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MINUSTAH - O Haiti sob supervisão do Conselho de Segurança da ONU 

Alex D. Vasconcelos – Mestrando UFG 

 

Resumo 

Pensar o Haiti, tendo como parâmetro a literatura produzida sobre seu povo, história e costumes, 

é pensá-lo sob os estigmas da Revolução Negra, do Vodu Haitiano e da tirania de seus 

governantes, de Jean-Jaques Dessalines a Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc. São esses os 

marcos referenciais que, via de regra, pontuam os discursos produzidos sobre o Haiti ao longo 

do tempo. Outro viés, que também pode ser esclarecedor é o que busca entender o sentido das 

sucessivas “intervenções” de que este foi palco. A última destas intervenções, que teve como 

resultado concreto o estabelecimento da MINUSTAH, fato que o coloca sob a supervisão do 

CSNU, pode demonstrar, via documentação produzida, como as construções discursivas, de 

onde emergem as representações e as identidades haitianas, reportam-se aos paradigmas que 

sempre orientaram as produções sobre seu povo, colocando-o sempre como vítima de si mesmo 

e de sua própria história. 

Palavras-chave: Haiti, MINUSTAH, identidade. 

 

O Haiti, seu povo, história e costumes, são pensados quase sempre sob os 

estigmas barbarizantes da Revolução Negra, do Vodu Haitiano e de sua intrincada 

política, que se desenrola de Jean-Jaques Dessalines a Jean-Claude Duvalier. São esses 

os marcos referenciais e representativos que, via de regra, orientam aqueles que se 

debruçam sobre esse tema. Sobressai, portanto, a representação barbaresca/barbarizante 

de um país e de um povo que, antes de tudo, foi e continua sendo o emblema do 

insucesso de um nefasto “processo civilizatório” que nas Américas se arrasta, 

caoticamente, há mais de cinco séculos. Acreditamos que o Haiti não é fruto de um tipo 

de barbárie atávica. É antes, uma ferida ainda aberta desse processo civilizador. Um 

fruto carcomido pelo avanço desenfreado do capitalismo, pela intolerância religiosa e 

cultural e pelo oportunismo de uma elite malinchista1. 

                                                           
1
 Malinchista – En México [...] se ha creado uma imagen popular para designar ofensivamente a quien 

opta por otros valores que nos sean los nacionales: ‘malinchista’. La palabra hace referencia a la célebre 
mujer indígena quien Monctezuma envio, junto con otros presentes régios, a Hernán Cortés como um 
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Esses marcos referenciais, aos quais nos referimos anteriormente – Revolução 

Haitiana, Vodu e o sistema representativo -, são abordados, via de regra, com uma 

conotação explicitamente negativa, prevalecendo nessas representações textuais e 

imagéticas um arquétipo que está muito próximo ao real maravilhoso, ao fantástico ou, 

no extremo oposto, ao abjeto, ao bárbaro. Nessas construções está evidenciado não 

apenas o distanciamento, mas também a resistência do povo haitiano, renegado pelas 

próprias elites aos modelos ocidentais de aculturação, ou, se quisermos, de civilização. 

Como afirma SCARAMAL (2006:7) “Os argumentos anti-haitianistas disseminaram-se 

a partir da revolução dos escravos e da luta pela independência do país, representando a 

abjeção ao haitiano uma espécie de continuidade dessas proposições.”  

Outro viés, que também pode ser esclarecedor acerca da condição sócio-política 

e econômica que pesa sobre o Estado haitiano, é o que busca entender o sentido das 

sucessivas “intervenções” de que este foi palco, sobremaneira aquelas que se localizam 

temporalmente após o ano de 1915, quando os marines norte-americanos desembarcam 

no Haiti para efetivar um avassalamento político que perdura até os dias atuais, com 

trágicos e imensuráveis efeitos, vale assinalar, em distintas instâncias sociais. Muito 

embora as forças de ocupação, as tropas norte-americanas, tenham se retirado em 1934, 

o Estado haitiano permaneceu a mercê dos desígnios geoestratégicos estadunidenses. Os 

efeitos dessa incursão perduram e são causa, ainda hoje, mesmo que indiretamente, do 

desolador quadro sócio-político e econômico haitiano, que por sua vez vincula-se, 

também, às fracassadas missões da ONU, que se intensificam nos anos noventa e que se 

fazem presentes no Haiti nesse momento.  

