Jean Anil Louis Juste (2007, p. 120) observou que  

 
A APD [ajuda pública ao desenvolvimento] acompanhou esse 
progresso até 1975, ano em que o setor financeiro privado 
transnacional investiu no ramo para imprimir-lhe a sua própria 
racionalidade econômica de lucro imediato. Porém, antes da 
privatização da ajuda ao desenvolvimento, nasceu a economia do 
desenvolvimento como uma especialização no domínio da Ciência 
Econômica.   

 

Cabe destacar que, para compreender os mecanismos do 

desenvolvimentismo e da ajuda ao desenvolvimento, é preciso prestar atenção aos 

mecanismos pelos quais os países ditos desenvolvidos haviam chegado ao nível 

onde estão. São antigas potências coloniais que haviam construído suas riquezas 

através da pilhagem e do roubo dos recursos dos países nomeados de Terceiro-

Mundo, a partir da Conferência do Não Alinhamento, em abril de 1955, em Bandung. 

Aqueles que não foram antigas potências coloniais – os Estados Unidos, por 

exemplo – não se incomodam em substituir as antigas metrópoles, sobretudo na 

América Latina e na África, transformando-se em nova potência colonial tão feroz 

como as antigas. Até porque poderíamos dizer que os países considerados 
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subdesenvolvidos hoje têm sido historicamente os provedores do desenvolvimento 

dos países ocidentais ditos desenvolvidos. Um coletivo de quatro autores, Gérard 

Cachat, Robert Kenan, Marx Beauté, José del Pozzo e de uma autora, Danielle 

Leduc, compartilha esse ponto de vista: 

  
Nesse contexto, alguns autores afirmam que o fenômeno do 
subdesenvolvimento começa já na época colonial, como resultado da 
exploração das metrópoles européias. [...] Assim, a América Latina 
tem cooperado com o desenvolvimento da Europa, pois as suas 
riquezas têm fornecido colossais capitais não apenas à Espanha e a 
Portugal, senão também à Inglaterra, à França, à Holanda (CACHAT 
et al, 1976, p. 194). 

 

Podemos dizer que o subdesenvolvimento do Haiti, nesse sentido, tem 

uma história de mais de 500 anos, isto é, se iniciou com a invasão da modernidade 

colonial introduzida pelos espanhóis e seguida pelos franceses. Mas, como já 

destacamos, o desenvolvimento passou a ser o paradigma das relações 

internacionais, as quais se tornaram um exercício de “cooperação para o 

desenvolvimento”. Vira, assim, a ser o pulmão da nova ordem econômica 

internacional.  

 

O Haiti não demorou a experimentar a cooperação pelo desenvolvimento. 

Desde 1948, as Nações Unidas implantaram o primeiro projeto deste tip,o em 

Kochongra (Marbial), município do Sudeste do Haiti. Jean Anil Louis Juste (1997, p. 

14) destacou que tal projeto visava “promover a vulgarização de técnicas agrícolas 

modernas, a higiene comunitária e a alfabetização dos camponeses”. Tais objetivos 

dizem respeito à prática do desenvolvimento comunitário, o qual “se confunde à 

difusão de tecnologias modernas em meio ao campesinato. Daí, a vulgarização 

agrícola tornou-se um meio de fazer adotar as técnicas culturais novas”. (p. 29). 

 

Após análise, entende-se facilmente que o imperialismo, recorrendo ao 

desenvolvimento para perpetuar as relações coloniais, não podia deixar de introduzir 

o desenvolvimento comunitário no Haiti. Pois, o país era essencialmente rural. Em 

2009, com cerca de 60% de sua população no campo, continua sendo rural. Por isso 

é que o desenvolvimento comunitário está tão presente nos meios campesinos, 

como destacado na tese de Louis Juste.  
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Há de se destacar igualmente que o Estado desenvolvimentista 

experimentado a partir do pós-guerra não se eternizou. Os ganhos sociais 

conseguidos pela classe trabalhadora nos países ditos desenvolvidos foram vistos 

como freios à taxa do lucro do capital. Observa-se que, a partir da década de 

setenta, o Estado de Bem-Estar social vem cedendo espaço ao neoliberalismo. 

Assim, ocorre a retirada do Estado de alguns setores e serviços para permitir às 

empresas privadas investirem o lucro acumulado. Os seus vis-à-vis, nos países ditos 

subdesenvolvidos – onde houve ditaduras – tiveram que “preparar” sua saída. 

Criaram-se daí, as instituições chamadas a atuar no mercado sob o nome de 

sociedade civil, ou seja, as Organizações Não-Governamentais – ONGs.  

 

 

4.2. ONGs E SOCIEDADE CIVIL: AS NOVAS ADMINISTRADORAS 

COLONIAIS DO DESENVOLVIMENTISMO NO HAITI 

 

 

Temos sublinhado, desde o início deste estudo, a onipresença de 

algumas categorias que têm invadido o campo das lutas político-ideológicas no Haiti. 

Até agora, havíamos insistido apenas sobre a modernidade e o desenvolvimento. 

Mas, é preciso perguntar se, dentro do arsenal mobilizado pela burguesia a fim de 

desnortear as lutas populares, a arma mais eficaz não é a sociedade civil. Pois, por 

desejado que seja o desenvolvimento, quem tem a missão de colocá-lo em 

execução, desde o fim oficial da ditadura, é a sociedade civil.  Vejamos uma 

observação de François Houtart:  

 
A existência das ONGs tomou importância, não somente porque o 
seu número aumenta, mas, sobretudo, porque se desenvolve a idéia 
de que elas são a ponta de lança da sociedade civil. Em alguns 
domínios, aparecem até como verdadeiros substitutos do Estado que, 
precisamente, a filosofia política neoliberal quer enfraquecer. 
(CENTRE TRICONTINENTAL, op. cit, p. 5, grifo nosso). 

 

Surge da observação de Houtart, com a qual concordamos, que a 

sociedade civil e as ONGs podem (devem) ser estudadas simultaneamente. 

Considerando que os fatos da atualidade são a pista de aterrissagem dos discursos 
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teórico-ideológicos e que o real é o critério da verdade, sempre procuramos tomar 

como fio condutor fatos atuais sem grandes importâncias aparentes. Eis um extrato 

de um site grandon-burguês, publicado em primeiro de junho 2009, que informa 

sobre a atuação da sociedade civil haitiana: 

 
Um seminário de trabalho foi realizado em Porto-Príncipe, segunda-
feira 25 e terça-feira 26 de Maio de 2009, em redor dos problemas 
ecológicos no Haiti. É uma iniciativa de mais de 150 organizações da 
sociedade civil haitiana que responde à chamada do Coletivo 
Nacional das Organizações da Sociedade Civil para a Proteção e 
a Reabilitação do Ambiente (CONAOS/ENVIRONNEMENT) e do 
Centro Pétion-Bolivar. Estes dois dias de atividades de formação e de 
conscientização são preparatórios para uma mobilização geral da 
sociedade civil haitiana para a proteção do meio ambiente101. (Grifo 
nosso). 

 

Esse trecho de artigo, para nós, é muito importante. Algumas informações 

têm de ser fornecidas, antes de analisá-lo, a fim de deixar tudo claro. 

 

1- Desde 2003, o salário mínimo fora estabelecido a 70 gourdes. 

Em 2007, um deputado propôs reajustá-lo para 250 gourdes. Segundo a lei 

trabalhista haitiana, cada vez que a inflação chega a 10%, é imperativo 

reajustar o salário mínimo102. Depois de dois anos de muitas mobilizações por 

parte do setor operário e popular em geral, a Câmara dos Deputados e o 

Senado acabaram adotando, por voto (5 de maio), esta lei reajustando o 

salário mínimo diário de 70 para 200 gourdes (42 gourdes=1 dólar), em 

oposição à proposta inicial de 250 gourdes; 

2- Apesar disto, a Associação dos Industriais Haitianos (ADIH), no 

dia 13 de maio de 2009, promoveu uma conferência colocando claramente 

que está pronta para fazer tudo a fim de impedir o Presidente da República de 

publicar esta lei no jornal oficial do Estado. No mesmo momento, de maneira 

bastante arrogante, os industriais mandaram os parlamentares voltar atrás em 

                                                            
101 Gérald CASSIS. Haïti / Société civile. Mobilisation nationale pour la lutte contre le désastre 
écologique et pour la protection de l’environnement. Disponível em: 
<http://www.mediaterre.org/jeunes>. Acesso em: 1º  nov. 2009. 
102 De 2003 para cá, não se conta mais quantas vezes a inflação superou os 10%. Porém, nem o 
Ministério dos Assuntos Sociais, nem o Parlamento manifestam interesse em cumprir essa lei. Nem o 
Presidente, cujo cargo constitucional é garantir o respeito às leis da República. 
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seus votos iniciais. O mês de maio serviu para ambos os campos (os 

burgueses e os trabalhadores) mobilizarem suas forças; 

3- Segunda-feira, dia 1º de junho de 2009, estudantes da Faculté 

des Sciences Humaines (FASCH) da Université d’État d’Haïti (UEH) fizeram 

uma passeata na Avenida Christophe para exigir do Presidente o 

cumprimento dessa proposta de lei; 

4- Quarta-feira, dia 3 de junho, os estudantes fizeram uma 

manifestação nas ruas da capital. Para reprimir a manifestação, a mal 

chamada Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH) disparou tiros em todas as direções; 

5- Quinta-feira, dia 4, outra manifestação maior saiu pelas ruas. A 

Minustah continuou disparando tiros. Prendeu 40 pessoas, dentre as quais 

havia 24 estudantes. Numa igreja perto da Universidade, uma criança morreu 

sufocada pelo efeito do gás lacrimogêneo com o qual a Minustah aspergiu 
todas as ruas da cidade universitária. Um jovem de 20 anos foi atingido na 

cabeça por uma bala. As 40 pessoas ficaram presas e, durante os três 

primeiros dias, a polícia não aceitou visita dos familiares que queriam lhes 

levar comida; 

6- Segunda feira, dia 8 de junho, o juiz do governo, Me Manès, 

liberou 8 estudantes. Depois liberou mais 5 no mesmo dia. Sem nenhuma 

justificação, decidiu manter as outras pessoas presas. Até um mecânico que 

foi mentido preso na sua garagem, não teve a oportunidade de sair da prisão; 

7- Terça-feira, dia 9, os estudantes não tiveram tempo de sair de 

onde estavam refugiados. A Minustah encerrou o bairro de manhã cedo. Na 

mesma terça feira, dia 9, alunos de escolas secundaristas públicas realizaram 

uma manifestação bem maior que as dos estudantes universitários. 

Resultado: a Minustah aspergiu o Hospital da Universidade Estadual do Haiti 

(HUEH) com um gás lacrimogêneo sufocante muito tóxico. Até os médicos 

foram embora, deixando os doentes sozinhos. É importante sublinhar que os 

mais pobres são quase os únicos a frequentar esse hospital. Perto do HUEH 

(todo mundo chama de Hospital Geral) morreu um idoso sufocado pelo gás. A 

Minustah prendeu várias pessoas e continuou prendendo até a madrugada; 

8- Quarta-feira, dia 10 de junho, a Minustah invadiu duas 

faculdades da UEH: a Faculdade de Etnologia e a Faculdade de Ciências 
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Humanas (FASCH). Conseguiu entrar na Faculdade de Etnologia, mas não na 

FASCH; 

9- Na Faculdade de Etnologia, os estudantes descobriram um 

jovem com armas. Esse jovem informou que havia sido mandado para fazer 

um “trabalho” com a arma. Mas, no momento de seu testemunho, a Minustah 

disparou tiros e aspergiu gás em todo o mundo, dispersando a multidão. O 

que permitiu a Minustah levar este jovem armado, prendendo, ao mesmo 

tempo, outros estudantes; 

10- Quarta-feira, dia 10, à tarde, um estudante, Emmanuel 

Jean-François, foi assassinado com uma bala que atingiu sua cabeça. 

 

Aqui, um relatório rápido em dez pontos dos acontecimentos nos dez 

primeiros dias de lutas entre a burguesia e a classe trabalhadora, com referência à 

lei de reajuste do salário mínimo. Mas a luta foi intensamente aberta durante quatro 

meses até que o Parlamento decidisse, em setembro, se curvar diante das objeções 

do Presidente da República. Uma nova votação baixou o salário para 125 gourdes. 

Agora, com esses fatos claramente postos na nossa frente, podemos entender 

melhor o papel do seminário do Coletivo de organizações da sociedade civil referido 

anteriormente. 

 

As manifestações a favor do cumprimento da lei mobilizaram a atenção e 

obtiveram simpatia. De maneira alguma isto poderia deixar passiva a burguesia. No 

quadro da anunciada “mobilização geral da sociedade civil para a proteção ao meio 

ambiente”, a burguesia projetou, assim, uma passeata para o dia 17 de julho. O 

resultado esperado seria, por meio de propagandas midiáticas, desviar a atenção 

das manifestações a favor do reajuste do salário operário, para focalizá-la sobre a 

passeata de “proteção ao meio ambiente”.  

No dia 17 de julho, quase todas as mídias relataram que a passeata foi 

perturbada por estudantes. É difícil reter o sorriso por muito tempo quando se lê o 

que aconteceu e que as mídias interpretaram como sendo “perturbação à passeata”: 

“[...] Estes estudantes da Universidade Estadual do Haiti (UEH), que se infiltraram 
no movimento desde o começo, gritaram palavras de ordem em prol da aplicação 

da lei sobre o salário mínimo de 200.00 gourdes votada pelo Parlamento, mas objeto 
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de controvérsias no seio de diversos setores (grifo nosso)”, relatou uma mídia 

eletrônica103, mal chamada “alter presse” (imprensa alternativa). E aí, o jornalista 

citou como prova de perturbação a seguinte palavra de ordem dos estudantes: “Um 

trabalhador que ganha menos de 200.00 gourdes por dia poderia ser vítima, no caso 

de desastres naturais, porque está condenado a viver nas zonas de risco104”. 

 

Apesar da aparência cômica desse episódio, nada tem de engraçado. A 

verdade é que essa sociedade civil e suas ONGs têm pavor de tudo o que diz 

respeito à classe trabalhadora e às classes populares em geral sempre reprimidas 

ao mesmo tempo em que as mídias estão enchendo as telas e as ondas de 

comunicação com mensagens do tipo “Nou tout fè youn/ Todos nós somos um105”. 

                                                            
103 ALTER PRESSE. Haïti : Une marche de milliers de personnes pour la protection de 
l’environnement, perturbée par des étudiants. Disponível em: <http://www.alterpresse.org>.. 
Acesso em: 2  nov. 2009. 
104A região caribenha e o sul dos Estados-Unidos sofrem em geral com a passagem de muitos 
furacões ao ano. A estação dos furacões vai do mês de maio até novembro. Só para dar uma idéia, 
em 2008, 4 furacões arrasaram a região. O Haiti teve respectivamente por Gustav, Hanna e Ike (os 3 
mais arrasadores): 62%, 98% e 92.5% das mortes registradas no Caribe e nos Estados Unidos. Isto 
não ocorre porque os furacões passam com mais força pelo Haiti. O problema é que a degradação do 
meio ambiente no Haiti se faz numa escala alarmante. Além disso, nada é feito para proteger a vida 
das pessoas. Cuba, por exemplo, sofreu perdas materiais enormes, devido ao fato de o ciclone Ike ter 
varrido a ilha durante dias, de uma extremidade à outra, do Sudeste ao Noroeste. Contudo, em Cuba, 
onde há centros de alojamento e planos de evacuação, houve apenas 4 mortes. (Conferir, Franck 
SEGUY, Haïti-cyclones: panser vaut mieux que prevenir. Disponível em: 
<http//:www.alencontre.org>. Acesso em: 2 nov. 2009) 
Lembramos também, como indicado no capítulo anterior, que os camponeses haitianos foram 
expulsos do direito à posse de terra na manhã da Revolução. Alguns conseguiram algumas parcelas, 
sobretudo, nas montanhas. Porém, pouco a pouco, foram expulsos, especialmente durante a primeira 
invasão do século XX, pelos Estados Unidos, em 1915. Temos sublinhado o aumento rápido da 
população das cidades, sobretudo, de Porto-Príncipe. As populações camponesas, quando deixam o 
campo para as cidades, não têm lugar para morar. Em geral, essas pessoas se encontram nos 
bidonvilles, correspondentes às favelas brasileiras. As mais miseráveis passam a morar nas beiras de 
rios, de canais... até na beira do mar, como se observa diariamente em Porto-Príncipe. Nos tempos 
de furacões, essas pessoas são as primeiras – às vezes, as únicas – vítimas sociais de um fenômeno 
da natureza. Fica assim compreensível que o Estado grandon-burguês haitiano não vê interesse em 
proteger a vida dessas pessoas. Nem o meio ambiente, cuja lógica do capital precipitou a 
degradação. Assim se mede a imensidão da hipocrisia das organizações da dita sociedade civil que, 
em um país onde a maioria não tem emprego e aquele/aquela que tem, recebe um salário diário de 
menos de 2 dólares, vêm pretendendo sensibilizar o povo com mensagens do tipo: “Não cortem as 
árvores, não joguem lixos sobre a calçada se querem viver num ambiente saudável”. Cabe destacar 
também que o lixo não é coletado no Haiti. 
105 A propaganda em torno da unidade indiferenciada dos/as haitianos/as está tão forte que um jovem 
doutor em filosofia política, professor de filosofia na UEH, não conseguiu entender a luta entre os dois 
campos em relação ao salário mínimo. Assim, ele não compreende o papel da passeata das 
organizações da sociedade civil grandon-burguesa em prol do meio ambiente. Com efeito, na ocasião 
de uma polêmica conosco, através dos fóruns eletrônicos de discussões políticas, esse jovem 
professor de filosofia nos qualificou, em um primeiro momento, de “extremista” antes de nos chamar 
de “esquerdista radical”, enquanto se apresentou ele próprio como “esquerdista pragmático”. Eis uma 
amostra do seu pragmatismo que ele mesmo ilustrou através da luta em torno da lei sobre o reajuste 
do salário mínimo: “Durante o período da mobilização sobre o salário mínimo, outra mobilização 
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Outra verdade histórica: as colonizações espanhola e francesa destruíram 

uma parte importante do meio ambiente haitiano até 1804. Mas, de 1804 para cá, os 

principais responsáveis pela degradação do meio ambiente no Haiti são os grandon-

burgueses e as suas empresas106. De modo que, longe de poderem ser parte da 

solução, essas organizações da chamada sociedade civil são plenamente uma das 

partes impotantes do problema ambiental do país.  

 

Outro exemplo: sob um título muito eloquente: “Melhor envolver a 

sociedade civil nas políticas públicas”, lemos o seguinte:  

 
O Cap-Haïtien acolheu um seminário de formação, nos dias 21 e 22 
de setembro, iniciado em benefício da sociedade civil pela seção 
de Direitos humanos da MINUSTAH. Durante dois dias, cerca de 
trinta organizações que trabalham em diversos domínios, entre os 
quais a proteção do meio ambiente, educação, a saúde e 
desenvolvimento das mulheres aprenderam como se envolver mais 
nas políticas públicas do país107. (Grifo nosso). 

 

Isto é, a chamada “sociedade civil” se posiciona como parceira das forças 

de invasão enquanto as classes populares são constantemente vítimas das piores 

repressões e estupros por parte destas mesmas forças108. 

 

                                                                                                                                                                                          
social engrenou-se. Trata-se, desta vez, de uma passeata, em 16 [17] de Julho de 2009 a favor da 
proteção do meio ambiente. Em nome da batalha do salário mínimo, certos radicais de esquerda 
fazem irrupção na passeata, chamando os organizadores de empregados da burguesia. Assim, uma 
manifestação que uma esquerda pragmática teria podido utilizar para mostrar que o combate em 
favor do ambiente social dos trabalhadores e o ambiente natural do país é um mesmo combate, estes 
estudantes, na sua radicalidade sem estratégia e, por conseguinte, contraprodutiva, transformaram 
em adversário um aliado potencial”. 
106 Benoit Joachim demonstra o papel dos grandons-burgueses na destruição do ambiente. O título do 
seu livro, “as raízes do subdesenvolvimento no Haiti” não é por acaso. O livro de Gérard Pierre-
Charles, L’économie haïtienne et sa voie de développement, contribui também nesse sentido. 
107Vincenso PUGLIESE.Mieux impliquer la société civile dans les politiques publiques. 
Disponível em: < http://www.reliefweb.int>. Acesso em: 2 nov. 2009. 
108 Quase todos os dias saíam notícias acerca das brutalidades repressivas das tropas da Minustah. 
A maior favela do país, Site Solèy, foi arrasada em 2006, em decorrência da atuação das tropas 
latino-americanas. Mas, a medida mais midiatizada foi a expulsão de 111 soldados e 3 oficiais sri-
lankeses pelas autoridades das Nações Unidas, em 3 de novembro de 2007. Esses militares das 
tropas de invasão têm sido acusados de ter cometido abusos sexuais, sobretudo, sobre menores. A 
decisão da ONU ocorreu em seguimento de uma longa lista de denúncia de abusos deste tipo que 
até então sempre venham sendo tolerados. A midiatização deste repatriamento por parte da ONU, 
com certeza, visava limpar um pouco a imagem das tropas de ocupação muito desacreditadas. 
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Esses dois exemplos citados aqui comprovam o quanto o real e os fatos 

que nos fornece são mais importantes do que qualquer discurso teórico-ideológico 

que possamos fazer a seu respeito. Mas, isso não quer dizer que a filosofia política 

nada tem a nos ensinar ou não pode nos ajudar a melhor entender o real. Pois é um 

exercício de grande importância identificar o fundamento teórico da chamada 

sociedade civil no Haiti. Esse passo permitirá, sem dúvida, melhor compreender a 

atuação das ONGs, que levamos em consideração como braços executivos desta 

sociedade civil. 

 

 

4.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA SOCIEDADE CIVIL NO HAITI  

 

 

No primeiro capítulo, havíamos enfatizado sobre o fato de que o conceito 

de sociedade civil, desde o seu surgimento, cumpriu um papel ideológico-político 

importante. Apoiando-nos em Karl Marx, através do prefácio da Contribuição à 

crítica da economia política, havíamos assinalado que este conceito tem que ser 

inserido na totalidade das relações materiais e sociais que os seres humanos 

desempenham entre si no âmbito da produção social da própria existência. No 

âmbito desse trabalho que se esforça para desenvolver uma “reflexão sociológico-

política, [isto é] sobre a relação política entre a sociedade e o Estado. Porque esse é 

o âmbito da intervenção eficaz da sociedade civil [...] e das vítimas” (MARTINS, 

1997, p. 13), nunca deixamos de estar atentos aos discursos que expressam formas 

sociais determinadas de consciência: jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou 

filosóficas, em resumo, as formas ideológicas das contradições de classes. Como 

colocou o próprio Marx, as formas de consciência são produtos de relações 

materiais, ao mesmo tempo necessárias e independentes da mera vontade do 

sujeito. 

 

Por isso é que entendemos que o novo discurso de sociedade civil no 

Haiti, sobretudo, tem muito a ver com a preocupação ideológica de desnortear as 

lutas populares, cuja vontade e esperança para a transformação social representam 

um problema constante para a classe dominante. É, assim, importantíssimo prestar 
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atenção ao conteúdo do conceito de sociedade civil “apresentada como a Terra 

Prometida, a solução de todos os nossos problemas, um espaço no qual existem e 

se desenvolvem, de forma espontânea, apenas boas qualidades”. (ACANDA, 2006, 

p.16). 

 

Poucos conceitos sofrem, no campo dos intelectuais, com tantas 

imprecisões – e consequentemente com deformações e mistificações – como o de 

sociedade civil. Como destaca Jorge Luis Acanda, observa-se  
 

Três usos fundamentais diferentes, mas que se interpenetram, da 
idéia da sociedade civil. O primeiro é sua utilização como slogan 
político, não só pela esquerda, mas também pela direita [...]. O 
segundo uso é como conceito sociológico analítico para descrever 
formas de organização social [...]. Em seu terceiro uso, ‘sociedade 
civil’ é também um conceito filosófico com caráter não apenas 
descritivo, mas normativo, vinculado a reflexões sobre as esferas de 
ação simbólica e da formação e funcionamento de valores e crenças 
(ACANDA, 2006, p.17). 

 

A idéia de sociedade civil foi forjada pelo pensamento liberal como 

bandeira da burguesia na luta dos modernos contra os antigos. Mas, seu retorno “ao 

imaginário político contemporâneo está vinculado aos complexos processos que se 

desencadearam no mundo a partir do fim dos anos 1970” (Ibid.). Isto é, a idéia de 

sociedade civil voltou a se expandir exatamente no mesmo período da promoção da 

privatização do Estado desenvolvimentista, período em que o setor financeiro 

privado transnacional passou a investir no ramo da Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento para imprimir-lhe a sua própria racionalidade econômica de lucro 

imediato. Quer dizer, o retorno da idéia de sociedade civil ocorreu no período em 

que se promoveu a saída do Estado dos setores vitais, o mesmo período da 

expansão das chamadas Organizações Não-Governamentais. Uma frase de Acanda 

(Ibid., p.19) sintetiza isso: “A idéia de sociedade civil foi utilizada como base teórica 

da projeção política do neoliberalismo”.  

 

Quanto à relação direta entre a privatização da economia e o 

desenvolvimento da sociedade civil, Acanda cita um artigo de Steven Fish, dedicado 

à transição da Rússia para o capitalismo, no qual o autor havia previsto uma 

“verdadeira classe média de pequenos proprietários”, sendo que  
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A diferenciação socioeconômica provocada pela privatização e por 
outras reformas econômicas produziu uma sociedade mais 
diversificada, uma sociedade cujas características estruturais podem 
com maior intensidade levar ao crescimento de organizações sociais 
intermediárias. (Ibid., p. 20).  

 

Também cita Iliya Harik, professor de ciência política na Universidade de 

Indiana que  estima que “a melhor maneira de ajudar a sociedade civil é reforçar a 

privatização das organizações culturais e sociais. [...] A privatização das áreas antes 

mencionadas é essencial para fortalecer a qualidade da democracia”(Ibid.). 

 

Do nosso lado, postulamos que a estreita relação entre a idéia de 

sociedade civil e a privatização da economia tem as suas raízes no pensamento de 

John Locke, conhecido como o principal pensador do liberalismo.  

 

Na sua obra-chave O Segundo Ensaio sobre o Governo Civil (se diz 

também Segundo Tratado sobre o Governo Civil), Locke deixou claro que sua 

proposta era de identificar a verdadeira origem do poder político, quer dizer do 

Estado. Ou seja, explicar a passagem do chamado estado da natureza para a 

sociedade civil. Pois ele não concordava com a idéia, muito comum na sua época, 

de que “todo governo terrestre vem da força e da violência, e que os homens não 

são governados por outras regras que as das bestas em meio das quais o mais forte 

sempre vence (...)” Então ele deixa claro que “é necessário descobrir outra gênese 

do governo, outra origem do poder político” (p. 16) Sendo que o mais forte nunca é 

bastante forte para ser sempre mestre se não mudar sua força em direito e a 

obediência em dever. Por isso, procura entender como é que funciona o estado de 

natureza para entender como se dá a passagem desta para o Estado ou a 

sociedade civil (do latim, civitas). 

 

Segundo Locke, o estado de natureza é um estado de total liberdade. 

Nele, cada homem109 tem a possibilidade de fazer o que quer de seu ser e seus 

bens sem precisar da autorização de ninguém. Seu único limite é aquele que a lei da 

                                                            
109 É obvio que estamos falando aqui a partir de Locke, para quem, o masculino é o universal 
humano. Acreditamos que a leitura de nossa pesquisa tem deixado claro o fato de que, para nós, o 
masculino não deve nem pode ser o universal humano. Podemos até dizer que, ontologicamente, não 
há como representar o ser humano. Por isso é que acreditamos equivico o uso da palavra “Homem” 
(no singular), ou “Homens” (no plural) de maneira genérica, quando se trata da totalidade da 
humanidade.   
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própria Natureza lhe impõe. O que Locke chama de restrição necessária. É a lei da 

Razão. 

 

No pensamento de Locke, mesmo que o estado de natureza seja um 

estado de liberdade, isto não é um estado sem regra. É óbvio que a liberdade é 

incontestável. Porém, mesmo podendo fazer o que quiser com a sua pessoa e seus 

bens, nenhum homem tem nem liberdade nem direito de se destruir. Tampouco, não 

pode fazer mal aos outros nem perturbá-los no que desfrutem. Quer dizer, o homem 

tem obrigação de fazer o melhor uso possível da liberdade que tem, pois ninguém 

pode incomodar outrem no que diz respeito à vida, a saúde, a liberdade ou a seus 

bens. Por isso, diz que a liberdade do homem está baseada na Razão. 

 

Locke considera o estado de natureza como sendo um estado de 

igualdade, no qual nenhum tem mais poder do que o outro. Pois, diz ele, é obvio 

que, entre criaturas da mesma espécie e da mesma ordem, nascidas sem distinção, 

tendo as mesmas vantagens da natureza, e as mesmas faculdades, nenhuma pode 

ter dominação ou soberania sobre as outras. 

 

Então, os homens110 decidem sair daquele estado natural para criar o 

“estado social”. Essa passagem não se dá, em Locke, pela conquista, mas pelo 

consentimento, assim como ele o deixa claro:  

 
Pois, os homens sendo obra de um operário todo-poderoso e 
infinitamente sábio, os servidores de um mestre soberano, [...] e, visto 
que todos têm as mesmas faculdades no seio da comunidade natural, 
não se pode supor nenhuma subordinação entre nós, que possa nos 
dar autorização a nos destruirmos uns e outros, como se nós 
fôssemos criados para o uso de uns e dos outros, do mesmo jeito que 
as criaturas de nível inferior ao nosso são feitas para o nosso uso (p. 
19). 

 

Daí vem o contrato social. Ou seja, o estado natural é caracterizado 

pela igualdade de condição entre todos, pelos direitos naturais que são a 

“liberdade individual” e a “propriedade privada”. No pensamento de Locke, cada 

um quer preservar sua liberdade e seus bens. O contrato social intervém, com o 

                                                            
110 Conferir radopé precedente. 
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consentimento de cada um para garantir esses direitos naturais, salvaguardá-los e 

diminuir o conflito, o estado de guerra. Diz Locke: 

 
Para evitar este estado de guerra, onde apenas se pode recorrer ao 
Céu, e no qual os conflitos mínimos podem acabar, de repente, 
quando não há nenhuma autoridade estabelecida para decidir entre 
as partes em conflito; os homens se juntaram nas sociedades e 
deixaram o estado de natureza: pois se houver uma autoridade, um 
poder sobre a terra a qual se pode recorrer, o estado de guerra não 
continua mais, está excluído, e os conflitos devem ser decididos pelos 
que possuem este poder. (LOCKE, p. 29, grifos do autor). 

 

Assim, o Estado tem sua origem nessa convenção originária entre os 

homens quando decidem se juntar nas sociedades. Assim, a sociedade civil, que 

substituiu o estado natural, possui dois poderes essenciais: um é o legislativo, que 

determina como o Estado deve agir para a conservação da sociedade e de seus 

membros; o outro é o executivo, que assegura a execução das leis promulgadas.  

 

Então, a intencionalidade de Locke ficou clara:  

 
Entendo por poder político o direito de fazer leis, sancionadas seja 
pela pena de morte ou por penas menos graves, a fim de regimentar 
e proteger a propriedade; de empregar a força pública a fim de pô-
las em execução e defender o Estado contra ataques do estranho; 
tudo isso, somente para o bem público. (Ibid., p. 16, grifo nosso). 

 

 O fim da sociedade política ou civil em Locke (cf. o capítulo VII do 

Segundo Tratato do Governo Civil (1690)) não deixa nenhuma dúvida: regimentar e 
proteger a propriedade privada. E o papel das leis será exatamente este. Este 

papel vem se ampliando com as revoluções americana e francesa que forneceram a 

democracia constitucional, o governo da lei e o princípio da soberania dos Estados-

nação como quadro político-instrumental da modernidade, enquanto a revolução 

industrial inglesa vem fornecendo a sua base econômica: produção industrial através 

da força de trabalho livre em cenários urbanos, engendrando o industrialismo e o 

urbanismo como novos modos de vida e o capitalismo como nova forma de 

apropriação e distribuição.111 

 

                                                            
111 Conferir: Piotr SZTOMPKA, op. cit, p. 134 
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É o próprio Acanda (2006, p. 105) quem ressalta que “para Locke, o que 

caracteriza o poder político, diferentemente de outras formas de poder, é sua 

finalidade de estabelecer leis obrigatórias e de exercer a força para obrigar que 

todos as cumpram, a fim de regular e preservar a propriedade privada”. Por isso 

mesmo é que ele destaca que, o liberalismo, quer seja o inicial ou o atual se 

caracteriza pela vinculação da “política com a preservação da ordem econômica 

estabelecida por meio das relações de propriedade. O político e o civil são idênticos 

entre si e, por sua vez, são idênticos ao burguês” (Ibid. Os grifos são do autor). 

 

Quanto à identidade desses últimos termos, Acanda fez uma observação 

de primeira importância para o entendimento da essência da sociedade civil. Após 

ter assinalado a diferença estabelecida por Kant entre cidadãos “ativos” e “passivos” 

– pois apenas os proprietários, isto é, os burgueses, eram cidadãos ativos, por 

alcançar a garantia econômica da sua autonomia, dado que isso é uma condição 

para poder participar nas estruturas das atividades políticas “que os ingleses 

denominaram com o termo civil” – aí acrescenta Acanda (Ibid., p. 111): 

 
Não é de estranhar que, na ausência de um termo idêntico, no 
alemão, para traduzir o adjetivo inglês civil (o que não acontece no 
francês, no espanhol e no português), os tradutores alemães 
anteriores a Kant das obras de Hobbes, Locke e dos autores da 
ilustração escocesa tenham escolhido o termo bürgerliche. A civil 
society foi traduzida por bürgerliche Gesellschaft, ou sociedade dos 
bürgern, daqueles que vivem nas cidades, os burgueses – ou seja, o 
termo utilizado significava, em essência, sociedade burguesa. É uma 
tradução que capta adequadamente não apenas a essência lógica da 
idéia de civil society, mas também sua essência histórica. (Grifos do 
autor). 

 

As idéias aqui expostas ajudam a captar, com Gallardo, que o conceito de 

sociedade civil nasceu para  

 
Designar a sociedade burguesa bem organizada e seu cotidiano, por 
oposição às antigas sociedades medievais. Desse ponto de vista 
histórico, pode ser usado como sinônimo de sociedade burguesa e 
sociedade moderna [...] e também como sinônimo de sociedade de 
cidadãos. (GALLARDO, 1991, apud ACANDA, 2006, p. 111).  

 

Assim sendo, é preciso destacar que a tradução do adjetivo civil em inglês 

para bürgerliche e a utilização por parte dos liberais alemães da bürgerliche 

Gesellschaft como equivalente da civil society não são meramente idiomáticas, mas, 
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sobretudo, semânticas, revelando a própria dinâmica da sociedade civil que não é 

senão a sociedade dos burgueses. 

 

Assim sendo, do nosso ponto de vista, em relação ao uso do conceito de 

sociedade civil, o que há de “novo” na ofensiva neoconservadora a partir dos anos 

1970, não é o fato de igualar a promoção da sociedade civil com a privatização da 

economia, mas de conseguir forjar uma idéia de sociedade civil contraposta à 

política e ao Estado, ou seja, um tipo de organização atuando na esfera pública 

enquanto oposta ao Estado e ao governo estabelecido. Um professor canadense de 

filosofia encontrou uma fórmula que combina perfeitamente com a ofensiva 

neoconservadora da nossa época, chamada de neoliberalismo:  

 
A novidade do neoliberalismo é apenas uma ilusão. Seu quadro 
conceitual é fundamentalmente o mesmo que aquele dos fundadores 
do liberalismo clássico. [...] Conseguiu, portanto, [...] substituir as 
idéias de ontem pelas de anteontem e apresentando-as como as de 
amanhã.  (ST-ONGE, 2000, p. 16-17). 

   

O porta-voz do movimento de Chiapas, o Subcomandante insurgente do 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Marcos, na sua Primera declaracion de La 

Realidad convacando a “Conferencia Internacional Contra el Neoliberalismo y por la 

Humanidad”, México, 6 de janeiro de 1996, diluiu toda possibilidade de ilusão quanto 

à verdadeira natureza do chamado neoliberalismo: “Renomeado ‘neoliberalismo’, o 

crime histórico da concentração de privilégios, de riquezas e de impunidade, 

democratiza a miséria e o desespero.112”  

 

Ellen Meiksins Wood vai ainda mais longe, afirmando que, desde a 

Antiguidade, tem existido no Ocidente a tendência à separação entre esfera pública 

e esfera privada. Observando os romanos antigos e os gregos, ela sustenta:  

 
Há no Ocidente uma longa tradição intelectual, originária da 
Antiguidade clássica, que de várias formas delineou um terreno de 
associação humana, uma noção de sociedade diferente do corpo de 
reivindicações políticas e morais independentes da autoridade do 
Estado, e às vezes até opostas a ela. Independentemente de outros 
fatores que teriam influenciado a produção de tais conceitos, sua 
evolução prendeu-se desde o início ao desenvolvimento da 

                                                            
112 Esta declaração encontra-se disponível em : <http://palabra.ezln.org.mx/>. Acesso: 8 ago. 2005 
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propriedade privada como a sede distinta e autônoma do poder 
social. (MEIKSINS WOOD, 2003, p. 205-206). 

 

Mas tal observação não impede a autora de reconhecer que “a concepção 

moderna de ‘sociedade civil’ – uma concepção que aparece sistematicamente pela 

primeira vez no século XVIII – é algo muito diferente das noções anteriores de 

‘sociedade’” (Ibid., p. 206). 

 

Porém, admitimos com Acanda, a necessidade de também prestar 

atenção ao fato de que a especificidade do contexto histórico das décadas de 1970 

e 1980 na América Latina levou alguns setores, inclusive de esquerda, a oferecerem 

uma recepção positiva à idéia da sociedade civil. Isso se explicava pelo fato de que 

o subcontinente estava mergulhado em plenos regimes ditatoriais, até porque “o 

termo ‘civil’ adquiriu um significado simples e concreto: representava tudo o que se 

opunha às arbitrariedades do regime militar e à reconstrução de laços associativos 

que visassem restabelecer a ação política113” (ACANDA, op cit, p. 21). Mas também, 

 
Nas décadas de 1970 e 1980, período das ditaduras militares 
pautadas pela doutrina de ‘segurança nacional’, o ataque ao Estado e 
a menção à sociedade civil pelos grupos progressistas e 
revolucionários latino-americanos expressou [sic] a rejeição a uma 
política que impunha não apenas o programa neoliberal, mas também 
a destruição das formas associativas nas quais tradicionalmente se 
havia manifestado a resistência popular. Ao contrário da interpretação 
neoconservadora, a sociedade civil foi entendida por esses grupos 
como uma nova força, capaz de exigir do Estado não somente a 
diminuição da repressão, como maior responsabilidade social. O 
objetivo não era a eliminação das funções sociais, econômicas e 
redistribucionistas do Estado, e sim o seu fortalecimento. (Loc., cit.). 

 

 

4.4. A SOCIEDADE CIVIL NO CENÁRIO DAS LUTAS SOCIAIS NO HAITI  

 

 

Esta última observação a respeito da América Latina não coincide com a 

realidade haitiana. Especialmente em relação à menção do conceito de sociedade 

civil por grupos progressistas e revolucionários. Um conjunto de fatores combinados 
                                                            
113 Ação política no sentido de que as ditaduras “não eliminaram a sociedade civil; eliminaram apenas 
aqueles setores nos quais se organizava a resistência popular à exploração e à marginalização”. 
(ACANDA, rodapé, p. 21). 
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pode estar na base desta diferença. Gérard Pierre-Charles assinala que, quando no 

meio do ano 1968, as duas principais organizações que compuseram a oposição à 

ditadura: o Partido Entente Populaire (PEP) e o Partido Union des Démocrates 

Aïtiens (PUDA), juntaram-se para formar o Partido Unificado dos Comunistas 

Haitianos (PUCH), o governo se sentiu ameaçado. Frente à atuação dos opositores, 

o governo reforçou sua repressão que atingiu os dirigentes e quadros do PUCH, 

principalmente. Cabe destacar que o governo se beneficiou do serviço de um tal 

Frank Eyssalem, agente da CIA, que conseguiu se infiltrar na comissão militar do 

PUCH. Pierre-Charles (1973, p. 150), constatou: 

 
Com efeito, o golpe que recebeu o PUCH constitui um dos mais 
eficazes realizados pela CIA contra movimentos revolucionários 
latino-americanos. O Miami Herald relatou, a esse respeito, no seu 
número do dia 24 de janeiro de 1973, que cerca de 200 comunistas 
foram mortos nesta ocasião. 

 

Não é preciso acrescentar o quanto “esta vitória sobre os comunistas 

modificou o panorama político e a dinâmica da luta anti-duvalierista. [Pois] Duvalier 

se libertou da força opositora mais perigosa” (loc. cit) para a estabilidade do seu 

governo. Isso facilitará ao ditador fazer da propaganda e da repressão anticomunista 

a principal atividade do seu governo. Assim, as lutas populares perderam seus 

elementos mais comprometidos. Resultou desta situação um campo livre para a 

implantação de qualquer coisa. Como analisaremos, uma seria a campanha em 

favor dos direitos humanos promovida pelo governo Carter. 

 

Outro fator também é o fato de que, até a queda da ditadura, a esquerda 

revolucionária nunca pôde sair da clandestinidade. Apesar do discurso de direitos 

humanos do governo Carter, mesmo os progressistas de direita foram massacrados 

e/ou exilados. Por exemplo, na sexta-feira, dia 9 de novembro de 1980, 5 dias 

depois da eleição do republicano Ronald Reagan, a assembléia da Ligue des droits 

humains (Liga dos Direitos Humanos) foi suspensa pelos bichos do regime que 

espancaram todo mundo, inclusive os diplomatas e o presidente da Ligue, Gérard 

Gourgue. O que foi considerado como o golpe final ao movimento democrático que 

se apoiou no democratismo de Carter. Pois, como observou Claude Moïse, Jean-

Claude Duvalier ficou persuadido de que “a liberalização não deve excluir a 

vigilância” (MOÏSE apud SEGUY, op. cit. p. 57).  
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Esses fatores explicam que, no Haiti, os primeiros sinais do 

desenvolvimento formal das idéias e dos discursos explicitamente referenciados à 

sociedade civil não tinham sido observados antes do ano de 1986, ou seja, do fim 

dos 29 anos da ditadura que se perpetuava de pai para filho. Apesar de que, como 

realidade, a sociedade civil já atuava desde a década de 1970. Importa lembrar que 

o fim da ditadura dos Duvalier chegou no dia 7 de fevereiro de 1986, em decorrência 

de um conjunto de circunstâncias, dentro delas, de uma forte mobilização popular. 

Mas quem assumiu a direção após o fim daquela ditadura foi um conjunto militar, 

enquanto o exército era um dos principais apoios da ditadura.  

 

O setor popular, nessa situação, não demorou a entender que a ditadura, 

na prática, não havia acabado. A mobilização popular ia continuar nas ruas, com o 

apoio dos dirigentes políticos, sobretudo, dos comunistas que se precipitaram para 

voltar ao país – pois, a ditadura não havia tolerado a presença dos comunistas. O 

decreto de 28 de abril de 1969, por exemplo, considerava crime contra a segurança 

do Estado o fato de ser comunista – até mesmo a profissão de fé comunista, feita no 

âmbito privado. Quer dizer, foi um verdadeiro terror contra o comunismo114. 