A análise desses períodos de ingerência pode contribuir para pensar o Haiti 

contemporâneo, na medida em que representam, teoricamente, momentos de inflexão de 

seu continuum histórico. Inflexão e não ruptura, uma vez que as estruturas de poder e 

dominação a que é submetido o povo haitiano e que o conduziu ao estado de estrema 

pobreza - como se pode ler nos relatórios do Secretário-Geral da ONU, uma das fontes 

que utilizaremos nesse trabalho -, apesar de ameaçado, nunca foi totalmente expurgado 

das entranhas desta sociedade.   

                                                                                                                                                                          

mensaje de paz y respeto; y la qual ayuntándose com el conquistador, lê sirvió de intérprete durante las 
luchas de conquista. (GÓMEZ, 1994:26) 
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Buscaremos, neste breve esforço teórico, problematizar, ainda que sucintamente, 

alguns desses momentos, nos atendo, de maneira um pouco mais específica, à última 

dessas intervenções, que é caracterizada pela criação da MINUSTAH2, (sigla derivada 

do francês: Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haiti)  pelo Conselho de 

Segurança da ONU (CSNU) no ano de 2004, momento em que, mais uma vez, o povo 

haitiano padecia ante uma miséria e violência descomedidas.  

O alerta sobre o iminente desastre humanitário que ameaçava se abater sobre o 

Haiti foi dado pelos governos da Jamaica, em 23 de fevereiro de 2004, e da França, em 

carta de 25 de fevereiro de 2004, documentos S/2004/143 e S/2004/145, 

respectivamente. Esses documentos, por si só, são esclarecedores, tanto da perspectiva 

negativa que pesa sobre o Haiti e sobre seu povo, quanto da rejeição do haitiano 

enquanto sujeito da sua própria história. É antes um não-ser, como sinaliza Dominique 

de Villepin, Ministro das Relações Exteriores da França, em carta (S/2004/145:2) 

Los que apoyan la violencia y los que todavia esperan que se pueda llegar a uma solución 
pacífica están enfrascados en una carrera contrarreloj. El riesgo de caos que amenaza a 
Haití hoy en día es manifesto. La comunidad internacional deve assumir su responsabilidad 
para evitar que el país sucumba ante el desorden y la violencia. [...] En este contexto, ¿cuál 
debería ser el objetivo de la comunidad internacional? Se trata de encontrar una solución 
política que agrupe a todas las fuerzas del país que se niegan a retroceder a su época más 
sombría. 

O trecho acima, evidencia uma construção discursiva histórica e 

ideologicamente marcada, pontuada por termos que são sempre destacados nos 

construtos das representações e identidades haitianas. A história haitiana é usada 

reiteradamente como um reforço negativo e isto fica ainda mais evidente quando, já ao 

final da carta, Villepan afirma que “[...] es necesario abrir una nueva página en  la 

historia de Haití [...]” 

Essas cartas dão ensejo à convocação da sessão número 49173, do Conselho de 

Segurança da ONU, no dia 26 de fevereiro de 2004. Nessa sessão, a ordem do dia gira 

                                                           
2 En su resolución 1542 (2004), de 30 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad estabeleció la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) por um período inicial de seis meses, con 
la intención de prorrogarla por nuevos períodos, y pidio que la autoridad de la Fuerza Multinacional 
Provisional (FMP) fuese traspasada a la MINUSTAH el 1° de junio de 2004. (UNBISnet. < 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/469/31/IMG/N0446931.pdf?OpenElement> Acesso em 
22 de agosto de 2009). 
3
 A 4917ª seção do CSNU foi realizada em Nova York, em 26 de fevereiro de 2004, constando na ordem 

do dia  la cuestión de Haití . Era uma resposta a solicitação contida na carta do Sr Knight, Representante 
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em torno da cuestión de Haití, ficando resolvido ao final, segundo pronunciamento do 

Presidente do CSNU, de acordo com o documento S/PV.4917:31, de mesma data, que 

“[...] El Consejo considerará com urgencia  las opciones de actuación internacional, 

incluida la de una fuerza internacional en apoyo de un arreglo político, de conformidad 

con la Carta de las Naciones Unidas.” Os germes embrionários da MINUSTAH saíram 

desta sessão, uma vez que três dias mais tarde, como veremos, foi criada, por força de 

resolução, a Forza Multinacional Profisional (FMP), uma primeira resposta aos 

clamores franco-jamaicanos. 