 

                                                            
114 O decreto anticomunista do dia 28 de abril estipulava:  
“Considerando a incompatibilidade radical das doutrinas importadas, sobretudo, o marxismo-
leninismo, com a ordem social, política e econômica haitiana que não pode extrair seu progresso 
senão que na sua etnia e cultura própria;  
[...] Considerando os perigos que as doutrinas comunistas geralmente quaisquer representam para a 
ordem social haitiana tal como está constituída e tal como é explicitada pelas leis vigentes;  
[...] Considerando que os atos de gangsterismo e de terrorismo perpetrados em Porto-Príncipe [...] e 
em outras partes do território nacional são provas tangíveis que os elementos acima designados têm 
passado da “fase de doutrinamento” à “fase executiva” de acordo com a terminologia do marxismo-
leninismo; A Câmara Legislativa votou a lei seguinte:  
Art. I.- São declarados crimes contra a segurança do Estado as atividades comunistas sob qualquer 
que seja a forma: toda profissão de fé comunista verbal ou escrita, pública ou privada; toda 
propagação das doutrinas comunistas ou anarquistas por meio de conferências, discursos, 
conversas, leituras, reuniões públicas ou privadas; folhetos, pareceres, periódicos, revistas, jornais, 
brochuras, livros, imagens, todas correspondências escritas ou verbais com associações, sejam 
locais, sejam estrangeiras ou com pessoas que se devotam em difundir idéias comunistas ou 
anarquistas; assim como o fato de receber, arrecadar ou fornecer fundos destinados diretamente à 
propagação das referidas idéias. 
Art. 2.- Serão declarados culpados dos mesmos crimes todos os que, sob qualquer título: livreiro, 
dono ou gerente de tipografia, dono, gerente ou locatório de moradia; ministro de culto, missionário, 
predicador, professor, etc. tenham sugerido ou facilitado a sua execução, alojado ou prestado 
assistência aos seus autores. 
Art. 3.- Serão castigados por pena de morte os autores e cúmplices dos crimes acima previstos, seus 
bens moveis e imóveis serão confiscados e vendidos em proveito do Estado.” Apud Gérard Pierre-
Charles, Radiographie d’une dictature, 1973, rodapé p. 151. 
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Então, com a queda oficial da ditadura, o movimento popular vem 

ganhando uma presença aberta115 para continuar a sua grande tradição histórica de 

luta. Essa nova fase da luta se conduz sob o leitmotiv radical de “rache manyòk116”. 

Para resfriar o ardor deste movimento, um homem muito poderoso, detentor de uma 

influencia muito forte sobre o povo, ia criar uma nova organização cujo nome era 

Onè respè pou konstitisyon an117. Era o Padre Antoine Adrien. O seu assessor 

nessa organização era René Préval, o atual Presidente do país. Esses dois vão 

drenar a energia das massas para outra coisa, ao introduzirem uma mudança no 

leitmotiv: “Rache manyòk”, e desorientarem-no em “Rache manyòk nan eleksyon / 

desenraizar a mandioca através das eleições”. 

 

O discurso ideológico explicitamente referenciado à sociedade civil no 

Haiti deve sua origem a essa conjuntura118. Por causa disso, – e é importantíssimo 

assinalá-lo – o adjetivo “civil” naquela época era o oposto do militar. Mas durante 

este tempo, a queda da ditadura ia acabar com a resistência contra o livre mercado, 

promovido já durante a segunda parte da década 1970 a partir da presidência de 

James Carter. O capital já não precisava mais dos regimes ditatoriais. Sauveur 

Pierre-Etienne (1999, p. 67) observou que 

 
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.   

 

As idéias promovidas pela administração Carter não iam demorar em 

achar seu eco no Haiti. Sempre é assim. Jornalistas, intelectuais e demais grupos 

                                                            
115 O slogan “Baboukèt la tonbe/ caiu a focinheira” é a maior síntese desta abertura. Cf. capítulo I 
116 Literalmente: Desenraizar mandioca. A mandioca é reputada como uma planta cujas raízes são 
firmes, as quais podem ir se reproduzindo mesmo que os frutos estejam colhidos. O leitmotiv Rache 
manyòk (desenraizar mandioca) traduz a consciência de que a ditadura não havia acabado, que o 
conselho militar no poder era raiz desta. E expressa a vontade de acabar não apenas com a ditadura, 
mas também com as relações sociais decorrentes dela.  
117 Literalmente: Honra e respeito à Constituição (de 29 de março de 1987).  Desnorteamento 
legalista do movimento cuja saída era incerta. 
118 Mas, na verdade, algumas das organizações desenvolvimentistas mais fortes no Haiti atualmente, 
as ONGs, já estavam presentes desde o segundo período da ditadura quando, sob o impulso do 
discurso de democracia do Presidente Jimmy Carter, nos Estados Unidos, na década de 1970, Jean-
Claude Duvalier falava também em democracia.   
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vão rapidamente captando o discurso e pondo-o em prática119. Até porque vai se 

criando em plena ditadura a Ligue des droits humains (Liga de direitos humanos), 

em 1978, a qual irá até pedir ao presidente que renuncie ao poder a fim, justificou 

ela, “de facilitar o país na sua única chance de continuar no caminho da liberalização 

e da democratização” (MOÏSE apud SEGUY, 2006, p. 53). 

 

O cenário político haitiano vai conhecendo, depois, diversas organizações 

que vão se proclamando da sociedade civil. Pode-se mencionar rapidamente: o 

Front national pour le changement et la démocratie (FNCD)/ Frente Nacional pela 

Mudança e pela Democracia  – que vai promover a primeira candidatura de Jean-

Bertrand Aristide, em 1990; a Plateforme des organisations haïtiennes des droits 

humains (POHDH)/ Plataforma das Organizações Haitianas de Direitos Humanos; o 

Kolektif Solidarite Idantite ak Libète (KSIL)/ Coletivo Solidariedade, Identidade e 

Liberdade; a Platfòm Nasyonal Òganizasyon Peyizan yo/ Plataforma Nacional das 

Organizações Camponesas; a Coordination nationale de plaidoyer en faveur des 

droits des femmes (Conap)/ Coordenação  Nacional de Advocacia pelos Direitos das 

Mulheres; a Assocation nationale des médias haïtiens (ANMH)/ Associação Nacional 

das Mídias Haitianas; a Initiative de la société civile/ Iniciativa da Sociedade Civil; o 

Groupe des 184/ Grupo das 184 etc.  

 

Nesse século XXI, quem joga o papel mais incontestável é o Groupe des 

184. O nome desse grupo vem da sua composição inicial: 184 organizações, de 12 

setores de atividades da sociedade civil, reunidas nessa grande plataforma grandon-

burguesa. O Grupo das 184 se torna famoso no Haiti por seu papel na queda de 

Jean-Bertrand Aristide, no dia 29 de fevereiro de 2004, e na terceira ocupação do 

Haiti pelas tropas militares latino-americanas chefiadas pelo Brasil, a pedido do 

Bush, subseqüente a esta queda. Mas desde o ano de 2002, o Grupo das 184 se 

revela ao público como promotor do chamado “Novo contrato social”.  

 

Ninguém entenderá o verdadeiro significado dessa expressão de “Novo 

contrato social” sem levar em consideração o contexto em que foi propulsado em 
                                                            
119 O impacto dessa nova ideologia de direitos humanos sob a imprensa haitiana e a prática do 
jornalismo no país já foi analisado numa dissertação de sociologia, na Faculdade de ciências 
humanas da Universidade Estadual do Haiti (UEH), por Franck Seguy (2006), sob o título: Sociologie 
de la pratique du journalisme à Port-au-Prince. 
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primeiro plano. O Estado haitiano é e sempre foi patrimonialista. A burguesia 

grandonarquica120, composta de locais e de estrangeiros, sempre teve em suas 

mãos o controle monopolístico de qualquer movimentação econômica e política 

daquele Estado121. O presidente Aristide, sem romper com a tradição patrimonialista, 

tentava partilhar o tradicional monopólio econômico daquela burguesia, oferecendo-

lhe apenas vantagens. Para a burguesia grandonarquica, trata-se de uma insolência 

obviamente imperdoável. Vem aí com o seu “novo contrato social” para recuperar 

seu monopólio, mas – e isso é fundamental – não recorrendo à repressão habitual, 

mas procurando obter o assentimento das massas. Daí a necessidade de um 

trabalho político-ideológico bem organizado. Quer dizer, a concepção da sociedade 

civil é a do liberalismo; o discurso de “novo contrato social” promovido pela grandon-

burguesia não tem outro papel que aquele definido por Locke: regimentar e proteger 

a propriedade privada da classe burguesa. Tudo isto, com o próprio consentimento 

dos explorados/exploradas, quer dizer, sem necessariamente se apoiar nas 

instituições estatais de violência legítima como opção prioritária. Talvez seja isto que 

justifica o uso do adjetivo “novo” na expressão “novo contrato social”.  

 

Por exemplo, em julho de 2004, poucos meses após a queda de Aristide, 

que foi constrangido a não utilizar dois anos de sua presidência e fugir, o historiador 

da ex-esquerda haitiana, Michel Hector, escreveu:  

 
A partir de 1804, tem existido uma espécie de contrato entre todos os 
membros da nova comunidade nacional122 para fundar um Estado 
apto a garantir a liberdade anti-escravista, a igualdade anti-racista e o 
acesso a todos às terras deixadas livres pelos antigos colonizadores. 
(HECTOR, 2004, p. 7)  

 
                                                            
120 Designamos com essa expressão as práticas dos burgueses-grandons. Falamos de grandonarquia 
a fim de chamar a atenção de que a classe dos grandons-burgueses ou dos burgueses-grandons é 
fundamentalmente um tipo de família de pouquíssimas pessoas que controla o essencial da 
economia nacional. 
121  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 à Universidade Federal de 
Pernambuco (Centro de Ciências Sociais Aplicadas) em 2007, traz uma excelente discussão sobre a 
natureza do Estado no Haiti e a formação social haitiana. 
122Observar-se-á a perspectiva individualista do historiador quando fala em “todos os membros” e em 
“nova comunidade nacional”. Não fala em classes nem em sociedade. Como se fosse realmente uma 
comunidade de indivíduos e não uma sociedade de classes. Também, ele nos deixa entender que 
este contrato original visava garantir o acesso às terras a todos. A falsidade de tal pretensão já foi 
bastante comprovada de maneira antecipada no capítulo anterior, para não termos que voltar a 
refutá-lo. 
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Mas, numa frase anterior, ele havia escrito:  

 
Este ano do ducentésimo aniversário da proclamação da nossa 
Independência põe a nu a disjunção existente entre o velho Estado 
tradicional com a sua soberania do tipo antigo123, dos séculos XIX – 
XX até 1986, e os requisitos atuais da construção de uma sociedade 
democrática. (HECTOR, 2004, p.7). 

 

O historiador está querendo dizer que houve um contrato sob o qual 

estava fundado o Estado haitiano. No capítulo precedente, já comprovamos 

antecipadamente a falsidade das premissas deste contrato. Mas tal contrato original, 

segundo ele, esgotou-se em 1986. Então, é preciso um “novo contrato social” pois, a 

partir de 1986, o país entrou na fase de “construção de uma sociedade 

democrática”. Cabe, então, ao seu Groupe des 184 impor esse “novo contrato 

social” necessário. Porém, o verdadeiro sentido da declaração do historiador da ex-

esquerda se mede somente quando se sabe que ele participou da redação do 

documento do “Novo Contrato Social” pelo qual o Grupo dos 184 quis “modernizar” o 

Haiti. 

  

Somente ao olharmos para os diferentes setores incluídos na composição 

do Grupo das 184, podemos entender seu forte trabalho ideológico-político. Para 

darmos uma idéia, sem mencionarmos as organizações, no seio do Grupo se 

encontram os setores: cívico, cultural, da educação, de direitos humanos, das 

associações de mulheres, dos sócio-profissionais, das mídias e imprensa, juventude 

e universitário. Encontram-se também organizações do setor popular urbano, 

campesino e operário – toda essa amalgama, chefiada pelo setor privado, no seio do 

qual se identificam as associações dos industriais, dos exportadores, dos 

empresários, as câmaras de comércio etc.  

 

Para quem conhece a história do Haiti, não se pode deixar de lembrar que 

o país é uma República de antigos escravizados124 – negros – os quais fizeram uma 

                                                            
123 É importante observar que, após ter caracterizado o primeiro contrato de 1804 como tendo sido de 
liberdade para todos e igualdade entre todos no acesso à terra – a única fonte de riqueza da época – 
o historiador passou agora a qualificar este “contrato” de tradicional e de soberania de tipo antigo. É 
uma maneira eloquente para nos dizer, em bom neoliberal, que o “novo contrato social”, do qual ele é 
elaborador, não se preocupa mais com a igual repartição das riquezas. 
124 No que tange à escravidão, é bom lembrar que, no seu Tratado do Governo civil, livro 1, capitulo 1, 
John Locke, o filósofo do contrato social escreveu o seguinte: “A Escravidão é um estado do homem 
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revolução para se libertar. A respeito desta revolução, Gerald Brisson escreveu o 

seguinte: “Os camponeses constituem uma das forças motrizes principais e das mais 

militantes desta revolução” (BRISSON, 1968, p. 76). 

 

Os camponeses haitianos foram os principais lutadores nas batalhas pela 

Independência. Mas eles foram as principais vítimas das novas disposições políticas 

adotadas pelo Estado na manhã da revolução. Até porque a história do país durante 

o século XIX e a primeira parte do século XX pode ser resumida como uma luta dos 

camponeses contra as classes dominantes. Lutas contra o Estado; lutas contra os 

grandon-burgueses. Quer dizer, encontrar hoje uma plataforma aonde operários e 

camponeses chegaram a se sentar com industriais, empresários, exportadores de 

produtos agrícolas, ou seja, para simplificar, uma plataforma onde os tradicionais 

lutadores se sentam com os tradicionais exploradores, isso constitui um enorme 

testemunho do sucesso ideológico dos porta-vozes da sociedade civil. Isso é uma 

fonte para entender a fraca simpatia pelas lutas populares atuando em prol da 

superação do capitalismo no Haiti, neste século XXI. 

 

Como vimos, desde os anos setenta, o terreno já estava pronto para a 

liberalização. A desarticulação do social naquele período de estado de crise e de 

transformação do capital era forte. Este estado de crise era tão forte que, para 

mascarar a crise real do Estado, a ditadura vem cedendo espaço ao famoso 

“terceiro setor” e suas maiores representantes, as ONGs – Organizações Não-

Governamentais. A presença e o papel das ONGs já eram tão importantes que, no 

fim do ano de 1982, saiu no jornal oficial, LE MONITEUR, um decreto pelo qual o 

governo tentara regulamentar o funcionamento e a implantação das ONGs. Foram 

nomeadas como “Organização Não-Governamental de Ajuda ao Desenvolvimento”. 

 

                                                                                                                                                                                          
tão ruim e miserável, e tão diretamente oposto ao caráter e à coragem da nossa Nação que é duro 
imaginar um Inglês, muito menos um fidalgo advogando por ela”. Mas, como nos lembra Buck-Morss, 
o ultraje de Locke, na verdade, não foi um protesto contra a escravização de Negros africanos nas 
plantações estabelecidas no Novo Mundo. Pois, como investidor associado na Royal African 
Company atuando na colonização em Carolina (EUA), Locke “considera claramente a escravidão de 
Negros como uma instituição justificável”. Susan Buck-Morss assinala que Liberdade para os Ingleses 
significava proteção da propriedade privada, e os escravos foram propriedade privada. Na medida em 
que os escravos caiam sob a jurisdição da propriedade domestica  (household), seu status era 
protegido pela lei. (p. 827). É fácil entender isso somente ao lembrar o fato de que os escravos eram 
definidos pela lei como propriedade, e que a propriedade era a base, a pedra angular da liberdade. 
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O estatuto das ONGs, aponta Louis-Juste (2007, p. 105), as obrigava a 

“propor programas e projetos suscetíveis de melhorar as condições de vida de 

comunidades rurais ou urbanas”. Quer dizer, foram chamadas a trabalhar no 

desenvolvimento de comunidade de acordo com “os conselhos de ação 

comunitária125”. 

 

Em 1987, quando o Conselho Nacional de Governo (CNG), governo 

militar que substituía a ditadura de Jean Claude Duvalier, criou o Serviço 

denominado “Unité de Coordination des Activités d´ONG” (UCAONG) foram 

computadas mais de 950 ONGs legais (189, atuando na agricultura, 237, na 

educação, 277, na saúde, 114 em desenvolvimento de comunidade, 68 no 

artesanato e 78, nas obras de beneficência). Louis-Juste (2007) nos diz que  

 
Apesar de a classificação adotada pelo governo ser abusiva, – porque 
em todas as atuações, as ONGs usam a metodologia do 
desenvolvimento de comunidade que se divide em trabalho 
comunitário e ação comunitária – cabe ressaltar a importância dos 
resultados em relação à forte presença dessas instituições na 
população haitiana que era, naquele momento, de cerca de 6 milhões 
de habitantes, ou seja, 67 ONGs para 10.000 haitianos. (rodapé, p. 
106) 

 

Em um contexto deste, é obvio o peso destas organizações próximas às 

populações. E claro que, com recursos bastante desmedidos, não deixam de 

desempenhar um papel cada vez mais ativo a nível político. Já que o neoliberalismo 

em voga não queria mais fazer uso dos regimes ditatoriais e estava promovendo o 

Estado democrático como sendo o único capaz de assegurar o seu desempenho 

sem freio. 

 

O papel político dessas organizações auto-proclamadas autônomas do 

Estado, do mercado, isto é da sociedade civil – segundo a divisão da realidade 

social em três esferas (três setores) pelo pensamento neoliberal126, faz-se sentir, 

sobretudo, no meio camponês, sendo os camponeses historicamente os principais 

lutadores pela transformação da sociedade haitiana. Isso, porque 
                                                            
125 Eram conselhos especiais implantados nas zonas rurais para controlarem a tendência à luta. 
126 No livro Terceiro setor e questão social. Critica ao padrão emergente de intervenção social, 
Carlos Montaño mostra a carência de rigor teórico dessa divisão e desmistifica seus enganos 
funcionais para o capitalismo contemporâneo em crise. 
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A primazia da agricultura na nossa economia nacional faz com que os 
problemas sociais nesta área da produção material determinem numa 
grande medida toda a conjuntura econômica nacional. É, portanto, 
perfeitamente compreensível que o estado das relações agrárias no 
Haiti apresente uma importância grande para seu desenvolvimento 
econômico e social. (BRISSON, op. cit. p. 3) 

 

Esta observação de Gerald Brisson data de 1968. Ele estava estudando 

As relações agrárias no Haiti contemporâneo, e chegou à seguinte conclusão: “Da 

solução de nossa questão camponesa adotada pelo programa agrário para a 

revolução de caráter de libertação nacional dependem muitos outros problemas 

econômicos e políticos” (p. 76). Pois “a questão agrária constitui [...] um dos 

problemas fundamentais do país” (p. 3). 
 

Mais de quarenta anos após o estudo de Brisson, mais de 59% da 

população haitiana continua vivendo no campo127. Sem mencionar uma forte 

proporção dos urbanos que depende diretamente do campo para sobreviver nas 

cidades128. Quer dizer, no século XXI, a questão agrária continua sendo o problema 

fundamental do Haiti. Porque abrange não apenas os camponeses no campo senão 

que também os urbanos, que moram nos bidonvilles (nas favelas), ao redor das 

cidades, e que representam a maior parte dos habitantes considerados urbanos. 

Mas hoje em dia, a questão agrária está esquecida. As organizações camponesas 

também se esquecem desta questão, como estudaremos na última seção deste 

capítulo. 

 

As ONGs e demais organizações caritativas no campo se empenham na 

área de desenvolvimento comunitário. O campo sempre foi espaço de lutas. Lutas 

pela reforma agrária; lutas para acabar com a injustiça vivenciada pelos 

camponeses desde 17 de outubro de 1806, quando Jean-Jacques Dessalines foi 

assassinado porque quis fazer a repartição equitativa das terras entre todos. Em 

vários momentos durante o século XIX e uma grande parte do século XX, os 

camponeses lutaram pela via da reivindicação agrária. (Cf. o capítulo II deste 

                                                            
127 Dados do IV Censo da Poulação e da Moradia, realizado em 2003. 
128 O Haiti é um país onde quase tudo está concentrado na capital e em algumas grandes cidades. 
Por exemplo, qualquer filha ou filho de camponês que quer fazer estudos universitários tem que 
deixar sua região e ir para Porto Príncipe. Mas, ao estudar, essa filha ou esse filho continua 
sobrevivendo graças à ajuda da família no campo.  
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trabalho). Lutaram tanto que conseguiram introduzir essa questão na constituição 

votada após a ditadura, no dia 29 de março de 1987129.  
 

Hoje em dia, com a atuação dos missionários da sociedade civil e da 

modernidade nos meios rurais – os funcionários das ONGs – o campo deixa de ser 

terreno de lutas para se transformar em comunidade de desenvolvimento. O 

desenvolvimento é, sem dúvida, o tema mais debatido atualmente no Haiti. E em 

nome dele, as lutas entre as classes estão acabando. Os indivíduos deixam de ser 

membros de uma classe inserida numa sociedade em luta, para se tornar cidadãos, 

membros da comunidade. Até porque cerca de 40 organizações camponesas se 

tornam parte da maior plataforma grandon-burguesa e a mais anti-povo da história 

do país, isto é, o Grupo dos 184. E uma das organizações camponesas mais 

poderosas, O Movimento dos Camponeses de Papaye (MPP em crioulo haitiano), 

também membro da plataforma, chegou até a apoiar o candidato oficial da burguesia 

grandonarquica nas últimas eleições presidenciais.   

 

Analisando o pensamento de Gramsci na sua concepção da hegemonia, 

Jorge Luis Acanda (2005) escreveu: “A linha de ‘defesa’ mais sólida da burguesia 

encontra-se na sociedade civil” (p. 197). O professor canadense, Jean-Marc Piotte 

(1970, p. 124), num trabalho similar ao de Acanda, a respeito do pensamento 

político de Gramsci, assinala: 

 
As organizações pelas quais se elaboram e se difundem a ideologia e 
a ideologia em si mesma são o que Gramsci chama de sociedade 
civil. É no seio desta que a classe economicamente dominante 
buscará cumprir sua hegemonia sobre o conjunto das outras classes 
sociais a fim de obter seu consentimento para a direção que imprime 
à sociedade130. 

 

Hoje em dia, para qualquer observador lúcido da sociedade haitiana, é 

óbvio que a classe economicamente dominante, os grandons-burgueses, tem o 

                                                            
129 Artigo 248: “É criado um organismo especial denominado ‘Instituto Nacional da Reforma Agrária” a 
fim de organizar a refundição das estruturas fundiárias e por em obra uma reforma agrária em 
benefício dos verdadeiros trabalhadores da terra. Este instituto elabora uma política agrária 
focalizada sobre a otimização da produtividade por meio da fixação de infra-estruturas visando a 
proteção e pautação da terra.” (Grifo nosso). 
130 Essa citação foi estraída da versão eletrônica do livro de Jean-Marc Piotte (1970), La pensée 
politique de GRAMSCI, realizada por Jean-Marie Tremblay no quadro de "Les classiques des 
sciences sociales". Disponível em: <http://www.uqac.uquebec.ca> 
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controle quase total da direção da sociedade. Importaria aprofundar a análise do 

papel de todas as organizações atuando para captar o consentimento das classes 

exploradas pela ideologia dominante. Atualmente, o papel das mídias, por exemplo, 

é superimportante no processo da passivização e da despolitização das classes 

antigamente lutadoras131. Apenas esboçamos o papel das ONGs132. Porém, está 

bastante claro que a ideologia de desenvolvimento comunitário desmonta e 

desnorteia as lutas por qualquer mudança na sociedade capitalista haitiana. Ao lado 

dos movimentos sociais, que veremos de forma separada, por motivo metodológico, 

na última seção. 

 

O desenvolvimentismo transforma toda mulher e todo homem em 

indivíduo egoísta e todo membro de classe social em cidadão. Acaba por diluir o 

caráter político dos problemas sociais fundamentais transformando-os em questões 

econômico-técnicas, até porque quando chega uma catástrofe – como aconteceu na 

ocasião da passagem de quatro furacões entre agosto e setembro de 2008 – é sob a 

forma de ajuda humanitária que as ONGs e demais organizações internacionais 

tentam abordar o problema133. Com essa setorialização do real (MONTAÑO, 2007, p 

185), os portadores de necessidades se tornam os responsáveis pela sua situação 

de carência da qual o Estado nada tem a ver. O fenômeno em questão é  
 

A alteração de um padrão de resposta social à ‘questão social’ (típico 
do welfare State), com a deresponsabilização do Estado, a 
desoneração do capital e auto-responsabilização do cidadão e da 
comunidade local para esta função (típica do modelo neoliberal ou 
funcional a ele). (Ibid.) 

 

Mas, dentro desse quadro, não queremos esquecer um último elemento 

importantíssimo, a nosso ver, no cenário das lutas sociais no Haiti. Trata-se dos 

movimentos sociais. 

  

 

                                                            
131 Em Sociologie de la pratique du journalisme à Port-au-Prince (2006), havíamos amplamente 
analisado o papel das mídias no desnorteamento das classes populares, sobretudo, a formação da 
“opinião pública” dominante por produtores e produtoras igualmente dominados/dominadas na 
sociedade haitiana.   
132 Mais uma vez, nos referimos à tese de Jean Anil Louis Juste, op. cit. 
133 O texto Haïti-Cyclones: Panser vaut mieux que prévenir faz uma crítica a isto. O texto se 
encontra disponível em: < http://www.alencontre.org>.  
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4.5. MOVIMENTOS SOCIAIS E LUTAS POPULARES NO HAITI 

CONTEMPORÂNEO: (DES)CAMINHO DA LIVRE INDIVIDUALIDADE NA 

ERA DA GLOBALIZAÇÃO.  

 

 

As organizações da sociedade civil haitiana atuam para captar o 

consentimento das classes exploradas, direcionando-as conforme a ideologia 

dominante no interesse das classes dominantes. Porém, enquanto algumas atuam 

de forma aberta, tais como as mídias, as ONGs, por exemplo, outras têm um 

desempenho mais sutil, mas não menos eficaz. Talvez essa sutileza, sem esquecer 

seu discurso “esquerdista”, é o que explica porque não há críticas feitas a uma 

categoria como “movimentos sociais” no Haiti, por exemplo. Contudo, para nós, 

estes igualmente fazem parte do complexo ideológico-filosófico responsável pelo 

distanciamento político das classes populares das suas lutas históricas.  

 

O discurso, às vezes, a prática de esquerda dos chamados movimentos 

sociais, não ajuda na sua compreensão quando são examinados à luz da realidade 

haitiana. Pois, de onde quer que se localize geograficamente, falar em movimentos 

sociais implicaria mostrar-se atento aos modos como os de baixo expressam 

materialmente a sua desconfiança em relação às classes dominantes e seus 

gerentes no poder134; implicaria preocupar-se sobre a maneira pela qual os 

oprimidos e explorados se auto-organizam para se constituírem em sujeitos da sua 

própria história e atores da sua própria libertação. Falar em movimentos sociais 

significaria então prestar uma particular atenção à maneira como os oprimidos e 

explorados, cansados do capitalismo cada vez mais abominável, se engajam a 

revolucionar a ordem vigente, guardando viva a esperança e a possibilidade de 

outros mundos possíveis. Preocupar-se com movimentos sociais, pode-se dizer, 

significaria, de certa maneira, visitar o pensamento de Karl MARX que nos chama a 

                                                            
134“O executivo do Estado moderno não é senão um comitê para gerenciar os assuntos comuns de 
toda a burguesia” Karl MARX e Friedrich ENGELS, Manifesto Comunista, Ed Sundermann, SP, 
2007, p. 57. 



161 

 

atenção sobre o fato de que o proletariado é a classe que tem a responsabilidade da 

transformação desta ordem de coisas135. 

 

Porém, falar em movimentos sociais significaria também afirmar que, 

desde quase dois séculos (a partir do século XIX), aparecem movimentos de 

contestação no seio da economia-mundo. Em relação a estes movimentos de 

contestação, Samir Amin, Giovanni Arrighi, André Gunder Frank e Immanuel 

Wallerstein escrevem juntos um texto136 no qual eles estudam a história 

contemporânea destes movimentos que resistem ao sistema capitalista mundial e 

seus dilemas. Escrevem: “Ressaltará, em relação a estes movimentos, que a 

terminologia utilizada por cada um de nós varia um pouco. Nós os designamos seja 

como movimentos anti-sistêmicos, ou seja, como movimentos sociais, ou seja, como 

movimentos populares”. (AMIN et alii., 1991, p. 6) 

 

Ressaltamos que os autores aqui citados evitam ser exclusivos quando 

definem os movimentos que levam as aspirações e reivindicações das pessoas mais 

simples do mundo, sobretudo, das classes laboriosas. Com efeito, eles mesmos 

esclarecem:  

 
Nós os havíamos definido da maneira aberta incluindo os que são 
chamados socialistas, ou movimentos operários nacionalistas ou de 
libertação nacional e também os movimentos camponeses, femininos, 
pacíficos ou ecologistas, e mesmo alguns movimentos religiosos. 
(AMIN et alii, 1991, p.6). 

 

É óbvio que não estamos diante de um caso muito simples. Se de um 

lado como do outro, esta terminologia se refere aos grupos populares, o que fará a 

diferença é a realidade política das formações sociais especificas onde atuam esses 

                                                            
135 Este trabalho obviamente nao pode entrar nas discussões sobre as elaborações teóricas que 
estabelecem identidade entre assalariados e proletários, cuja proposta explicitamente conservadora 
procura cancelar na esfera político-ideológica a vigência do proletariado como sujeito revolucionário. 
Referimos a leitora ou o leitor ao livro de Sergio Lessa, Trabalho e Proletariado no capitalismo 
contemporâneo que traz uma contribuição bastante relevante sobre a questão. Contudo, nosso 
trabalho parte do pressuposto de que “o protelariado é a única classe da sociedade capitalista que 
produz o ‘conteúdo material da riqueza’, que ‘produz’ o ‘capital’, pois é a única classe que exerce a 
função social de converter a natureza em meios de produção e de subsistência. Ela é, na sociedade 
capitalista, a única classe cujo ‘trabalho produtivo’ ‘produz’ não apenas mais-valia, mas também 
‘capital’, que produz originalmente toda a riqueza social, o ‘capital social total’”. (LESSA, 2007b, p. 
179). 
136 AMIN, Samir et al., Le grand tumulte? Les nouveaux mouvements sociaux dans l’économie-
monde, Ed. La Découverte, Paris, 1991. 
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movimentos. Em relação aos movimentos sociais, François Houtart (1995) sublinha 

a dificuldade de se entender sobre suas definições e suas funções sociais. Ele 

aponta pelo menos quatro grandes tipologias neste sentido. A primeira tipologia 

estabelece a distinção entre os movimentos ligados à luta de classes e os outros 

cujos objetivos não vão além, por exemplo, da emancipação das mulheres ou da 

raça137. Então, diz ele: “Os primeiros ficam no campo econômico do capitalismo, 

onde a desigualdade é a regra, enquanto os segundos [estão] no campo do sistema 

político, chamado a assegurar a igualdade de direitos para todos” (p.124). 

  

A segunda tipologia diz respeito aos movimentos sociais e movimentos 

populares. Apoiando-se em Leopoldo Múnera Ruiz, Houtart constata que os 

primeiros 

 
Defendem interesses específicos frente ao Estado, mas respondem 
aos interesses dos setores dominantes e populares igualmente. 
Porém, os Movimentos Populares são constituídos por elementos do 
povo, isto é dos setores da sociedade que sofrem da dominação 
ideológica e da exploração econômica da classe dominante. (Loc. cit, 
grifo nosso). 

 

A terceira tipologia diz respeito à distinção entre os antigos movimentos 

que agem na esfera pública para a defesa de interesses específicos (operários, 

camponeses) e os novos movimentos, de preferência inter-classistas.  

 

A última tipologia estabelece a diferença entre os movimentos que agem 

na legalidade e os movimentos alternativos que lutam para questionar a ordem 

econômica e social caracterizada pela hegemonia do mercado. 

 

Partindo da tipologização efetuada por Houtart, há de se destacar a 

separação introduzida entre o campo econômico do capitalismo e o campo do 

sistema político, entre lutas de classes e emancipação de algumas categorias 

definidas por seu sexo ou a cor de sua pele. Isto é, a esses movimentos da primeira 

tipologia faltaria uma visão abrangente do capital na sua totalidade. Assim acabam 

fragmentando o real em diferentes campos independentes, negligenciando que o 

                                                            
137 Por razão histórica, o Haiti sendo um país negro, não existe ali movimento social de raça; mas as 
organizações em torno da emancipação das mulheres estão entre as mais visíveis da chamada 
sociedade civil haitiana. 
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real é a síntese das múltiplas determinações, inclusive a econômica, a política e as 

demais. Se Houtart está certo, há de se reconhecer neste caso, que esses 

movimentos sociais que fazem da “igualdade de direitos para todos/todas”, o alvo do 

seu combate, são enfraquecidos na base. Há também de se destacar que essa 

visão fragmentada do real bebe na fonte da pós-modernidade, segundo a qual os 

grandes sistemas, os grandes relatos não explicam mais o mundo138. Com efeito, 

“sabe-se que o pensamento que se chama de pós-moderno está longe de ser algo 

homogêneo. Mas, não será irrazoável afirmar que o abandono das categorias da 

totalidade e da essência está entre as características comuns a todas as formas 

desse pensamento” (TONET, 2005, p. 20). Isto é, o abandono da razão ontológica 

em prol da razão fenomênica representa um denominador comum a todas as formas 

de pensamento que compõem a pós-modernidade, e igualmente da modernidade139. 

 

As demais tipologias mereceriam também um destaque. Trata-se de 

anotar que os movimentos sociais respondem aos interesses das classes 

dominantes ao mesmo tempo em que pretendem levantar a bandeira das classes 

populares. Isso, para nós, significa que ao quererem defender interesses específicos 

frente ao Estado, os movimentos sociais correspondem à categoria de “sociedade 

civil”. Sua natureza inter-classista apontada na terceira tipologia de Houtart não faz 

senão que reforçá-la enquanto sociedade civil, conforme já vimos em Gramsci. A 

esse respeito, nós não queremos arriscar nenhuma generalização, mas, de acordo 

com as nossas observações, no Haiti, podemos afirmar que os movimentos sociais 

não são senão um tipo de “asa progressista” – anti-neoliberal, mas, capitalista, em 

última instância – da civil society, da bürgerliche Gesellschaft, ou da sociedade dos 

bürgern, da sociedade burguesa. Isso não impede que tenham uma vertente 

                                                            
138 Entre vários autores, destacamos João Emanuel Evangelista que estudou a postura pós-moderna 
através da judiciosa expressão de “Irracionalismo pós-moderno”. Cf. João Emanuel Evangelista. Crise 
do marxismo e irracionalismo pós-moderno. São Paulo: Cortez Editora, 1997. 
139 Neste sentido, não temos nenhuma reserva quanto à afirmação de Mészáros de que “a 
controvérsia entre ‘modernidade’ e ‘pós-modernidade’ [...] tem sido exagerada pelas partes 
interessadas [...], cada grupo buscando afirmar a validade exclusiva de sua posição e transformar o 
que de fato é complementar em incompatibilidade”. (O poder da Ideologia, p. 93). Em verdade, são 
duas formas de pensamento fenomênico do mundo regido pelo capital e que são dominantes neste 
período de consenso ou de “fim da ideologia”. “Preenchem as exigências ideológicas das 
circunstâncias de intensificação dos conflitos (98).” Porém, quando o próprio Lyotard, o papa do pós-
modernismo, perguntou: “O que é, então, o pós-moderno?”, ele respondeu: “É sem dúvida uma parte 
do moderno. [...] Uma obra só pode se tornar moderna se for primeiramente pós-moderna. O pós-
modernismo entendido desta forma não é o modernismo em sua final, mas no estado nascente, e 
este estado é constante”. (LYOTARD apud MÉSZÁROS, op. cit. p. 102, grifo do autor). 
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reivindicativa. Com efeito, seria imaturo acreditar que a necessidade de reivindicar 

tem a ver apenas com as classes populares. Porém, as formas, os processos de 

mobilização, além da constituição interna, são o que diferenciam os movimentos 

reivindicativos.  

 

O Haiti, nós já vimos no âmbito deste estudo, apresenta algumas 

particularidades que apenas a especificidade da sua história permite compreender. 

Essas particularidades podem ser muito ricas para estudiosos que querem se 

dedicar a estudá-las. Ao mesmo tempo, podem ser um campo de armadilhas caso 

os estudiosos se aventurarem por lá descuidadamente. Entre tantas dificuldades que 

apresenta o Haiti neste domínio, há de se notar aquela da provável infertilidade das 

teorias elaboradas em outros âmbitos. Consideramos, por essas razões, que a 

literatura sobre movimentos sociais de que dispomos não é o principal subsídio para 

compreender o desempenho da realidade destes movimentos no Haiti.  

 

A nossa afirmação é a seguinte: separamos o estudo sobre a sociedade 

civil daquele sobre os movimentos sociais somente por razão metodológica. Mas, 

tanto na sua essência como na sua existência, trata-se das mesmas entidades. 

Somente levando o contexto histórico em consideração poderemos comprovar essa 

afirmação. 

 

Na seção anterior, havíamos enfatizado que, apesar das instituições que 

compõem a sociedade civil já existirem antes, foi somente depois da queda da 

ditadura, em 1986, que a referência explícita a esse conceito foi observada no Haiti. 

Porém, não havíamos destacado, em paralelo a essas instituições, outras 

organizações que foram chamadas de “Organizações Populares”. A questão é que 

1986 representa uma virada na história do país. De agora em diante há e haverá 

sempre um antes e um depois de 1986. Sobre o antes, podemos nos considerar 

bastante informados. Entre tantos estudos de grande pauta explicativa, podemos 

mencionar o de Michel-Rolph Trouillot que, em 1986 mesmo, propôs uma análise 

bastante sólida sobre as raízes históricas do Estado duvalieriano. Esta análise 

defende duas teses centrais:  
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A primeira é que o regime dos Duvalier não foi fruto do acaso, para 
entendê-lo é preciso voltar na evolução histórica da sociedade 
haitiana. A segunda é que o Estado Duvalieriano, nascido de uma 
crise de múltiplos aspectos, tem introduzido uma diferença qualitativa 
na história das nossas fórmulas de poder. O Haiti jamais será o 
mesmo. (TROUILLOT, 1986, p. 11). 

 

Isto é, poucos meses depois da queda da ditadura, já era nítido que o 

país estava passando por mudanças irreversíveis. Apesar de todas as 

continuidades, quase ninguém defende argumento contra a avaliação de que 1986 

foi um divisor de águas para o Haiti. Mas, o que o Haiti se torna desde então? Não 

podemos pretender entender tudo o que aconteceu durante estes 23 anos mais 

recentes. No entanto, o fato de não dispormos de documentações e estudos 

suficientes não é razão para nos queixarmos nem abrirmos da busca para iluminar 

um pouco a escuridão. Sobretudo, isto não justifica que temos direito de cair na 

arbitrariedade. Em 2006, já havíamos realizado um trabalho através do qual 

havíamos buscado entender as práticas do setor midiático. Esta pesquisa nos 

conduzira a estudar a contribuição dos jornalistas nas lutas contra a ditadura. Cabe 

destacar que os jornalistas haitianos nunca deixam de se auto-proclamar campeões 

do processo democrático que se iniciou em 1986. Havíamos insistido sobre a 

impossível coabitação entre as idéias de liberalização que propagaram os órgãos 

oficiais, com o fim de se conformar ao discurso norte-americano de James Carter e  

as práticas ditatoriais do regime de Porto-Príncipe durante a década de 1970. Esta 

impossível coabitação contribuiu, certamente, para pôr fim à ditadura. O país se 

liberalizou. Mas, os regimes repressivos que se sucederam continuaram mobilizando 

a imprensa a tomar posição do lado popular. Isso explica, entre outros fatores, o 

forte apoio que beneficiou o candidato popular, Jean-Bertrand Aristide, por ocasião 

de sua primeira eleição, em dezembro de 1990.  

 

Um golpe de Estado, em setembro de 1991, mandou o presidente popular 

ao exilio nos Estados-Unidos. Este conseguiu retornar, três anos depois, para 

terminar o seu mandato de 5 anos. Mas, voltou sob o constrangimento de privatizar 

as empresas estatais e tudo o que era identificado como podendo ter qualquer 

rentabilidade econômica. Por paradoxal que possa parecer, esses três anos de 

golpe de Estado e de repressão militar representam o período no qual o setor 

midiático se expandiu com maior velocidade, no que diz respeito à criação de 
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empresas midiáticas. Isso dá uma idéia do caráter dessas mídias. Assim sendo, não 

deve ser surpreendente que as mídias passassem a contribuir para a criminalização 

de tudo o que tem a ver com o popular. 

 

Se o setor midiático se autodenominou como campeão, é justamente 

porque outros setores reivindicam também um nível de participação no que é 

chamada de “transição democrática” no Haiti há 23 anos. A Igreja Católica está entre 

os que são creditados por sua contribuição apreciável. De acordo com Sauveur-

Pierre Etienne, quando, em novembro de 1980, após a eleição de Ronald Reagan, o 

governo de Porto-Príncipe reprimiu o movimento democrático nascente, e que “a 

polícia do regime prendeu líderes políticos, jornalistas, sindicalistas e defensores de 

direitos humanos [...] se inicia também a queda da ditadura que vem afrontando a 

Igreja Católica haitiana, uma instituição sólida apoiada pelo Vaticano” (ETIENNE, 

1999, p.83). Mas, logo que a ditadura caiu, na primeira missa celebrada na cidade 

histórica de Gonaïves140, para comemorar aquela queda, o arcebispo François 

Gayot declarou: “Acabamos de vencer Jean-Claude Duvalier, doravante é preciso 

termos muito cuidado com os comunistas”. Fazemos alusão a este fato de extrema 

importância para apoiar uma tese que nós já desenvolvemos em uma publicação 

anterior141. A nossa tese é a seguinte: “O tipo de consenso político que precipitou a 

queda de Duvalier, junto ao contexto internacional que o propiciou, não tinha vaga 

para as organizações populares”. (FRANKSEGI, 2008b, p. 17). 

 

Com efeito, um dos acontecimentos de 1986, foi a aparição pública de um 

tipo de organização desconhecido até lá: as Organizações Populares – OP. Zila 

Lemba observa que 

 
A particularidade destas organizações populares, nascidas a partir de 
1986, está no espaço de expansão. As organizações populares se 
espalharam nos bairros enquanto os sindicatos se propõem a 
organizar os operários nas fábricas, os professores nas escolas, os 
estudantes nas universidades. Exceto dois ou três bairros de gente 
rica, a esmagadora maioria dos bairros são moradias de proletários/ 

                                                            
140 A Independência nacional foi proclamada e celebrada na cidade de Gonaïves, no dia 1º de janeiro 
de 1804.  
141 Trata-se de uma publicação feita em novembro de 2008, na revista haitiana Desalinyen. Esta 
publicação se propôs a analisar o deslocamento das organizações populares pela dita sociedade civil 
e pelos movimentos sociais. O título em kreyòl é: Oganizasyon popilè ak sosyete sivil nan batay 
politik la.  
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proletárias. Esta realidade impulsionou nos militantes da época a 
idéia de organizarem o povo de acordo com os seus espaços de 
moradia. (LEMBA, 2008a, p. 11)  

 

A partir do dia 7 de fevereiro de 1986, os revolucionários/ as 

revolucionárias saíram da clandestinidade. “Baboukèt la tonbe/ caiu a focinheira”. O 

refrão da canção mais popular em relação a esta nova situação diz o seguinte: “7 

fevriye/avan solèy leve/ Ayiti libere/ 2e lendepandans. 7 de fevereiro/ antes do sol 

nascer/ o Haiti realiza / a sua segunda independência”. As OP passaram a ser a 

força motriz das aspirações populares. Engajaram-se em favor de mudanças 

radicais tanto nas estruturas políticas quanto nas condições sociais de vida. Mas, ao 

mesmo tempo, as OP se posicionavam profundamente anti-poder político. A questão 

é que, no Haiti, aos partidos políticos o povo confere uma imagem única que pode 

ser resumida da forma seguinte: “Os partidos políticos são escadas utilizadas pelos 

políticos a fim de tomarem o poder. Uma vez no poder, reproduzirão fielmente todos 

os vícios contra os quais haviam construído seu discurso crítico. Quanto aos 

políticos, são todos ladrões sem nenhuma exceção”. Obviamente, a consequência 

desta percepção é um temor recíproco entre políticos e OP. 