A FMP foi estabelecida pela Resolução 1529, de 29 de fevereiro de 2004, 

S/RES/1529 (2004), com o emprego imediato e previsto para um período máximo de 

três meses. Composta por contingentes dos E.U.A, Canadá e  França, tinha como 

objetivos imediatos garantir a segurança do povo e das instituições haitianas, 

principalmente na capital, Porto Príncipe, e dar condições de trabalho e segurança, às 

organizações regionais e internacionais que já se encontravam no país, prestando apoio 

humanitário à população. Em médio prazo, visava preparar o terreno para o emprego da 

MINUSTAH. O texto da S/RES/1529 (2004), que estabelece o mandato da FMP, 

explicita o motivo desta preocupação, corroborando o discurso de Villepin e refletindo 

como a representação e as identidades do haitiano são perturbadoras aos seus vecinos, 

uma vez que: “la situación en Haití constituye una amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales, así como para la estabilidad del Caribe, ante la posibilidad de una 

afluencia de haitianos a otros Estados de la subregión”. (grifo nosso) 

O mandato da MINUSTAH foi estabelecido de acordo com a Resolução 1542, 

de 30 de abril de 2004, visando, antes de tudo, atender as seguintes demandas: 

proporcionar um entorno seguro e estável; auxiliar no desenvolvimento do processo 

político que estava sendo arquitetado entre as oposições polarizadas e atender as 

questões referentes aos direitos humanos, freqüentemente desrespeitados. 

                                                                                                                                                                          

Permanente da Jamaica ante a ONU (S/2004/143), de 23 de fevereiro de 2004. Participaram desta sessão 
os representantes dos seguintes países: Alemanha, Angola, Argélia, Benin, Brasil, Chile, Espanha, 
Estados Unidos, Federação Russa, Filipinas, França, Paquistão Reino Unido e Romênia, sendo que todos, 
em maior ou menor grau, apontavam para a necessidade da criação de uma Força Multinacional que se 
ocupasse da questão haitiana. 
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É sob essa perspectiva, intervencionista-imperialista, ou vice-versa, que vai se 

estruturando mais um capítulo da história haitiana. O haiti segue como um joguete que 

está, ora nas mãos das elites entreguistas haitianas, ora sob o jugo de forças militares 

intervencionistas ou se esfacelando entre um momento e outro, entregues a própria 

sorte. A intervenção de 2004 é apenas o desdobramento mais recente das intervenções 

armadas no Haiti no século XX, que se iniciam em 1915, quando os Estados Unidos 

intervieram militarmente, deixando seqüelas estruturais no Estado haitiano. Pierre-

Charles (1990:183) analisa a intervenção de 1915, que para os nossos propósitos é 

utilizada como um marco que, ainda que bastante longínquo, pode ser considerado 

como o ponto a partir do qual essas intervenções se tornam quase que instituições no 

Haiti: 

O ano de 1915 marca uma data importante na história do Haiti e na evolução do sistema 
sociopolítico. É o fim de 111 anos de independência formal, uma independência duramente 
conquistada, que se foi dissolvendo pelo entreguismo das classes dirigentes locais e pelos 
apetites expansionistas dos Estados Unidos. [...] É o início da neocolonização do Haiti por 
parte do imperialismo ianque, o começo de um período de modernização, o qual, sem 
mudar as bases, pretende modificar o conjunto. Em outras palavras, em 1915 termina um 
período da história do Haiti e começa outro que vem se manifestando sobretudo no nível do 
sistema político, um sistema concebido e modelado pelas forças de ocupação e que vem 
sustentar todo o edifício econômico, social e cultural haitiano desde então. 

De fato, aproveitando o pretexto do caos, e proclamando a necessidade de restaurar a 
ordem nesse país de “negros incapazes de se governarem a si mesmos”, os Estados Unidos 
desembarcam suas tropas e procedem à ocupação militar do país, dando assim livre curso 
ao afã expansionista que já vinham manifestando, desde a guerra hispano-norte-americana. 
(grifos nossos) 

 Essa primeira intromissão norte-americana é singular a nosso ver, na medida em 

que representa, para o povo haitiano, o marco inicial de um período de ingerência 

estadunidense, em todas as esferas do social, que se prolonga até nossos dias, muito 

embora em alguns períodos essa prática vexatória tenha se dado de maneira velada. É 

justamente nesse período que a hegemonia francesa sobre o Haiti, num sentido lato, é 

suplantada pela norte americana. Este modelo de ocupação, levado a campo pelo Estado 

norte-americano foi institucionalizado em meados do século XX, no pós-guerra, com a 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU). A criação da ONU representa nada 

menos que a institucionalização da assimetria de poder que dominaria as relações 

políticas, econômicas e sociais, inter-estatais, no pós-guerra, e que é mantida até nossos 

dias. 
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Partilhamos, em parte, da posição assumida por Thales Castro (2007), que dentre 

outros aspectos observa o poderoso simbolismo que a ONU e seu braço de ferro, o 

CSNU, exercem no imaginário coletivo. Esse poder simbólico, segundo esse autor, 

contribuiu e ainda contribui, decisivamente, na manutenção de um status quo da ordem 

mundial unipolar, que tem como destacada potência hegemônica e, por conseguinte, 

mantenedora comprometida dessa assimetria, os Estados Unidos da América. Nesse 

contexto, o CSNU surge como “[...] um conselho de articulação política, onde o jogo do 

poder dos P-5, (Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Russía) especialmente os 

EUA, ocorre pela fabricação de consensos, do que um órgão capaz de preservar a paz, a 

segurança e a justiça internacionais no plano dos regimes internacionais de segurança 

coletiva.” (CASTRO, 2007:99). CASTRO, (2007:35), explicita sua visão ao afirmar, 

comentando o emprego da força multinacional de paz no Haiti, que 

 [...] o papel social e humanitário dos programas da ONU ou ainda a centralidade de 
reconstrução nacional e reconciliação do país como parte integrante das operações de paz 
no CSNU são tidos como elementos indissociáveis da paz e da segurança internacionais. 
Isto é, a abrangente preservação do ‘status quo’ da ordem mundial, que abarca e contém os 
pressupostos da manutenção da paz e da segurança internacionais por meio do interesse da 
liderança da potência hegemônica, [...] inclui a função de redução da pobreza, da 
marginalidade, da exclusão e da assimetria social, econômica de grande parte da população 
mundial. 

A perspectiva defendida por CASTRO pode ser resumida em uma citação de 

Dag Hammarskjöld, Secretário-Geral da ONU no período de 1953-1951, citada em seu 

trabalho: “A ONU não foi criada para nos trazer o céu, mas para nos salvar do inferno.” 

Encarada dessa forma, a panacéia onuseana nos parece menos admirável. 

É inegável, ainda com relação ao poder simbólico, penso, estigmatizador, que a 

ONU exerce no imaginário coletivo, que o simples fato de que a ONU, em particular o 

CSNU, estar atuando em um país, qualquer que seja ele, tem um impacto negativo na 

condução de suas políticas de influência frente à comunidade internacional. 

As intervenções posteriores - tendo como referência a primeira, abordada 

anteriormente (1915-1934) e não perdendo de vista a participação inequívoca dos  

E.U.A  -, sobretudo aquelas ocorridas nas décadas de 80 e 90 do século passado, 

estiveram travestidas com uma roupagem onuseana que, apesar de ter lhes conferido 

alguma legitimidade, não contribuiu para alentar o sofrimento e a miséria em que vive 

mergulhado o povo haitiano. 
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O haitiano, povo, foi sempre colocado em segundo plano, mesmo quando, 

teoricamente, essas intervenções fossem justificadas e/ou legitimadas como sendo em 

seu socorro. Há uma abjeção imanente nas construções discursivas que conformam as 

representações do homem haitiano e as origens dessa repulsa pode ser buscada na 

longue durée, uma vez que, em termos gerais, a sua essência se mantém. Podemos 

buscar em SCARAMAL (2006:11) um esclarecimento dessa perspectiva: 

Talvez por ser o primeiro país das Américas a conquistar sua independência por escravos 
insurretos (1791-1804) – em um continente no qual os países tinham por base econômica a 
utilização da mão-de-obra escrava -, o Haiti passou a ser o arquétipo da perturbação da 
ordem. Talvez por ter criado uma religião amalgamada em ritos pagãos, passou a ser o 
reino da desordem. Sabe-se, porém, que, até os dias de hoje, aos haitianos não foi 
concedida a entrada – de forma cabal – à condição humana.  

Acreditamos que, muito embora o considerável distanciamento temporal, como 

indica a autora supracitada, o haitiano, ou melhor, as representações, bem como as 

identidades haitianas são, ainda hoje, indissociavelmente ligadas a essas experiências 

revolucionárias e religiosas, utilizadas, quer na historiografia, quer na literatura, para 

localizá-los à margem da ‘condição humana’, tornando-os, por este viés, 

incapazes/impossibilitados portanto,  de exercer sua soberania política e experienciar 

suas heranças culturais de maneira plena e ostensiva, estando, nesse momento, como já 

assinalamos, a mercê de organismos internacionais, cujos interesses são muitas vezes 

escusos. 