 

Raúl Zibechi observa, em outro contexto, que tal percepção já deu à luz a 

uma hierarquização funcional de papeis entre os partidos políticos e as demais 

organizações sociais. É isso mesmo que propõem as teorias políticas hegemônicas 

que “reservam para os movimentos sociais o papel de auxiliares – de ‘cadeia de 

transmissão’ – segundo uma abordagem staliniana em relação aos partidos e aos 

Estados que são os verdadeiros atores da mudança” (ZIBECHI, 2004). Zibechi não 

deixa de fustigar “esta divisão do trabalho [que] supõe, naturalmente, uma 

hierarquização das funções: os que são capazes de mobilizar não são, porém 

capazes de governar e de gerenciar os assuntos mais altos da escala política” 

(Ibid.).  

 

No Haiti, esta desconfiança mútua teve como consequência fazer com 

que as OPs acreditassem que o seu papel se resumia a controlar o poder estatal. Do 

nosso ponto de vista, há de se perguntar se esta desconfiança recíproca não revela 

um limite intrínseco aos revolucionários/as daquela época. Sabe-se que existiu no 

exilio um Partido Unificado dos Comunistas Haitianos (PUCH). Mas, podemos 
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perguntar se se tratava verdadeiramente de um partido comunista e de verdadeiros 

revolucionários? Pois, como analisou Gramsci,  

 
A base do partido [comunista deve ser] organizada de acordo com os 
espaços de produção e não de acordo com os bairros. A organização 
territorial deve ser subordinada à organização por células, pois, se em 
alguns bairros os elementos pequeno-burgueses podem predominar 
sobre os elementos de origem proletária, a organização por células 
nas fábricas assegura, ipso facto, a maioria à classe operária. 
(PIOTTE, 1970, p. 85). 

 

Para Gramsci, isso fica claro: a formação da consciência do proletariado 

encontra seu alicerce nas fábricas. Nestas, o proletariado aprende as necessidades 

da ação coletiva e a importância da solidariedade e da ajuda mútua. Essas 

afirmações de Gramsci são embasadas nas premissas de que 

 
A classe operária se identifica com a fábrica, se identifica com a 
produção: o proletariado não pode viver sem trabalhar, e sem 
trabalhar de maneira metódica e ordenada. A divisão do trabalho tem 
criado a unidade psicológica da classe proletária, tem criado no 
mundo proletário esse corpo de sentimentos, de instintos, de 
pensamentos, de costumes, de hábitos, de afeições que se resumem 
na expressão: solidariedade de classe. (GRAMSCI apud PIOTTE, 
Ibid., p. 84). 

 

Neste caso, talvez o melhor campo para pesquisar esse assunto seja o 

baixo nível de industrialização do Haiti. Hoje em dia, ninguém sabe de maneira exata 

o número de operários/operárias que compõem o setor industrial. As estimativas 

mais generosas evocam 25 000 trabalhadoras e trabalhadores. À escala de uma 

população de 9 milhões de pessoas, é óbvio que os operários somam uma parte 

extremamente mínima das camadas populares. 

 

Entretanto, um dos fatos curiosos que chamou a atenção, em fevereiro de 

1986, foi que, nas paredes das cidades, estava escrita esta reivindicação: “Election 
chaque 4 ans/ eleição a cada 4 anos “. Em um texto-balanço a respeito de 1986, 

Zila Lemba traduz a situação, da maneira seguinte:  

 
Sete de fevereiro de 1986: o povo se acordou e achou que Jean-
Claude (Duvalier) havia fugido. Aí, começou a gritar “Baboukèt la 
tonbe”. Encontrou em todas as paredes: “Election chaque 4 ans”. 
Esses dois slogans expressam de um lado as frustrações às quais o 
povo estava submetido; indicam igualmente o caminho a seguir 
depois da queda de Jean-Claude. A mobilização passou a se resumir 
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assim: Aba Janklod ! Viv eleksyon! Abaixo Jean Claude [Duvalier] 
Viva eleição [...] A proposta dos lideres era exatamente de levar o 
povo às eleições. Os demais problemas não comparecem. As mídias 
não tinham mais espaço para as reivindicações populares. (LEMBA, 
2008b, p. 50). 

 

Assim sendo, Lemba resume: “Sete de fevereiro de 1986: uma gigantesca 

mentira”. 

 

Apesar deste desnorteamento, conforme já vimos na seção 4 deste 

capítulo, o setor popular conseguiu eleger um presidente nas eleições de 1990. Mas, 

não foi de mão aberta que a burguesia grandonarquica assistiu aos eventos. 

Procedeu a vários massacres para acalmar o fervor popular. Os mais memoráveis 

são: o banho de sangue nas eleições de novembro de 1987 (ruelle Vaillant); o 

massacre de mais de duzentos camponeses que lutaram por terra, em Janrabèl, dia 

23 de julho de 1987; o massacre de Pyat e o massacre de Sen Jean Bosco (igreja 

São João Bosco), dia 11 de setembro de 1988. Esse último ocorreu enquanto o 

jovem padre Jean-Bertrand Aristide estava oficiando uma missa. O fato dele ter 

saído salvo de uma maneira que não foi muito bem esclarecida acabou criando uma 

sua imagem dele como miraculoso ou de místico. Isso também contribuiu para o 

aumento de sua forte popularidade que o propulsou a ser eleito dois anos mais 

tarde.   

 

Sete meses foi o tempo da espera dos grandons-burgueses antes de 

derrotá-lo. O que deu ocasião a um período de três anos de repressão e de 

resistência. Os dados consensuais evocam o número de 5 000 pessoas 

assassinadas entre 30 de setembro de 1991, início do golpe, e 15 de outubro de 

1994, data da “volta à ordem constitucional”, também chamada de “volta à ordem 

democrática”. 

 

 Os três anos do golpe não apenas aceleraram a liberalização do país, 

conforme já assinalamos através do exemplo do setor midiático. Realizaram o mais 

importante: eliminar os militantes revolucionários mais avançados na luta popular. 

Esta repressão ajudou também a inculcar no povo a idéia deformada de que o seu 

inimigo era o exército. Não se trata de um fato menor.  
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Do final da década de 1980 ao início da década de 1990, a sociedade 
civil tinha como coadjuvante um tipo de “sociedade militar”, apesar 
dessa expressão não ter sido utilizada. Assim sendo, quando o 
exército capacho dos grandons-burgueses e do imperialismo golpeou 
o governo popular de 1991, as OP apontaram os militares como 
sendo os seus inimigos. Investiram toda a sua força lutando contra os 
militares. A maioria dos militantes mais avançados que entendiam 
que os militares eram apenas pelegos da classe dos grandons-
burgueses foi assassinada durante o regime de terror, estabelecido 
entre 1991 e 1994. Aqueles que não foram assassinados fugiram do 
país. Outros se suicidaram frente ao tamanho da desesperança e da 
indignação. O resto, que não tinha um entendimento claro das 
dimensões das lutas, acabou se tornando pelego dos grandes líderes 
e dos governos. Ou abandonaram [ o país e/ou a luta]. (FRANKSEGI, 
2008b, p. 18). 

 

Esta paisagem que acabamos de descrever nos ajuda a mais facilmente 

entender o resto. O presidente voltou para continuar seu mandato. Aceitou todas as 

condições impostas pelos Estados-Unidos, entre as quais, a privatização da 

economia do país, com vistas ao seu desenvolvimento. A palavra utilizada era 

“modernização”, conforme já vimos. Entretanto, para melhor iludir o povo, dissolveu 

o exército; mandou os militares embora; criou uma força policial civil, mas não 

menos repressiva. A partir deste momento, a capacidade de resistência das OP 

começou a se reduzir como um potenciômetro de tristeza. A sociedade civil passou 

a ganhar mais espaços, enquanto começou a ser usado com freqüência o novo 

conceito de “movimentos sociais”, sobretudo quando se trata de se referir às 

organizações e instituições cujos discursos pretendem ser a voz das classes 

populares.    

 

Desde então, a sigla OP deixa de nomear as Organizações Populares 

para passar a designar os membros destas organizações. E, passo a passo, vem 

designando qualquer pessoa que adota uma atitude reivindicativa julgada não 

conformada ao padrão dominante. Assim, a sigla OP vem sendo sinônimo de 

bandido, de vagabundo, de criminoso etc. O exemplo mais recente que temos data 

do sábado, dia 14 de novembro de 2009. Um internauta que se identificou como 

sendo Eng. Tedain, para envergonhar um interlocutor, escreveu o seguinte: “Não! 

Senhores, as estratégias OPistas do tipo lavalas, nunca mais142”. 

                                                            
142 “Non! Messieurs, les stratégies OPistes du type lavalas, c’est fini.” O internauta qualifica de 
“estratégias OPistas do tipo lavalas” uma denúncia pública contra o Prefeito de Porto-Príncipe. O 
nosso interesse não é de saber se a denúncia foi justa ou falsa. O que importa aqui é que, o fato de 
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O descrédito e a desaparição das OP põem fim a mais do que isso. 

Algumas outras palavras deixaram de ser mencionadas também no palco político, 

como: revolução, classe social, transformação etc. Outras vêm ganhando mais 

espaço. É o caso de: democracia, eleição, cidadania, direitos (humanos) etc. Um 

denominador comum parece unificar as novas organizações que surgem desde 

então. Um depoimento das organizações dos 12 setores do Grupo 184 permite 

identificar 19 organizações apenas no chamado “setor urbano”, que se auto-

afirmam, desde o próprio nome, como sendo organizações de “Développement/ 

Desenvolvimento”. As demais, tanto urbanas como rurais, e que são todas 

igualmente organizações de desenvolvimento, se identificam somente com um nome 

marcando a posição geográfica: “Association des Travailleurs Paysans des Côtes-

de-Fer/ Associação dos Trabalhadores Camponeses de Côtes-de-Fer” ou 

“Mouvement des Citoyens Actifs de Port-au-Prince/ Movimento dos Cidadãos Ativos 

de Porto-Príncipe” ou “Mouvman Fanm Site Solèy/ Movimento de Mulheres de Site 

Solèy” etc.  

 

A concentração da maior parte da população do país nos meios rurais 

(quase 60%) sempre nos obriga a prestar uma atenção especial às lutas e 

organizações populares rurais. No dia 6 de julho de 2005, uma plataforma de 

organizações camponesas foi apresentada publicamente sob o nome de Platfòm 

Nasyonal Òganizasyon Peyizan Ayisyen (PLANOPA) / Plataforma Nacional das 

Organizações Camponesas Haitianas. Cinco organizações faziam parte desta 

plataforma: Tèt Kole, MPP/MPNKP, KPN, MOREPLA. Seis meses depois (24 de 

janeiro de 2006), foi publicado um comunicado pelo qual o Tèt Kole justificou o 

porquê de não mais fazer parte da plataforma. Diz o seguinte: 

 
No final do mês de setembro de 2005, isto é, menos de quatro meses 
após a constituição da plataforma, nós de Tèt Kole ti Peyizan Ayisyen, 
recebemos um golpe de faca nas costas pelas mãos dos dirigentes 
do MPP/MPNKP quando recebemos a notícia da aliança entre 
MPP/MPNKP, KONBA143 e Charles Henri Baker a fim de apoiar a 
candidatura do último às eleições. Em verdade, ao ouvirmos essa 
notícia através das mídias pela boca de Chavannes Jean-Baptiste, 

                                                                                                                                                                                          
que a estratégia utilizada para denunciar o Prefeito não se conforma às normas que estruturam a 
mente do internauta, rapidamente o leva em assimilá-la às OPs lavalas. Aristide, o fundador do 
Partido Fanmi Lavalas, é também um dos primeiros e mais famosos fundadores de OPs. 
143 KONBA é um dos múltiplos partidos que povoam a paisagem política haitiana. 
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líder do MPP/MPNKP, em verdade, nós fremimos [...] recebemos 
esse golpe como uma gigantesca traição144.    

 

Assim sendo, o Tèt Kole justificou sua saída da PLANOPA pela aliança 

entre seus parceiros MPP/MPNKP que se tornaram também parceiros de Charles 

Henri Baker, dirigente do Grupo 184, e representante oficial do setor mais 

reacionário do país, como o próprio Tèt Kole afirmou: 

 
O objetivo real do projeto do Grupo 184 é derrotar as reivindicações 
dos camponeses e dificultar as lutas dos camponeses valorosos e de 
todo o povo. Tèt Kole ti Peyizan Ayisyen estima que a aliança 
MPP/MPNKP, KONBA e Charles Henri Baker, candidato à 
presidência e representante do setor mais reacionário da burguesia 
do país, é a aliança mais perigosa contra os interesses populares. 
(Ibid.) 

 

Mas, um dos fatos mais curiosos, a questão agrária jamais é colocada 

explicitamente entre os objetivos destas plataformas de organizações camponesas. 

Isso vale tanto para a nota acima, como para o que se segue, relativa à criação das 

plataformas conforme revelado numa entrevista145 na qual a questão foi 

explicitamente colocada pelos repórteres. À questão de saber os objetivos de Tèt 

Kole ti Peyizan Ayisyen, a resposta foi esta: 

 
O primeiro objetivo de Tèt Kole é atender as necessidades de todos 
os seus membros. O segundo é lutar para superar o sistema de 
exploração. O terceiro é fazer com que um dia, cada camponês possa 
reivindicar seus direitos, a satisfação de suas necessidades frente a 
qualquer partido político ou governo. (JOSEPH et alii, 2008, p. 70). 

 

Observar-se-á que, para uma organização camponesa considerada entre 

as mais avançadas, nenhum dos seus objetivos aponta a questão agrária. 

Igualmente, nenhum aponta o seu inimigo. É bastante interessante observar que os 

camponeses são seres portadores de necessidades que a organização pretende 

atender. O maior sonho de Tèt Kole é também que cada membro da organização 

possa reivindicar. Reivindicar o que? Apenas direitos. E, neste último caso, caberá 
                                                            
144 Alter Presse. Ayiti: Tèt Kole ti Peyizan Ayisyen sètoblije retire kò l nan Platfòm Nasyonal 
Òganizasyon Peyizan Ayisyen (PLANOPA), 24 janvye 2006.  
145 Trata-se de uma entrevista realizada e publicada pela revista Desalinyen, da Asosyasyon Inivèsitè 
ak Inivèsitèz Desalinyèn (ASID), em novembro de 2008. Essa publicação da revista foi concebida 
para dar uma idéia do peso da sociedade civil e da implicação das suas organizações na 
desorientação das lutas populares. O título já resume a intenção: “Òganizasyon Popilè ak Sosyete 
Sivil nan Batay Politik an Ayiti/ Organização Popular e Sociedade Civil nas Lutas Políticas no Haiti”. 
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aos partidos políticos e ao governo satisfazerem essas reivindicações. Mais adiante, 

na mesma resposta, lemos: “Tèt Kole não é um partido político, e sim um movimento 

reivindicativo das necessidades sociais capazes de assegurar uma vida decente: 

água, saúde, educação, documentos de identidade para camponeses, registro de 

cartório etc.”  

 

Os repórteres ofereceram mais uma oportunidade aos entrevistados 

através da pergunta: “Qual o principal foco de luta de Tèt Kole, hoje?” A resposta 

deixa não nenhuma dúvida: “salvar o meio ambiente [...] investir na produção 

agrícola dos camponeses, enquadrá-los, oferecer-lhes ferramentas, sementes, 

educá-los a valorizarem as árvores” (Ibid., p. 71). Fica claro que para Tèt Kole, os 

problemas dos camponeses não têm nada a ver com a política; são apenas 

problemas técnicos que a educação comunitária pode facilmente resolver. Ou 

carências sociais que o governo, ou até os partidos políticos, têm de reconhecer 

legalmente como direito do camponês. Neste pacote, o segundo objetivo de “lutar 

para superar o sistema de exploração” soa eminente e manifestamente vazio. 

 

Assim, pode-se melhor entender o que aconteceu quando, no dia 17 de 

dezembro de 2007, saiu na imprensa um comunicado de quatro organizações: 

KROS, MPP, MPNKP e Tèt Kole. Um parágrafo deste monumental documento diz o 

seguinte:  

 
Reconhecemos ter cometido muitos erros, dentro os quais a divisão e 
a falta de comunicação entre nós. Reconhecemos também alguns 
erros particulares de alguns de nós, seja na luta para ajudar na 
edificação de Lavalas146 [...] seja nas nossas relações com outros 
setores políticos engajados na luta pelo poder147.  

 

Para se adivinhar o resto, basta ler o título do comunicado: “Quatro 

organizações camponesas decidem acabar com as suas divisões”. Assim, como se 
                                                            
146 Não podemos discutir aqui a edificação do poder Lavalas, mas cabe destacar que a eleição de 
Jean-Bertrand Aristide, em 16 de dezembro de 1990, representava naquela época não uma 
alternativa entre outras, mas a única escolha do setor popular. Isto é, avaliar essa eleição 19 anos 
depois e considerar como erro de ter participado da sua edificação tem a aparência do princípio 
burguês “O resultado justifica os meios”. No palco político haitiano, até o golpe de Estado de 1991, 
ser adversário de Lavalas era sinônimo de ser adversário da causa popular. Assim sendo, resistimos 
com dificuldade a nos perguntar se este comunicado não dá mais força à aliança do MPP/MPNKP 
com a burguesia grandonarquica, ao considerar como erro ter estado do lado de Lavalas no momento 
da sua edificação. 
147 Alter Presse. Ayiti: 4 òganizasyon peyizan deside fini ak zizani nan mitan yo. 17 desanm 2007. 
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fosse pelas virtudes de uma varinha mágica, as posições antagônicas de classes 

denunciadas anteriormente vêm sendo apenas erros e divisão que podem ser 

resolvidos com um “bom sistema de comunicação”. Não será surpreendente que, 

num dia por vir, o Tèt Kole também irá se aliar à posição da burguesia. 

 

Sabemos já que o Tèt Kole é parceiro da Plataforma de Advocacia em 

prol de um Desenvolvimento Alternativo/ Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un 

développement alternatif (PAPDA), cujo principal dirigente é também dirigente do 

Fórum Social Mundial, ou seja, da maior plataforma mundial dos movimentos 

sociais. A própria PAPDA se define como sendo uma plataforma de organizações da 

sociedade civil haitiana, como pode ser lido no seu site148. É bom destacar que a 

PAPDA faz parte das ONGs chamadas alternativas que compõem o universo de 

estudo da tese de Jean Anil Louis-Juste sobre a “solidariedade de espetáculo no 

desenvolvimento da comunidade no Haiti”. Será que ainda podemos nos espantar 

com o fato de que tanto as ONGs da sociedade civil quanto os movimentos sociais, 

até as organizações de bairros urbanos e o próprio movimento camponês 

contemporâneo se organizam para a gestão de projeto de desenvolvimento, em vez 

de colocar a questão agrária – questão fundamental – no cardápio político-

ideológico? 

                                                            
148 Conferir especialmente o documento: Déclaration des organisations de la société civile 
haïtienne. Disponível em: <http//:www.papda.org>. Acesso em: 6 de Nov. 2009. A Papda não faz 
senão se mostrar coerente, como já destamos com Houtart, pois, enquanto ONG auto-proclamada 
alternativa, faz parte das pontas de lanças da sociedade civil haitiana. 
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5. CONCLUSAO 
 

 

Este estudo, que culmina aqui, tem base no pressuposto de que o 

desenvolvimentismo pregado pela sociedade civil haitiana, ao favorecer a 

reprodução intra-sistêmica dos dirigentes das antigas organizações do setor popular, 

acaba drenando as energias destas para os projetos de desenvolvimento que 

consolidam a ordem vigente que estes projetos pretendem combater. Mas, antes de 

estudar a atuação do desenvolvimentismo no Haiti, pareceu-nos necessário enfatizar 

prioritariamente sobre a modernidade como sendo a categoria importante a 

compreender primeiro, por ser a base sobre a qual se edifica a formação social 

haitiana.  

 

As diferentes etapas pelas quais passamos têm nos permitido entender 

que, longe de ser um projeto emancipatório, a modernidade trouxe para o Haiti a 

desumanização de toda vida. O itinerário teórico já permitiu prever isso desde o 

início.  

 

O estudo da modernidade foi iniciado através de um confronto com uma 

das figuras mais gloriosas da filosofia ocidental, Hegel, que, ao mesmo tempo em 

que prega a modernidade como sendo o valor universal da humanidade, nunca 

camufla seu racismo em direção aos povos não-europeus. Ele afirma e repete à 

vontade que na África não há história e que os negros não fazem parte da 

humanidade. Assim sendo, foi necessária a salvação, que veio da missão 

civilizatória dos modernos/ coloniais europeus ocidentais para que o negro 

ascendesse a certo grau de humanidade. Assim sendo, a partir do pensamento de 

Hegel, havíamos tomado a medida do racismo ocidental que se institucionalizou no 

Haiti e do qual sofreu e ainda sofre o povo haitiano. Walter D. Mignolo ajudou muito 

nesse sentido a entender como a modernidade e sua outra face, a colonialidade, 

aonde quer que chegue através do globo terrestre, arranjou-se para se apoderar dos 

quatro domínios da experiência humana: o econômico, o político, o social e o 

epistêmico (o subjetivo/pessoal), a fim de controlar não apenas as riquezas 

materiais, e sim toda a subjetividade das pessoas e dos povos, inclusive sua 

sexualidade. A constatação menor que se impõe hoje é de que a ocidentalização do 
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mundo é recebida como se fosse uma benção da Providência. Mais ainda, em 

países como o Haiti, a ocidentalização não é apenas recebida; ela é desejada e 

procurada pelas instituições da dominação de maneira totalmente a-histórica. 

 

As reflexões elaboradas durante esta pesquisa nos conduziram ao 

questionamento a respeito da capacidade de um pensador imaginar e ensinar com a 

certeza imanente que a história não pertence a todas as regiões da terra. Esta é 

exatamente a postura mais fiel da modernidade. Por isso é que sorrimos quando 

lemos Jean-François Lyotard (1998, p.100) ao escrever: “O traço surpreendente do 

saber pós-moderno é a imanência a si mesmo, mas explícita, do discurso sobre as 

regras que o legitimam”. Fica ainda mais claro que a modernidade e a pós-

modernidade são duas vertentes do pensamento dominante, ambas com papel de 

assegurar a dominação do ocidental sobre a humanidade. Porém, a partir de Marx e 

Engels, tem sido fácil chamar a atenção de que a história não é uma produção de 

mentes dos filósofos. Pois logo que os seres humanos se achem em condições de 

poder viver, estão já em condições de fazer a história. A dificuldade com Hegel é 

justamente que, de acordo com a sua filosofia, apenas um grupelho preenche as 

exigências que requerem aquelas condições. Apesar dos africanos, por exemplo, 

terem gerado os meios para satisfazer as necessidades vitais pelas quais passa a 

produção da vida material, eles precisavam da intervenção dos escravocratas 

europeus antes de receberem o direito de participar da humanidade. Maior 

justificativa para a escravização ninguém encontra até hoje.  

 

A discussão com Hegel preparou o terreno para o debate com outra figura 

da intelectualidade mundial, ou seja, Weber. É a figura mais eminente na formação 

sociológica no Haiti. Provavelmente, seu sucesso se deve ao fato de que, 

diferentemente de Hegel, ele sempre procura ocultar a sua verdadeira intenção. Sua 

pretensão declarada é a elaboração da metodologia das ciências sociais e isto, de 

maneira axiologicamente neutra. Mas, ao apresentar o capitalismo enquanto produto 

mais acabado da modernidade, ele não conseguiu esconder seu racismo que o 

incita a elogiar este sistema por organizar o trabalho escravo de maneira racional, 

isto é, moderna.  
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Assim sendo, a universalidade que defende Weber como sendo a 

caracterização da modernidade é a consagração de que, apesar de se pretender 

cientista axiologicamente neutro, ele olha o mundo a partir da postura do mais forte. 

O que é notável é que a sua concepção do capitalismo enquanto ordem 

socioeconômica e política insuperável tem sido acolhida com braços abertos por 

intelectuais eminentemente respeitados como, por exemplo, os da Escola de 

Frankfurt. Isso leva um intelectual como Habermas, cuja pretensão é elaborar a 

ciência do pragmatismo universal, a negligenciar 90% da humanidade por ocasião 

da sua elaboração universal. Até por que Habermas não reconhece a validade de 

conceitos como “exploração”, “lutas de classes”, inclusive para esses 90% da 

humanidade para os quais ele afirma que nem a análise da sua Escola de Frankfurt, 

nem a sua própria têm qualquer lição para as forças que lutam pela vida no Terceiro 

Mundo.  

 

Esse percurso deixa claro pelo menos um fato: a modernidade e a 

colonialidade são um só e mesmo projeto-programa, as duas faces indissociáveis da 

única moeda. Expressam o eurocentrismo que diz respeito à ordem da dominação, à 

ordem do capital, que apresentam ao mesmo tempo, como sendo atemporal para 

melhor eternizá-lo. Deste modo, é preciso buscar de outra maneira a superação da 

colonialidade, pois é justamente a modernidade que precisa da colonialidade – sua 

lógica.  

 

Também ficou claro, durante a trajetória percorrida até aqui, que: “Quando 

a ideologia, que é a vontade abstrata do universal e a sua ilusão, se encontra 

legitimada na sociedade moderna pela abstração universal e pela ditadura efetiva da 

ilusão, ela já não é a luta voluntarista do parcelar, mas seu triunfo”. (DEBORD, 1997, 

p.137, grifo do autor). 

 

Com essa compreensão, estávamos prontos a ver como se desempenha 

a modernidade/colonialidade no Haiti. Sentados na beira do mar das Antilhas, 

havíamos vislumbrado ambas chegando, de mãos dadas, através dos navios de 

Cristovão Colombo, no final do século XV. Havíamos visitado a memória dos milhões 

de indígenas tainos massacrados, do mais velho ao mais novo, em apenas cerca de 

trinta anos (1496-1529), enquanto elas disseminaram as suas raízes nos mínimos 
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espaços possíveis, em todos os interstícios da vida humana. Após ter executado o 

genocídio dos povos indígenas, sem nenhum estado de alma, elas foram à África, 

caçando e capturando negros que levaram nos navios negreiros até as Américas. 

Com uma facilidade inusitada, elas explicaram e justificaram este tráfico de carne 

humana pela missão civilizadora que tinham recebido da Providência. Nesta 

perspectiva, os negros escravizados, em última instância, têm que se reconhecer 

abençoados pelo deus dos brancos e agradecer pela sua própria escravização. 

Negros, é preciso lembrar, é uma categoria inventada pela modernidade/ 

colonialidade para justificar a desumanização de uma parte da humanidade a partir 

da lógica da cor da pele.   

 

Uma das etapas da pesquisa nos ofereceu a oportunidade de admirar a 

coragem dos mesmos negros que conseguiram se organizar e colocar a 

modernidade/colonialidade à prova, mostrando assim seus óbvios limites. O 

programa político anunciado em Bwa Kayiman por Boukman e concretizado em 

Gonaïves, no dia 1º de janeiro de 1804, por Dessalines, contém grandes lições para 

a humanidade. Uma delas foi elaborada por Marx e recebeu o nome de materialismo 

dialético, mas a sua filiação à Revolução Haitiana não foi reconhecida. Pois, Hegel 

não revelou a fonte da sua dialética idealista. Já decidiu que negros não fazem parte 

da história. E ponto! 

 

Desde Hegel, justamente, havíamos visto que a revolução haitiana, bem 

antes de acontecer, já era uma anomalia histórica em relação à perspectiva da 

modernidade/colonialidade. Os duzentos anos mais recentes da história do Haiti 

podem ser sintetizados como sendo a consagração da vitória a posteriori da 

modernidade/colonialidade sobre o projeto anti-modernidade dos revolucionários 

haitianos: o projeto de liberdade coletiva fundamentada na livre individualidade de 

cada um/uma. Todo o segundo capítulo fez esta demonstração. Ressaltou que o 

assassinato de Jean-Jacques Dessalines, em 1806, não foi tão somente o de um 

homem, e sim de um projeto, de uma classe.  

 

O século XIX, dentro dos duzentos anos da história do Haiti 

independente, pode ser resumido, por sua vez, como sendo um foco de luta dos 

camponeses contra a ordem estabelecida. Uma luta para a liberdade que é sinônima 
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de propriedade, especialmente da terra, fonte principal de riqueza. Todas essas 

lutas simbolizam tentativas de acender o fogo do projeto anti-

modernidade/colonialidade. Apesar dos camponeses quase sempre lutaram de 

maneira subalternizada. Para melhor ter a certeza de que o fogo das lutas 

permaneceria apagado, o imperialismo moderno/colonial, liderado pelos Estados-

Unidos, decidiu muito cedo, no Século XX, realizar uma primeira ocupação militar do 

país. Durante 19 anos, desarticulou as possibilidades de lutas radicais ao expropriar 

os camponeses, expulsos do campo para as cidades e para outros países onde 

foram recebidos quase todas e todos como trabalhadoras e trabalhadores 

escravas/os. Uma das consequências desta ocupação é que durante o resto do 

século quase não se registrou qualquer movimento reivindicativo por parte do 

campesinato com a pretensão de questionar a vigência da ordem dominante.  

 

Cabe ressaltar que a independência do Haiti sempre aborreceu aos 

Estados-Unidos muito mais do que à própria França. Enquanto a França resolveu 

reconhecer, mediante pagamento, a independência em 1825, os ianques 

demoraram até 1864 para estabelecerem relações diplomáticas com o Haiti. 

Entende-se, sem a menor dúvida, que a independência do Haiti incomodava a lógica 

da modernidade/colonialidade que precisava dos braços negros para o trabalho 

escravo nas suas plantações. 

 

Os objetivos desta pesquisa nos levaram a prestar muita atenção à 

questão do desenvolvimento. Havíamos visto que, desde a aparição do 

desenvolvimentismo como novo paradigma das relações internacionais, o Haiti já 

passou a experimentá-lo. As especificidades da sociedade haitiana foram neste 

campo astuciosamente levadas em conta quando o imperialismo entendeu a 

“necessidade” de implantar o desenvolvimento da comunidade no país visto que, 

naquela época, era um país essencialmente rural. A disseminação do 

desenvolvimento foi tão judiciosa que as organizações camponesas haitianas 

passaram a se considerar como cidadãos membros de uma comunidade, isto é, com 

interesses unificados, não conflituosos com quem quer que fosse. Importa resgatar 

que, se o desenvolvimento pudesse levar à felicidade a ele conferida, o Haiti teria 

sido um país apenas de felicidade. 
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Cabe aqui lembrar que o nosso estudo se focalizou sobre as lutas 

populares haitianas de 1986 até os dias de hoje, com a preocupação de apontar 

para os fatores susceptíveis de explicar porque numa sociedade em luta, marcada 

por um capitalismo neoliberal dos mais abomináveis, estas lutas não chegam ainda 

a desenhar qualquer alternativa. O que nos levou a examinar as condições de 

existência das classes populares, com ênfase sobre o período do final do Século XX 

até hoje. Durante este estudo, havíamos notado que o fogo das lutas populares 

jamais se deixa apagar. Enquanto o campo passava por duríssimas dificuldades e 

penosas peripécias, era dentro das cidades, através de outros grupos de militantes 

que o fogo continuava a brilhar. Os movimentos comunistas, sobretudo, durante os 

anos da ditadura, jogaram um papel apreciável neste sentido. Mas, a relação das 

forças esteve tão desequilibrada em favor do Estado ditatorial que este conseguiu 

matar qualquer movimento da oposição radical. 

 

No terceiro capítulo desta pesquisa, havíamos visto também que, no início 

da vigência da ideologia de desenvolvimento, o Estado era responsável de pô-lo em 

prática. Mas, a partir de segunda metade da década de 1970, a ajuda pública ao 

desenvolvimento foi privatizada e as ONGs passaram a ser as novas missionárias 

encarregadas da pregação deste novo evangelho. Essa privatização da APD teve 

como consequência a liberalização de toda a economia e a democratização do 

Estado. Isto é, todo um pacote que nenhum regime ditatorial podia cumprir. Assim, 

havíamos assistido a um cenário onde o imperialismo se viu obrigado a abandonar 

um tipo de regime que as classes populares já combatiam. Isso, no nosso 

entendimento, contribuiu para alimentar a ilusão de que a queda da ditadura, em 

1986, era uma grande vitória popular.  

 

Outro fato de extrema importância é a ênfase sobre o novo conceito de 

sociedade civil desde o fim da ditadura. Através deste conceito, as lutas populares, 

uma vez mais, foram desnorteadas. Alguns slogans como “Election chaque 4 ans” 

ou “Rache manyòk nan eleksyon” testemunham o desempenho das lutas no campo 

ideológico naquela época.  

 

Foi bastante interessante para nós observarmos como, apesar das 

repressões, o setor popular nunca abdicou de seu sonho emancipatório – sonho 
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assassinado junto a Dessalines e ao projeto de livre individualidade. Em várias 

ocasiões, as lutadoras e os lutadores foram massacrados. Mas, apesar de tudo, no 

final do ano de 1990, o setor popular conseguiu eleger um Presidente. Mas, alguns 

meses depois, ele foi derrotado. Em apenas três anos, o imperialismo realizou com 

braços locais o mesmo trabalho para o qual dedicou os 19 anos da primeira invasão 

militar. Todos os militantes radicais foram assassinados ou exilados de uma forma 

ou de outra. O que preparou o terreno para novos tipos de movimentos e novas 

práticas sociais. A partir daí, do mesmo modo como haviam desaparecido muitos 

camponeses e as organizações progressistas da área, desapareceram de novo as 

organizações populares progressistas urbanas enquanto floresceram os movimentos 

sociais.  

 

É desnecessário afirmarmos o quanto havíamos prestado atenção à 

atuação da ditadura da ilusão no Haiti. Todo o percurso foi feito levando em conta a 

ideologia como sendo “a base do pensamento de uma sociedade de classes, no 

curso conflitante da história”. Pois concordamos com a observação de Guy Débord 

(1997, p. 137): “os fatos ideológicos nunca foram simples quimeras, mas a 

consciência deformada das realidades, e, como tais, fatores reais que exercem uma 

real ação deformante [...]”.  

 

Assim sendo, havíamos observado como a ideologia dominante 

conseguiu apresentar o militar como sendo o inimigo do civil, ocultando o fato de que 

o militar não faz senão servir a causa de uma categoria do civil: a classe dos 

grandon-burgueses. O Haiti sendo um país onde o Estado quase sempre foi 

ditatorial – ditaduras que se apóiam nas forças militares – foi extremamente fácil 

instigar no povo a idéia de que a sociedade civil e o Estado constituem dois campos 

inimigos, exatamente como quer a impostura neocolonial, rebatizada de globalização 

neoliberal, nas últimas décadas. Neste sentido, um relato da plataforma feminista 

CONAP (Coordenação Nacional de Advocacia pelos Direitos das Mulheres) 

demonstra todo o sucesso do neoliberalismo no Haiti. O relato afirma o seguinte: 

 
Entre 1986 e 1998, ocorreram mudanças na dinâmica das relações 
Estado/sociedade civil e essas mutações são caracterizadas nos 
discursos e nas práticas passando da contestação à negociação e 
ao diálogo. Com efeito, durante a conjuntura pós-duvalieriana, uma 
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nova etapa foi cruzada. As e os militantes e as organizações da 
sociedade civil interpelam o Estado e tentam redefinir as relações 
Estado e sociedade civil. [...](CONAP,p. 68, grifo nosso).  

 

Parece-nos de extrema importância dar crédito à CONAP de que a 

sociedade civil se sentiu tão confiante que ela mesma tem tomado a iniciativa de 

interpelar o Estado e propor redefinir as suas relações. Ainda mais importante é 

ressaltar que, do lado da sociedade civil, saiu a maravilhosa indicação de que, 

desde a liberalização do país, não se faz mais necessário contestar nada que venha 

do Estado. Tudo se resolve através da negociação e do diálogo. Diálogo e 

negociação são as palavras-chave do programa de plaidoyer/advocacia que se 

aplica no seio da sociedade civil haitiana.  

 

Justamente, após ter auto-elogiado sua liderança em relação as suas 

ações de advocacia junto ao Estado, a CONAP (Ibid., p. 69) declara: “Esta 

abordagem por parte de uma organização da sociedade civil não é unilateral. 

Igualmente há vontade e veleidade do lado dos representantes do Estado haitiano”.  

 

É bastante revelador ressaltar que, a título de prova da veleidade e 

vontade dos representantes do Estado em dialogar com a sociedade civil, a CONAP 

menciona os nomes de dois senadores. O mais revelador no assunto é que um 

desses dois senadores é advogado conhecido das organizações feministas. Não 

somente as diferenças introduzidas entre sociedade civil e sociedade política são 

pura astúcia, mas, de fato, as mesmas pessoas utilizam os dois chapéus para 

melhor arrumarem tudo entre si, como se faz no seio privado duma família. Mais 

uma vez, se justifica a utilização do conceito de burguesia grandonarquica para 

designar as práticas da burguesia haitiana. 

 

É ainda mais revelador o fato de que a CONAP tem elogiado como 

democrático o Estado controlado por Washington. Com efeito, foi o próprio 

Presidente norte-americano Bill Clinton que, no dia 15 de outubro de 1994, 

restabeleceu Jean-Bertrand Aristide, pela segunda vez, nas suas funções 

presidenciais, após este ter sido forçado a ficar três anos fora do país, em 

decorrência do golpe de Estado do dia 30 de setembro de 1991. Ele voltou, 

organizou novas eleições, colocando seu gêmeo político no poder para assegurar 
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sua volta em 2001. Tudo isso se realizou sob os olhos vigilantes da MINUHA 

(Missão das Nações Unidas no Haiti). Nada disso impediu a CONAP de escrever: 

 
Porém, é bom assinalar que, a advocacia, e de maneira particular a 
componente negociação com o Estado, não pode se materializar 
senão em um contexto de democracia. Não é por acaso que as 
ações de tipo relacional Estado/movimento social não puderam se 
cristalizar durante o golpe de Estado de 1991-1994 ou durante o 
segundo mandato do governo de Aristide. (Loc. cit., grifo nosso).  

 

Após ter lido o documento da CONAP, a única conclusão possível é que 

no Haiti se encontra um Estado democrático, tão democrático que a sociedade civil 

não tem nenhuma razão de se queixar. Se por acaso existirem alguns problemas a 

resolver, como ocorre nas melhores famílias, bastará dialogar e negociar para que 

tudo entre na ordem. 

 
Contra tal concepção, é preciso colocar em primeiro plano a questão 
da transição para além do capital como a única resposta 
historicamente viável para a “destruição democrática” dos direitos 
democráticos que estamos assistindo. Ou, em outras palavras, o 
terreno do Estado é, hoje, o mais apropriado para a destruição dos 
direitos democráticos, não o contrário. (LESSA, 2007a, p. 169, grifo 
do autor). 

 

O aprisonamento de doze estudantes sob a ordem do chefe de Estado 

pelo fato deles terem se manifestado, no dia 18 de novembro deste ano de 2009, 

para lembrar a batalha de Vertières (1803), a úlima que levou à independência do 

país; e por terem reclamado contra as tropas brasileiras e latino-americanas, isto é, 

em favor da desocupação do Haiti, é um fato que comprova toda a veracidade da 

precedente afirmação de Sergio Lessa. Neste sentido, é urgente para as classes 

populares tomarem o exato contraponto da postura da CONAP e definirem um 

horizonte histórico radicalmente diferente. Isto é  

 
Enfrentar a intensificação das alienações do capital com uma clara e 
definida estratégia socialista, que coloque a questão da propriedade 
privada no seu núcleo decisivo. Isso significa não mais privilegiar a 
participação e a resistência nos terrenos estatal, governista, no 
parlamento e nos órgãos públicos, nas instituições da “sociedade 
burguesa” e de seu Estado “político” (Marx) e deslocar o centro de 
gravidade para o terreno extra-parlamentar. (LESSA, loc. cit.). 

 



184 

 

Cabe às lutas por vir definirem como e com que mediações táticas 

implementar essa estratégia. 

 

Para os fins do nosso estudo, gostaríamos de enfocar que, após a 

CONAP ter elogiado o caráter democrático do Estado haitiano, ela faz uma 

afirmação que confirma o que nós desenvolvemos a respeito dos movimentos 

sociais: “Não é por acaso que as ações de tipo relacional Estado/movimento social 

não puderam se cristalizar durante o golpe de Estado de 1991-1994 ou durante o 

segundo mandato do governo de Aristide”. Ao mesmo tempo em que a CONAP se 

posiciona como estando na liderança da sociedade civil, ela reivindica o seu estatuto 

de movimento social. E não tem nada a contestar do Estado. Lembramos que o 

nosso último capítulo foi concluído com a análise deste mesmo duplo estatuto por 

parte de outra plataforma: a PAPDA. Vê-se, então, como havíamos afirmado, que o 

estudo separado dos movimentos sociais e da sociedade civil não pode ser senão 

metodológico ou didático, pois a realidade mostra que se trata do mesmo fenômeno 

e das mesmas entidades. Ou seja, que é síntese de múltiplas determinações. 

 

Estimamos, nesta fase do debate, que se trata de uma questão bastante 

clarificada. Caso pudesse ainda não parecer tão óbvio como acreditamos, seria 

suficiente então saber que, no palco político haitiano, a organização feminista que 

habitualmente se elogia como sendo a “mais esquerdista” é a SOFA (Solidarite 

Fanm Ayisyen/ Solidariedade de Mulheres Haitianas). E, exatamente, a SOFA é 

membro das duas plataformas, a CONAP e a PAPDA. Isso dá uma idéia da situação 

das lutas sociais no Haiti. 

 

Cabe destacar que, no meio rural também, desde o fim da ditadura, a 

paisagem política conhece movimentos sociais novos. Mas, os seus objetivos 

demonstram eminentemente que não são herdeiros das lutas camponesas históricas 

em prol da liberdade, quer dizer, do direito à propriedade sempre negado, e sim 

novas instituições de gestão de projeto de desenvolvimento da comunidade. 

Quando, por exemplo, os dirigentes de Tèt Kole definem assim o seu terceiro 

objetivo: “fazer com que um dia, cada camponês possa reivindicar seus direitos, a 

satisfação de suas necessidades frente a qualquer partido político ou governo”, não 

fazem senão que reivindicar a exclusividade do controle ideológico sobre a mente 
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dos membros da organização. É exatamente para conservar a exclusividade do 

controle ideológico sobre os próprios militantes que a organização define como seu 

primeiro objetivo: atender ou satisfazer as necessidades de todos os seus membros. 

Neste caso, não deveria surpreender ninguém a declaração dos dirigentes de Tèt 

Kole de que: “Somos um movimento profissional, mas, ao mesmo tempo, um 

movimento camponês” (JOSEPH et alii, 2008, p. 72). Como seria possível satisfazer 

as necessidades dos seus membros senão se transformando em instituição 

profissional de gerência de projeto ou em organismo de micro-crédito, como se faz 

em todo canto no Haiti hoje em dia? Qualquer haitiano acostumado com a atuação 

das ONGs sabe que a declaração anterior não traduz senão a reprodução intra-

sistêmica dos dirigentes em questão. 

 

Ora, esta pesquisa mostrou claramente que, em face da composição da 

formação social haitiana e da importância da questão agrária, a reclamação principal 

dos camponeses, durante a primeira metade do Século XIX, se resume ao desejo de 

possuir a terra ou à necessidade de garantir sua pequena propriedade. É óbvio que 

o Haiti continua sendo uma sociedade predominantemente campesina, tanto do 

ponto de vista numérico como no plano econômico. É igualmente uma evidência que 

a única verdadeira fonte de riquezas explorada nesta sociedade é a terra, sem 

ignorar que as ONGs se têm mostrado bastante ativas na implantação de projetos 

de desenvolvimento comunitário que, muitas vezes, respondem a algumas 

necessidades imediatas. Mas, essas necessidades são justamente consequências 

da verdadeira desigualdade social que as ONGs não podem abordar, preferindo 

transformá-las em carências técnicas. Portanto, o problema da posse da terra 

continua sendo a questão fundamental que precisa sel colocada por qualquer 

movimento campesino que se respeite. Ora, eis que Tèt Kole prefere “educar os 

camponeses a valorizarem as árvores”, enquanto estes nem têm terras para plantar 

árvores. Em que os profissionais de Tèt Kole se diferenciam das demais 

organizações burguesas que infantilizam os camponeses, considerados como gente 

deseducada em relação à proteção ao meio ambiente? 

 

Nesta pesquisa, descobrimos que, para as organizações da sociedade 

civil, não existem mais confrontos com e o Estado. Estas são suas parceiras. Os 

dirigentes de Tèt Kole, tendo como objetivo educar os camponeses a reivindicar 



186 

 

frente aos partidos políticos e ao governo, podem replicar que a sua organização 

não se define nem se reconhece como sendo da sociedade civil. Com efeito, na 

entrevista citada no terceiro capítulo deste trabalho, Tèt Kole critica bastante a 

sociedade civil haitiana. Porém, há de se perguntar se as críticas não são apenas 

retóricas enganosas. Pois, como já destacamos, Tèt Kole estabelece parceria com 

outras organizações da sociedade civil. Trata-se das ONGs chamadas alternativas, 

ou seja, a esquerda das ONGs através das quais se desnorteiam as últimas 

energias populares que a sociedade civil explicitamente de direita, como é o caso do 

Grupo das 184, não conseguem alcançar. Isto é, a capacitação dos camponeses 

para reivindicar frente ao governo pode ser apenas uma retórica vazia. 

 

É preciso saber também que quem aprovisiona essas organizações 

financeiramente não são o governo nem os partidos políticos. Ao contrário, o 

governo haitiano e os partidos políticos são concorrentes das organizações 

camponesas, pois os três sobrevivem por meio de verbas recebidas seja 

diretamente da Internacional Comunitária, seja através das ONGs parceiras que são 

encarregadas da solidariedade de espetáculo. Não deveria ser difícil entender, na 

mesma ordem de idéia, que saber bem reivindicar frente aos partidos políticos e ao 

governo ou ao Estado não pode estar entre as três faculdades que os camponeses 

haitianos precisam desenvolver. 

  

É preciso também destacar que as organizações campesinas têm esse 

costume de reclamar do Estado e dos partidos políticos que sistematicamente 

infantilizam os camponeses. A questão é que, como já mostrado no trabalho, os 

camponeses sempre lutaram com altivez, mas sempre foram traídos, explorados e 

dominados, subalternizados149. Desde o período colonial até os dias de hoje, nunca 

conseguiram esse símbolo de liberdade que representa a propriedade da terra. O 

problema é que, raramente, suas lutas foram autônomas. Isto é, os dirigentes de Tèt 
                                                            
149 Em 2004, Abner Septembre e Jn Anil Louis-Juste polemizaram amplamente sobre esse assunto, 
principalmente sobre a dominação e a discriminação do mundo campesino e a estratégia de 
reprodução social pela educação. Cf. em: <http:// www.alterpresse.org>. Haïti : L’éclipse de la 
paysannerie dans les espaces socio-politiques », de Abner Septembre, publicado no dia 26 março 
de 2004 e Haiti : Éclipse socio-politique de la paysannerie ou Présence politique subalterne des 
paysans ? de Jn Anil Louis-Juste, publicado no dia 12 agosto de 2004. 
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Kole não superam a infantilização do camponês quando inscrevem a necessidade 

de “educar os camponeses a valorizarem as árvores” entre as mais importantes lutas 

agendadas da organização atualmente. 

 

Já que estamos tocando no assunto, como poderíamos não aproveitar 

para chamar atenção a respeito da demolidora constatação de uma organização 

campesina que ignora as relações do camponês com a sua árvore? Em 2009, do 

ponto de vista documental, é desnecessário contar, outra vez, a história do 

desflorestamento do Haiti, uma vez que existem bastantes textos que relatam a 

questão. Seria necessário que alguém nunca houvesse estudado a história do Haiti 

para ignorar que a expressão “Pérola das Antilhas” que os colonos modernos 

franceses utilizavam para designar o Haiti colonial era fruto da destruição de 45% da 

cobertura florestal do país. Pois,  

 
Se a exploração da terra e dos homens na colônia de Saint-Domingue 
tinha contribuído fortemente para enriquecer a burguesia francesa e 
tinha acelerado o desenvolvimento do capitalismo na metrópole, em 
contrapartida, o povo que sucedeu aos escravos, cujo duro labor 
permitiu esta acumulação do capital na metrópole, herdou apenas 
solos usados, superfícies calcinadas em grande parte, destroços por 
último. (JOACHIM, 1979, p. 87). 

 

Quando se acrescenta a contribuição dos espanhóis que foram os 

primeiros a invadir o país, já dá para se ter uma boa idéia do porquê o Haiti está hoje 

desflorestado. Mas, para uma visão abrangente, não se pode esquecer a 

participação das classes dominantes haitianas no assunto. Por exemplo, a política 

agrária de concessão, inaugurada pelo governo de Fabre Nicolas Geffrard, e à qual 

os governos seguintes deram continuidade; o corte sistemático de floresta, ordenado 

pelo governo de François Duvalier na sua luta contra guerrilheiros haitianos são 

exemplos do porquê nas terras haitianas faltam árvores. Contudo, a pilhagem da 

produção cafeeira campesina e a exploração ultrajante da força de trabalho forjada 

daí, fazem figura de gigante quanto à sua participação no desaparecimento das 

árvores. Sem se esquecer, certamente, da participação da primeira invasão norte-

americana na expropriação de camponeses das terras férteis nas quais as empresas 

passaram a plantar o que precisavam. Isto é, as árvores têm desaparecido da 

paisagem haitiana sob os efeitos da ordem do capital, tanto na sua dimensão 

internacional como na dimensão local. Então, não é puro cinismo considerar que o 
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país está devastado porque os camponeses não valorizam as árvores? Fingem os 

dirigentes de Tèt Kole ignorar que, quando o camponês corta uma árvore, o faz 

porque a sua própria sobrevivência depende desta árvore? Falam os dirigentes de 

Tèt Kole inocentemente ou estão adotando a retórica da sociedade  civil burguesa e 

grandonarquica que sempre procura responsabilizar os camponeses do 

desflorestamento do país, culpabilizando assim as vítimas?  

 

Na hora de concluir este trabalho, a constatação está lá: a sociedade 

haitiana apresenta um quadro no qual tudo concorre para se fazer crer que se trata 

de um estado de urgência. Mas realmente, frente a este estado de emergência 

pensamos que vale melhor ir lentamente. Quer dizer, é necessário considerar que a 

tarefa a ser feita é exatamente o que propõe Débord (1997, p. 150): “Os que 

realmente desejam abalar uma sociedade estabelecida devem formular uma teoria 

que explique de modo fundamental essa sociedade; ou que, no mínimo, tenha a 

aparência de fornecer-lhe uma explicação satisfatória”. Não temos certeza de ter 

formulado qualquer teoria, mas estamos conscientes de ter buscado propor uma 

explicação sobre a formação social haitiana. Isto, com a clara consciência de que 

não somente a luta pela hegemonia requer a mobilização coordenada e disciplinada 

dos recursos totais das classes populares na sua luta contra os grandon-burgueses, 

mas também que os meios e métodos à disposição dos burgueses-grandons 

inevitavelmente levem as classes populares à adoção de movimentos e 

contramedidas estratégicas apropriadas, a fim de possibilitar o enfrentamento do 

adversário em seu próprio terreno (MÉSZÁROS, 2007, p. 331). 

 

Nossa explicação pode ser resumida dizendo que o capital range os 

dentes apertados de predador com tal raiva que dá a impressão de que a sua 

sobrevivência depende do desaparecimento do povo haitiano do mapa do mundo. 

Da modernidade para o desenvolvimento, da sociedade civil para os movimentos 

sociais, passando pelas ONGs, o capital mobiliza todos os seus meios para produzir 

e reproduzir a exploração dos seres, a dominação das mentes e a opressão dos 

indivíduos, com sorriso nos lábios. Enquanto isso, do outro lado, a minoria que 

representa o capital gargareja no mais fastuoso luxo. Se a nossa explicação tem 

sentido, é preciso enfatizar que a luta entre esses dois campos – a minoria do capital 

e a esmagadora maioria dos trabalhadores e trabalhadoras – raramente se deu num 
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corpo-a-corpo mortal. O corpo-a-corpo mortal se deu abertamente em período de 

crise social aguda. Fora disso, o foco principal da luta se dá no terreno ideológico. 

Por isso é que do início até o fim, o nosso estudo se preocupa em entender as 

formas ideológicas de que se reveste a luta de classe no Haiti. A intenção é 

promover a clivagem pela crítica radical da concepção de mundo burguesa e suas 

ideologias que promovem o mito da unidade orgânica. 

   

Tomando apoio sobre Gramsci, havíamos identificado que, ao mesmo 

tempo em que a modernidade e o desenvolvimento são as ideologias mais cogitadas 

e as mais desejadas, as instituições encarregadas de objetivá-las constituem o jugo 

do qual as classes populares precisam se emancipar. Lá está para nós a chave para 

abalar a sociedade estabelecida. Neste ponto preciso, Guy Debord, mais uma vez, 

projeta um pouco de luz que pode nos iluminar: 

 
Emancipar-se das bases materiais da verdade invertida, eis no que 
consiste a auto-emancipação de nossa época. Nem o indivíduo 
isolado nem a multidão atomizada e sujeita à manipulação podem 
realizar essa “missão histórica de instaurar a verdade no mundo”, 
tarefa que cabe, ainda e sempre, à classe que é capaz de ser a 
dissolução de todas as classes ao resumir todo o poder na forma 
desalienante da democracia realizada, o Conselho, no qual a teoria 
prática controla a si mesma e vê sua ação. (DEBORD, 1997, p. 141) 

 

Para dificultar e impedir a dissolução de todas as classes, a ideologia 

dominante dilue a sua existência no discurso tóxico “nou tout fè youn/ todos somos 

um”. É necessária a desintoxicação das classes populares deste mito e discurso 

alienante. Em meio a este estado de urgência destacado acima, a tarefa é produzir 

elementos populares capazes de se comprometer de maneira autônoma sobre a 

cena social, econômica e política, isto é, militantes emancipados/ emancipadas.  

 

É necessário assinalar que a tarefa não é produzir alguns indivíduos 

isolados, nem eletrizar uma multidão. A tarefa é a emancipação. Uma emancipação 

que não pode ser senão auto-emancipação. Essa auto-emancipação nunca vai ser 

obra de indivíduos isolados, com complexo de superioridade. A auto-emancipação 

chamada aqui será obra coletiva e solidária dos sujeitos sociais, ou não será. Neste 

sentido, parece-nos que, enquanto a burguesia grandonarquica já mobilizou seu 

Estado e seus governos sucessivos, seu arsenal ideológico e seus agentes de 
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execução (funcionários das várias instituições da sociedade civil), o campo popular 

precisa se coligar com mais celeridade contra o capital. Essa coligação terá a 

imprescindível tarefa de empurrar a entrada em cena, através da ação direta 

econômica e politicamente, das camadas mais exploradas, oprimidas e dominadas 

do povo. O que pode ser feito simultaneamente com a criação e/ou a consolidação 

de órgãos revolucionários. A aliança entre todas e todos os que acreditam ainda na 

possibilidade da emancipação humana no Haiti e no mundo, isto é, entre 

movimentos estudantis, operários, campesinos, feministas e ecologistas etc. pode 

ser uma pista a explorar. À condição de que o horizonte seja a construção da 

liberdade coletiva de todas e todos na livre individualidade de cada um e uma, quer 

dizer, a transformação estrutural fundamental da sociedade em sua totalidade. 
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ANEXO 
 

ANEXO A – Lei sobre a privatização das empresas públicas 
 
 

  Le Moniteur 

Journal Officiel de la République d'Haïti 
151ème Année No 75-A Port-au-Prince Jeudi 10 Octobre 1996

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ  

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI CORPS LÉGISLATIF  

LOI SUR LA MODERNISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES  

Vu les articles 81, 87.1, 87.2, 87.4, 111, 111.1, 136, 217, 219, 232, 238, 241, 242, 243, 
245, 246, 250 et 252 de la Constitution de 1987;  

Vu le Code Civil en ses dispositions relatives aux contrats;  

Vu les dispositions du Code Pénal sur les infractions;  

Vu les dispositions du Code du Commerce relatives aux effets et actes de commerce;  

Vu la loi du 3 août 1955 sur les sociétés anonymes;  

Vu le décret du 28 août 1960 sur les formalités de constitution et de fonctionnement des 
Sociétés Anonymes modifié par la loi du 16 septembre l963 et les décrets du 16 octobre 

1967, du 11 novembre 1968 du 10 octobre 1979, du 8 mars1984 et du 2 juin 1986;  

Vu la loi du 26 juillet 1975 sur le Droit de Propriété des Étrangers en Haïti;  

Vu la loi du 18 septembre 1978 sur la Délimitation Territoriale;  

Vu le décret du 29 novembre 1978 sur le Droit de Timbre;  

Vu la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d'Haïti;  

Vu la loi du 6 septembre 1982 définissant l'Administration Publique Nationale;  

Vu le décret du 22 octobre 1982 sur le Statut des Communes;  

Vu l'arrêté du 11 novembre 1983 créant l'ordre des Comptables Professionnels Agréés 
d'Haïti:  

Vu le décret du 24 février 1984 rénovant le Code du Travail de 196 1;  

Vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 11 août 1979;  

Vu le décret du 29 septembre 1986, modifié par le décret du 27 septembre 1988 et la loi 
du 6 mars 1995 relatifs à l'Impôt sur le Revenu;  
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Vu le décret du 23 octobre 1989 relatif aux normes et conditions de passation de 
marché;  

Vu le décret du 30 octobre 1989 sur le Code des Investissements;  

Vu la loi du 28 mars 1996 sur la Collectivité Territoriale de Section Communale;  

Considérant la crise profonde que traversent la société haïtienne et ses institutions tant 
publiques que privées;  

Considérant qu'il convient en conséquence à l'État d'engager des réformes tendant à 
promouvoir et à assurer une gestion rationnelle et une utilisation optimale des 

ressources;  

Considérant qu'il convient d'augmenter la production nationale par l'instauration d'un 
climat de rigueur administrative et de stimulation de l'esprit d'entreprise;  

Considérant qu'il convient d'alléger les charges financières insupportables au Trésor 
Public et aux Contribuables et en même temps dégager et d'allouer des ressources aux 

Collectivités Territoriales;  

Considérant enfin qu'il convient de moderniser les entreprises publiques et de consigner 
dans une loi cadre les grands principes devant guider le processus;  

Sur le rapport des Ministres de l'Économie et des Finances, de l'Intérieur, du Commerce 
et de l'Industrie, des Travaux Publics, Transports et Communications et des Affaires 

Sociales;  

Et après délibération en Conseil des Ministres;  

   

LE POUVOIR EXÉCUTIF A PROPOSE 
ET LE CORPS LÉGISLATIF A VOTE LA LOI SUIVANTE :  

Article 1.- La Modernisation des Entreprises Publiques est partie intégrante du 
programme global de réformes visant à moderniser l'État, à promouvoir une allocation 
optimale des ressources dans l'économie, à favoriser l'esprit d'entreprise, à stimuler la 

production et la croissance économique durable.  

Ce programme doit être élaboré conformément aux dispositions des articles 81, 87.2, 
87.4 et 217 de la Constitution.  

Article 2.- Il est créé un organisme autonome jouissant de la personnalité juridique 
dénommé Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP).  

Il est placé sous la tutelle du Premier Ministre. Son organisation et son mode de 
fonctionnement seront déterminés par la loi.  

Article 3.- Les attributions du Conseil sont de:  

a) Promouvoir et gérer le processus de Modernisation des Entreprises Publiques.  
b) Choisir entre le contrat de gestion, la concession et la capitalisation, selon le cas, la 

formule la plus apte à sauvegarder l'intérêt général.  
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c) Veiller par l'intermédiaire des représentants qu'il nomme au Conseil d'Administration 
des Sociétés d'Economie Mixte définies à l'article 11 aux intérêts de l'Etat haïtien dans 

ces sociétés. 
d) Élaborer et voter ses règlements intérieurs. 

e) Veiller à la stricte application de la prescrite loi.  

Article 4.- Le Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP) est composé de 
cinq membres:  

Le Premier Ministre ou son représentant mandaté; 
Deux (2) membres désignés par le Pouvoir Exécutif; 

Un (1) membre nommé par l'Exécutif (sur une liste de cinq (5) noms proposés par les 
associations patronales); 

Un (1) membre nommé par l'Exécutif (sur une liste de cinq (5) noms proposés par les 
associations syndicales);  

A défaut de proposition de la part d'une des associations prévues aux paragraphes 
précédents l'Exécutif y pourvoit.  

Article 5.- Pour être membre du Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques 
(CMEP) il faut :  

- Etre de nationalité haïtienne. 
- Etre âgé de quarante (40) ans accomplis. 

- Avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu'on a été comptable de deniers publics ou avoir 
reçu quitus fiscal. 

- Etre détenteur d'un diplôme d'études supérieures. 
- Avoir une expérience de dix (10) ans au moins dans une administration publique ou 

privée. 
- Jouir de ses droits civils et politiques. 

- N'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.  

Article 6.- Le Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP) est assisté d'un 
Secrétariat technique. Ce Secrétariat est chargé de la mise en oeuvre des décisions du 
CMEP. Le CMEP est financé par le budget de la République.  

Article 7.- Toutes les Entreprises Publiques retenues dans le cadre du 
programme de modernisation doivent être évaluées par des experts 
indépendants désignés par le Conseil de Modernisation des Entreprises 
Publiques (CMEP)  

Article 8.- Les modalités retenues pour la modernisation des Entreprises 
Publiques sont : le Contrat de Gestion, la Concession et la Capitalisation, 
modalités définies aux articles 9, 10 et 11. Dans les cas de concession, le 
contrat doit être soumis à l'approbation du Parlement.  

Article 9.- Dans le cas de modernisation par Contrat de Gestion, l'Etat en sa qualité de 
propriétaire confie, pour une durée déterminée, par l'intermédiaire du CMEP la gestion de 

l'entreprise publique à une société privée et paie à celle-ci des frais de gestion liés à la 
performance de l'entreprise.  
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Article 10.- Dans le cas de modernisation par Concession, l'Etat par l'intermédiaire du 
CMEP en sa qualité de, propriétaire, confère au concessionnaire le droit d'exploiter 

l'entreprise pendant un temps déterminé. En contrepartie, le concessionnaire paie des 
redevances locatives et est tenu de réaliser les dépenses d'investissement dans ladite 

entreprise, selon les spécificités définies dans le document d'appel d'offres et contenues 
dans le contrat de concession. Tous aménagements et améliorations effectués au cadre 

physique de l'entreprise resteront la propriété de l'Etat.  

Article 11.- Dans le cas de modernisation par Capitalisation, l'Etat par l'intermédiaire du 
CMEP, s'associe à des investisseurs privés en créant une entité dénommée Société 

d'Economie Mixte (SEM) dans laquelle il apportera le patrimoine actuel de l'Entreprise 
publique. Les investisseurs privés font des apports en espèces en contrepartie de leurs 
droits de participer au capital de la société d'Economie Mixte. La totalité de l'apport en 
espèce des investisseurs privés financera les dépenses d'investissement des SEMs. Ces 

investissements se feront selon les spécificités contenues dans le document d'appel 
d'offres.  

Article 12.- Dans tous les cas, les Concessions, les Contrats de Gestion et les droits de 
participation au capital des SEMs sont octroyés par appel d'offres international au mieux 

offrant. Les offres sont évaluées en fonction de critères techniques, financiers et 
économiques établis dans -le document d'appel-offres. Les résultats de rappel d'offres, 
dans le cas d'une soumission satisfaisante approuvée par le CMEP, sont sanctionnés par 

un contrat préalablement visé par le CMEP entre l'adjudicataire et l'Etat haïtien 
représenté par le Premier Ministre.  

Article 13.- Une fois le contrat adjugé, dans le cas de concession ou de capitalisation, 
l'adjudicataire doit, dans un délai ne dépassant pas neuf mois, produire un plan détaillé 
sur cinq ans d'exploitation, de restructuration, de développement et de financement de 

l'entreprise. Faute par lui de le faire dans le délai imparti, l'adjudicataire perdra le 
bénéfice de l'adjudication.  

Article 14.- Pour les entreprises publiques (Électricité - Téléphone - Eau) et 
conformément aux articles 10 et 11 le CMEP exige des soumissionnaires un engagement 
préalable à un programme spécifique d'investissements établi par le gouvernement pour 

l'ensemble du pays notamment, les villes secondaires et les régions rurales.  

Article 15.- Aucun monopole n'est autorisé, sous réserve des dispositions de l'article 250 
de la Constitution.  

Article 16.- Les soumissionnaires garantissent à la satisfaction du CMEP que les fonds 
nécessaires aux investissements sont mobilisables aux échéances prévues dans le 

calendrier d'investissements.  

Article 17.- Les soumissionnaires aux appels d'offres doivent initier la preuve d'avoir 
obtenu quitus fiscal.  

Article 18.- Il est interdit à une Entreprise Modernisée de se livrer à des activités 
commerciales autres que celles liées à son objet.  

Article 19.- Les sociétés d'Economie Mixte sont soumises à la législation en vigueur sur 
les sociétés anonymes, à l'exception des dispositions contraires aux articles 19, 25, 26, 

27 de la présente loi.  
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Article 20.- La société d'Economie Mixte est identifiée par sa raison sociale, son sigle 
SEM, son capital social et son siège social.  

Article 21.- Les sociétés régies par cette loi sont tenues à l'amortissement légal. Les 
SEMs et les entreprises modernisées par concession ont l'obligation de retenir 10% au 
moins de leurs bénéfices nets pour leur développement futur. Les sociétés modernisées 

par contrat de gestion 40 % au moins.  

Article 22.- Les bénéfices non retenus des sociétés sous Contrat de Gestion sont versés 
sur un compte du trésor pour être utilisés comme ressources budgétaires.  

Article 23.- Le transfert des actions et obligations des SEMs est assujetti à l'approbation 
préalable du CMEP et aux limitations prévues dans le cadre de la présente loi.  

Article 24.- Pour informer la nation, la SEM est tenue de publier chaque année, dans les 
cinq (5) mois de clôture de son exercice fiscal, un rapport annuel de gestion contenant 

l'opinion du vérificateur externe, le bilan, l'état des résultats, l'état de l'avoir des 
actionnaires, l'état de l'évolution de la situation financière et les notes accompagnant les 

états financiers.  

Article 25.- Le CMEP dresse, chaque trimestre, un rapport de tous les dépôts effectués en 
faveur des bénéficiaires prévus à l'article 34. Ce rapport sera rédigé en quatre originaux : 
un pour la Chambre des Députés, un pour le Sénat un pour le Ministre de l'Intérieur et un 

pour le CMEP. Le CMEP dresse également chaque année un rapport général de ses 
activités.  

Article 26.- L'émission et la cession des actions et obligations émises par les SEMs sont 
exonérées de toutes taxes notamment les droits de transmission, la taxe sur actions et 
les droits de timbres proportionnels pour une période de trois (3) ans. Les actionnaires 

de ces sociétés sont également exonérés des impôts sur les dividendes pour une période 
de trois (3) ans. Les SEMs ne sont pas éligibles aux bénéfices du code d'investissement.  

Article 27.- L'Etat peut détenir plus de 50% et pas moins de 20% du capital de la Société 
d'Economie Mixte.  

Article 27.1.- Dans toutes les Sociétés d'Economie Mixte, l'État est représenté au Conseil 
Administration. Si le Conseil d'Administration a trois (3) membres, l'Etat est représenté 
par un (1) administrateur. Si le Conseil d'Administration a cinq (5) membres, l'Etat est 

représenté par deux (2) Administrateurs. Si le Conseil d'Administration a sept (7) 
membres l'Etat est représenté par trois (3) administrateurs. Ces administrateurs sont 

désignés par le CMEP.  

Article 27.2.- Une portion ne dépassant pas 50% des actions détenues par l'Etat dans les 
SEMS pourra être concédée à de petits porteurs. Cinq années après la constitution de ces 
sociétés, ces porteurs seront. identifiés prioritairement parmi les catégories suivantes :  

- Les employés des SEMs 
- Les contribuables dont les revenus ne dépassent pas cent vingt mille (120.000) gourdes 

l'an.  

Article 28.- Le contrôle des livres comptables des SEMs est assuré par un vérificateur 
externe agréé en Haïti. Il est désigné par le conseil d'administration sur une liste 

préalable retenue par le CMEP  
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Article 29.- Outre les attributions prévues à l'article 3 de la présente loi, sous réserve 
d'autres aspects qui pourraient faire l'objet de réglementation, le CMEP s'assurera 

particulièrement :  

- De l'exécution du calendrier d'investissements prévus au contrat 
- De la fixation des charges, droits et obligations des partenaires 

- De la qualité des services et des produits offerts par les entreprises Mixtes de concert 
avec les autres instances compétentes 

- De l'inaccessibilité des services dans les communes et les zones rurales  
- De structures de protection des intérêts des consommateurs.  

Article 30.- La fonction de membre du CMEP et du Secrétariat Technique mentionné aux 
articles 5 et 6 de la présente loi, est incompatible avec les situations suivantes :  

- Actionnaires et Gestionnaires (rémunérés ou récompensés) des sociétés modernisées; 
- Actionnaires, membres du Conseil d'Administration, prestataires de services rémunérés 

ou récompensés de sociétés ou d'entités appartenant aux investisseurs privés en 
partenariat avec l'Etat. Ces restrictions s'appliquent également à leur conjoint, parents et 

alliés jusqu'au deuxième degré.  

Article 31.- Les membres du CMEP et du Secrétariat Technique doivent faire une 
déclaration de leur patrimoine après leur entrée en fonction conformément à l'article 238 
de la Constitution. En aucun cas, ils ne peuvent accepter des cadeaux ou gratifications 

dans le cadre de leur mandat. Ils sont liés à l'obligation de réserve et assujettis au secret 
professionnel.  

Article 32.- Toute violation des dispositions mentionnées aux articles 30 et 31 de la 
présente loi sera punie de dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq 

millions ( 5.000.000) de gourdes.  

Article 33.- En cas de déclaration de dividende du Conseil d'Administration ratifiée par 
l'Assemblée Générale d'une SEM, l'Etat et les autres actionnaires reçoivent des 

dividendes résultant de leur participation. Le Président du Conseil d'Administration de la 
SEM notifie la décision de distribuer les dividendes au CMEP.  

Article 34.- L'Etat distribue les dividendes résultant de sa participation aux SEMs ainsi 
que les redevances locatives provenant des concessions comme suit:  

- 85% versés au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales; 
- 15% à un Fonds de Protection de la Sécurité Sociale dont l'organisation et le 

fonctionnement sont déterminés par la loi.  

Article 35.- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou 
dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont 

contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministères de l'Economie et des 
Finances, de l'Intérieur, du Commerce et de l'Industrie, des Travaux Publics, Transports 

et Communications et des Affaires Sociales.  

   

Donnée à la Chambre des Députés, le 5 septembre 1996, An 193è de l'Indépendance  

Fritz Robert SAINT PAUL Président  
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pour Gary GUITEAU Premier Secrétaire Fritz Robert SAINT PAUL  

Chena Pierre MARTIAL Deuxième Secrétaire  

Donnée au Sénat de la République, le 26 septembre 1996, An 193è de l'Indépendance  

Edgard LEBLANC Fils Président  

pour Jean Robert MARTINEZ premier Secrétaire Jean Claude DANIEL  

Jean Claude DANIEL Deuxième Secrétaire  

   

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE  

Par les présentes  

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS 
LÉGISLATIF SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE ET PUBLIÉE DANS 

LE MONITEUR JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI PUIS EXÉCUTÉE.  

Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1996, An 193è de 
l'Indépendance.  

   

Par le Président  René PRÉVAL

Le Premier Ministre   Rosny SMARTH 

Le Ministre de l'Économie et des Finances  
(pour Fred JOSEPH) Jean Eric 
DERYCE 

Le Ministre de L'Intérieur   Jean MOLIÈRE 

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie Fresnel GERMAIN 

Le Ministre des Affaires Sociales Pierre Denis AMÉDÉE 

Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes 
(pour Fritz LONGCHAMP) Jean Eric 
DERYCE  

Le Ministre des Travaux Publics, Transports et 
Communications  

Jacques DORCÉAN 

Le Ministre de l'Environnement   Yves André WAINRIGHT 

Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural  

Gérald MATHURIN 
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Le Ministre de la Justice   Pierre Max ANTOINE 

Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe Jean Eric DERYCE 

Le Ministre de la Santé Publique et de la 
Population  

Rodolphe MALEBRANCHE 

Le Ministre de L'Education Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports  

Jacques Edouard ALEXIS 

Le Ministre de la Culture   Raoul PECK

Le Ministre de la Condition Féminine et des Droits 
de la Femme  

Ginette CHÉRUBIN 

Le Ministre des Haïtiens vivant à l'Etranger Paul DÉJEAN
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ANEXO B - Lista das instituições, plataformas e organizações de 12 setores na 
sociedade civil haitiana, membros do Grupo 184. 

 
 

1) Secteur CuIturel (Intellectuels, Ecrivains et Artistes) 

USCUT               Union Socio-Culturelle de Turgeau. 

CLISLECL         Cercle littéraire Intellectuel pour Sauvegarder notre Littérature,  

                            Environnement,Culture et Langue  

CLCM                 Club Littéraire de la Cite Militaire 

 

2) Secteur Privé 

 

AAH Association des Assureurs d'Haïti 

AEA Association des Entrepreneurs de 1'Artibonite 

ADIH Association des Industries d'Haïti  

AMARH Association Maritime Haïtienne 

ANADIPP Association Nationale des Distributeurs de Produits Pétroliers 

ANEM Association Nationale des Exportateurs de Mangues 

ANMH Association Nationale des Medias Haïtiens 

ATH Association Touristique d'Haïti 

CCIH Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti 

CCTSTBA Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Marc et du Bas-
Artibonite 

CCIPN Chambre de Commerce, d'Industrie et des Professions du Nord 

CCIFSE Chambre de Commerce, d'Industrie et des Professions du Sud-est 

CFHCI Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d'Industrie 

CLED Centre pour la Libre Entreprise et la Démocratie 

FNH Fondation Nouvelle Haïti 
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HAMCHAM Haitian-American Chambre of Commerce 

 

3) Secteur ouvrier 

 

OGITH                   Organisation Générale Indépendante des Travailleurs 
Haitiens 

MNTH                   Mouvement National des Travailleurs Haïtiens 

CFOH                   Confédération des Forces Ouvrières Haïtiennes 

FNTS      Fédération Nationale des Travailleurs Syndiques 

CATH      Centrale Autonome des Travailleurs Haïtiens 

FETRAGA     Fédération des Travailleurs de la Grand'Anse 

FTN      Fédération des Travailleurs du Nord 

FETRASMA           Fédération des Travailleurs Agricoles de Saint-Michel de 
l'Atalaye 

FETRAGOM          Fédération des Travailleurs Agricoles de Gros-Morne 

CSH      Coordination Syndicale Haïtienne 

CTH      Confédération des Travailleurs Haïtiens 

 KOTA                    Konfederasyon Ouvrye Travaye Ayisyen 

FOS       Fédération des Ouvriers Syndiques 

MTCH                    Mouvement des Travailleurs du Cap Haïtien 

CISN      Confédération Indépendante des Syndicats Nationaux 

RENAFAM      Réseau National des Femmes 

 MOPPA      Mouvman Peyizan Patriyot Ayisyen 

UTDL                    Union des Travailleurs du District de Limbe 

SCCF       Syndicat des Chauffeurs Coopérants Fédérés 

OGETNO     Organisation Générale des Travailleurs du Nord-Ouest 

MOVICIH      Mouvement Inter-Syndical Indépendante d'Haïti 
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SOST       SOS Transport 

CONITH      Confédération Indépendante des Travailleurs Haïtiens 

OTRA                    Organisation des Travailleurs pour 1'Avancement de 
1'Anse-a-Foleur 

CGT     Centrale Générale des Travailleurs 

COH     Congrès des Ouvriers d'Haïti 

KOMOKA    Kombit Motosiklis ak Kondikte d'Ayiti 

SCPTEP   Syndicat des Chauffeurs et Propriétaires de Transport d'Eau Potable 

SCCF     Syndicat des Chauffeurs et Coopérants et Fédérés 

 

4) Secteur Paysan 

 

MPNKP Mouvman Peyizan Nasyonal Kongre Papay  

MPP Mouvman Peyizan Papay  

FENATAPA  Federation Nationale des Travailleurs Agricoles et Paysans Haïtiens 

OPK Oganizasyon Peyizan Kolet 

UPEL Union des Paysans Engagés de 1'Estere  

MPM Mouvman Peyizan Metaye 

OPKD Oganizasyon Peyizan Kalalou pou Devlopman 

MPB Mouvman Peyizan Bombadopolis  

OP4B Mouvman Peyizan Katriyem Seksyon Baie de Henne 

ATRAPCO   Association des Travailleurs Paysans des Cotes-de-Fer 

MPBM                   Mouvman Peyizan Belle Vue Mare Rouge 

OPDS    Oganizasyon Peyizan Dame ak Surprendre 

UPFW                  Union des Paysans du Far-West 

OFDBN    Oganizasyon Fanm pou Devlopman Ba Nodwes  
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OFCBJK    Oganizasyon Fanm Komèsan Bouk Jan Rabel  

UPAN                  Union des Paysans Agriculteurs du Nord-Ouest  

MPA     Mouvman Peyizan Akil di No 

OPM     Oganizasyon Peyizan Milo 

FAPN                  Fédération des Agriculteurs et Paysans du Nord  

MPR    Mouvman Peyizan Rankit 

OPDL   Oganizasyon Peyizan pou Devlopman Limonad  

CPRH   Combite des Paysans Reunis du Haut Plateau 

MPP    Mouvman Peyizan Plezans 

COPCAB            Comite des Planteurs de Café de l'Arrondissement de Belle-Anse 

OPDCB               Oganizasyon Peyizan pou Devlopman Chanbelan/Boukan 

ODEB               Organisation pour le D6veloppement de Bainet 

INFV               Inite Peyizan Fon Veret 

ODDN              Organisation Pour le Développement de la Démocratie de Nippes 

FOPGK               Fédération des Organisations de Grande Colline 

AJAKS               Asosyasyon Jirn pou Avansman Katye Ti-Sous 

ODPN               Oganizasyon pou Devlopman Peyizan Nip 

HADAEN Haïti de Demain 

MODESP Mouvement Jeunes Progressistes de Plaisance/Nord 

APM  Association des Paysans de Milot 

MPP  Mouvman Peyizan Plesans /Nord 

OPATH               Organisation- des Paysans et Travailleurs Haïtiens 

OFA  Organisation Paysanne d'Aquin 

OPAB                 Organisation des Paysans de Abricots et Bonbon 

 

5) Secteur Populaire Urbain 



212 

 

OJRH Organisation des Jeunes Révolutionnaires d'Haïti 

MOREJHAMA       Mouvement de Revendication de la Jeunesse Haïtienne pour un 
Meilleur Avenir  

MJNH Mouvement des Jeunes pour une Nouvelle Haïti 

MPMS Mouvement des Penseurs pour une Meilleure Société 

OJDD Organisation Jeune de Delmas pour le Développement 

ACEDD Association des Elus de Dieu pour le Développement 

ATADEB Association Tet  Ansanm pour le D6veloppement de Bolosse 

OPOLD Organisation pour le Développement de Portail Leogane 

OFVD Organisation Femmes Village de Dieu 

GRALIH Groupe de Réflexion et d'Action pour la Libération d'Haïti 

AJC Association Jeunes Christ-Roi 

AJM Association Jeunes en Marche 

ANUH Association Nationale pour 1'Unite Haïtienne 

GRAPKEFCM        Groupe de Réflexion pour 1'Alphabetisation des Jeunes de Fort 
Mercredi  

OJDM Organisation pour le Développement de Marin 

OPP Oganizasyon Payzan La Plaine  

MOCAP Mouvement des Citoyens Actifs de Port-au-Prince 

AJPR Association des Jeunes Progressistes Réunis 

FNP  Front National Populaire 

ODDH Organisation pour le Développement d'Haïti 

VODED Vision des Organisations pour le Développement et la Démocratie 

KOM Kòdinasyon òganizasyon Maryani 

VJRD Vision des Jeunes Ressortissants des Départements 

AJERD Association des Jeunes Etudiants Réunis pour le Développement 

VMVD Vwa Militan Vilaj Demokrasi 
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KOFAK Konbit Fanm Kafou 

UTR.A Union des Travailleurs Commerçants 

MOPODEL             Mouvement Populaire pour le Développement de Leogane 

RDRGA Rassemblement des Paysans pour le D6veloppement de la Grande 
Anse 

CODEL Coordination des Organisations pour le Développement de Leogane 

RADEM Rassemblement des Artisans pour le Développement de Martissant 

RJMA                      Rassemblement des Jeunes Militants Actifs 

MOMPAH  Mouvement des Militants Patriotes Haïtiens 

OHDEP  Organisation Haïtienne pour le Développement du Pays 

UNOCCS  Union des Notables de la Commune de Cite Soleil 

MODIN  Mouvman Democratik Pou Linite Nasyonal 

FOPOCS  Front des OP de la Cite Soley 

MOFAS  Mouvman Fanm Cite Soley 

MOFAD  Mouvman Fanm Nan Delma 

OJID Organisation des Jeunes Intellectuels de Delmas 

RAFO Rassemblement des Forces Organisées 

OTAF  Organisation Tête Ensemble Fonds Brache 

APEP  Association des Petits Entrepreneurs de Port-au-Prince 

FPMAP Fonds des Petits Marchands de Port-au-Prince 

FOREDH  Front Résistance pour Délivrer Haïti 

OMUD  Organisation Mouvement Unitaire pour le Développement 

OJTPK  Oganizasyon Jen Ti Plas Kazo 

RAS  Rasanbleman Ayisyen Solid 

UJAUPH  Union des Jeunes Adultes Universitaires et Professionnels d'Haïti 

MCDF  Militants Conséquents de Développement de Frère 
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OPDN  Organisation Populaire pour le Développement National (Sans Fond) 

OMIC  Organisation des Militants Conséquents 

RANCOD  Rassemblement des Notables pour le Développement de Delmas 

OJCH  Organisation des Jeunes Chrétiens d'Haïti 

KARCJ  Komite pou Avansman Ri Camagnole de Jeremi 

CCJ  Cri Cimetière de la Jeunesse 

COMIDO Coordination des Militants du Département de 1'Ouest 

 OJPM  Organisation des Jeunes Progressistes de Martissant 

UJAH  Union des Jeunes pour 1'Avancement d'Haïti 

ANC  Association Nationale des Chômeurs 

URCB  Union des Révolutionnaires de la Croix-des-Bouquets 

MPDT  Mouvement Progressiste pour le Développement de Tubé 

MPTB  Mouvman Peyizan Travayè Bel Fontèn 

ECO-2000  Essaim des Compatriotes pour 1'Operation 2000 

KOKAPOP  Koodinasyon Katye Pov Potoprens 

FROJESHA  Front des Jeunes pour Sauver Haïti 

 USJ Unité Socialiste de la Jeunesse 

 

6) Secteur  des Associations Feminines 
 

MOUFHED  Mouvement des Femmes Haïtiennes pour 1'Education 

MOCOFET  Mouvement Communautaire des Femmes au Travail  

ANAPFEH Association Nationale de Protection des Femmes et Enfants Haïtiens 

CPEH                   Comité de Promotion des Educatrices d'Haïti 

FANM YO LA    Collectif Féminin Haïtien contre 1'Exclusion de la Femme  
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LAO                     Ligue Féminine d'Action Sociale 
FANM-MPP   Fanm Mouvman Peyizan Papay 

COFECA              Coordination des Femmes de Cavaillon 

AFEF                    Action des Femmes pour 1'Epanouissement de la Famille 

UFVD                   Union des Femmes Vaillantes pour le Développement 

 KONAFTAV       Kowodinasyon Nasyonal Fanm Tanbou Verite 

 

7) Secteur Civique 
 

UGCO  Union Citoyenne des Gonaives 

IC  Initiative Citoyenne 

ID  Initiatives Démocratiques 

FAN  Fédération des Amis de la Nature 

CIP  Comite Initiative Patriotique 

ISC  Initiative de la Société Civile  

COSUVIGO  Comite de Support a la Ville des Gonaives  

CODECAR  Comité pour le Développement de la Commune d'Anse Rouge . 

ACIP  Association des Citoyens pour la Paix 

CCF  Conscience Citoyenne de Férié (Nord-Est)  

MOREVISMA Mouvement Revendicatif Peuple Saint-Michel  

ZANTRAY Zanfan Tradisyon Ayisyen 

IDDE  Initiative Droits et Devoirs 

FCDSH                Fondation Chr6tienne pour le Développement Social des 
Démunis Haïtiens  

CIRC  Comite d'Initiative pour le Rassemblement des Citoyens/Gonaives  

FEMEM              Mouvement pour 1'Epanouissement des Femmes et de 1'Enfance  

AJEDS               Association Juvénile de 1'Eglise de Dieu Philadelphie de 



216 

 

1'Aeroport 

CREFOSCOD    Centre de Recherche et de Formation Sociale Coopérative  

GRELK              Asosyasyon Gwoup Rezidan Ak Elev Lekol Nan Kabarè 

AMERSO Association du Ministère Evangélique de la Religion Sud-Ouest 

ASHOG               Association de Secours des Handic4pes et d'Orphelins de la 
Gonâve 

FSTD  Fondation Soeur Teresa pour la Démocratie 

KORENA Komite pou la Renesans Nasyonal 

 

8) Secteur de 1'Education 
 

CNEH  Confédération Nationale des Educateurs Haïtiens 

CONEH Corps National des Enseignants d'Haïti 

UNOH  Union des Normaliens Haïtiens 

GIEL  Groupe d'Initiatives des Enseignants de Lycée 

FONHEP Fondation Haïtienne de 1'Enseignement Prive 

FENATEC Fédération Nationale des Travailleurs en Education et en Culture 

CEI  Collectif des Enseignants Indépendants 

ADEPH               Association des Directeurs d'Ecoles Privées d'Haïti 

CECS  Collectif des écoles de Cite Soleils 

FEPEDGM Fédération des Ecoles Privées pour les Enfants D6favorises de Gros-
Morne 

ADEPRIB Association des Directeurs d'Ecoles Privées de Bainet 

 

9) Secteur Socio-Professionnels 
BAP                      Barreau de Port-au-Prince 
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FBH                     Fédération des Barreaux d'Haïti  

COAVHA Comite des Avocats Haïtiens 

ANDAH Association Nationale des Agronomes Haïtiens 

AMH  Association Médicale Haïtienne 

FENAMERH       Fédération Nationale des Médecins Résidents Haïtiens 

 

10) Secteur des Droits Humains 
MOUFHED  Mouvement des Femmes Haïtiennes pour 1'Education et le 
Développement 

CEDH   Centre CEcumenique des Droits Humains 

HSI   Haïti Solidarité Internationale 

CRESFED  Centre de Recherches Economiques et Sociales et de Formation pour 
le Développement 

FORADHD  Forum Artibonitien des Droits Humains et du Développement 

LGDH                 Ligue Gonaivienne des Droits Humains 

CARLI                 Comite des Avocats pour le Respect des Libertés 
Individuelles 

CTDH Centre Toussaint Louverture pour la Défense des Droits Humains et le 
Développement 

JILAP  Justice et Paix  

ODELCA  Organisme de Défense des Libertés Civiques de 1'Artibonite 

MODDH Mot d'Ordre pour la Défense des Droits Humains 

REMEDDH  Rencontre des Messagers de l'Espoirs pour la Défense des Droits de 
l'Homme 

CDLDH   Centre Démocratique pour la Liberté des Droits Humains 

  

11) Secteur Média et Presse 
GPALIP  Groupe de Réflexion et d'Action pour la Liberté de la Presse 
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FNTPH   Fédération Nationale des Travailleurs et Travailleuses de la Presse 
Haïtienne 

ANMH       Association Nationale des Medias Haïtiens 

SNTPH Syndicat National des Travailleurs et Travailleuses de la Presse Haïtienne 

 

12) Secteur Universitaire et Jeunesse 
FEUH   Fédération des Etudiants de 1'Universite d'Etat d'Haïti 

 FOCUJH Foyer Socio-Culturel de la Jeunesse Haïtienne 

OJMDH  Organisation des Jeunes Militants pour le Développement d'Haïti 

 OJS  Organisation des Jeunes Sapotille 

VJC   Voix des Jeunes de Carrefour 

FEJEPROH  Fédération des Jeunes Protestants d'Haïti  

AJPH   Association des Jeunes Progressistes d'Haïti  

UNJH   L'Union Nationale des Jeunes Haïtiens 

UJPDH         Union des Jeunes Progressistes pour le Développement d'Haïti 

 MOJUDEC  Mouvement des Jeunes Unis et Dévoués pour le Changement  

MJPL   Mouvman Jen Pwogresis Lenbe 

UJDP  Inyon Jen pou Devlopman Pò Mago 

 