Esse alijamento a que é submetido o haitiano, política e culturalmente, com 

reflexos em todas as esferas do social, é parte de um processo mais amplo que, grosso 

modo, está, em maior ou menor grau, presente na história e na historiografia de grande 

parte dos países latino-americanos. Sem dúvida, com o Haiti, face ao desenvolvimento 

de uma peleja singular e ameaçadora, esse processo foi - e continua sendo - mais 

acentuado.  

Nessa acanhada porção de terra, todas as manifestações, por motivos diversos, 

tendem a se extremar e talvez aí resida uma das principais virtudes desse povo, que, 

diferente do que quiseram ou ainda querem nos fazer crer, carrega consigo, não os 

germes da barbárie e da inaptidão, mas a vontade e distinção invulgar do homem que se 

quer soberano e livre. “Por mais negro que seja o quadro, o povo haitiano continua a 

viver. E até a rir e a dançar. [...] A realidade dolorosa, trágica, transposta mediante cores 
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vivas, pode superar-se num imaginário maravilhoso que faz do homem o melhor 

remédio para o homem.” (ARISTIDE, 1992). Essa proximidade com esse imaginário 

maravilhoso pode facilmente converter-se de remédio em veneno.  

Há de se ressaltar que há, no desenrolar desse processo, uma indefinição entre os 

limites da ficção e da história, ou melhor, poderíamos afirmar que há uma estreitíssima, 

e por vezes conflituosa relação destas com o campo das experiências sociais. Mas 

também poderíamos nos perguntar sobre a pertinência destes limites, ou seja, de onde 

começa a história e termina a ficção, ou vice-versa. O que nos interessa, nesse 

particular, é perceber como essas representações e, conseqüentemente, essas 

identidades, que foram forjados sobre essa base, subsistem, tendenciosa e parcialmente, 

sendo utilizadas amiúde para justificar toda a sorte de massacres e intervenções ao 

longo de sua história. O Haiti é corriqueiramente apresentado como o outro lado da 

moeda. 

A história político-cultural haitiana, bem como suas identidades, vem sendo 

construídas performaticamente ao longo desses mais de quinhentos anos. Tentar 

entender como esses construtos identitários foram sendo forjados e como influenciaram 

nesse processo pode ser um primeiro e importante passo para tentar um distanciamento 

dessas representações pueris e barbarescas.  

Um tipo particular de literatura, uma literatura-documental talvez - nos 

permitiremos empregar esse termo -, que fazemos uso neste trabalho, também contribui 

para a perpetuação dessa idéias, reafirmando/reforçando, ainda que sutilmente, alguns 

pré-conceitos que conformam o haitiano, aqui entendido povo e estado. Analisaremos, 

um pouco a frente, alguns recortes desses discursos, que aparecem sob forma de 

declarações ou informes do Secretário-Geral e/ou ainda do Presidente do Conselho de 

Segurança da ONU para tentar demonstrar como esses documentos conformam, na 

mesma medida que informam. É esse o sentido que em parte buscamos nesta última 

grande epopéia onuseana no Haiti, que perdura até o presente momento e que pode 

ainda ser prorrogada até quando a situação exigir, palavras do Secretário-Geral. Como 

lembra FERNANDES (2005:22)  

Analisar o discurso implica interpretar os sujeitos falando, tendo a produção de sentidos 
como parte integrante de suas atividades sociais. A ideologia materializa-se no discurso 
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que, por sua vez, é materializado pela linguagem em forma de texto. Quando nos referimos 
à produção de sentidos, dizemos que no discurso os sentidos das palavras não são fixos, não 
são imanentes, conforme, geralmente, atestam os dicionários. Os sentidos são produzidos 
face aos lugares ocupados pelos sujeitos em interlocução. (grifo nosso) Assim uma mesma 
palavra pode ter diferentes sentidos em conformidade com o lugar sócioideológico daqueles 
que a empregam. 

É quase um consenso entre os historiadores e outros estudiosos que trabalham 

com o tema, que, tanto a questão das representações, quanto aquelas ligadas as 

identidades, tem suas origens nas produções discursivas. SILVA (2009:97) é categórico 

ao afirmar que “A identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas. A 

identidade está ligada a sistemas de representação. A identidade tem estreitas conexões 

com relações de poder.” 

A tessitura da trama histórica haitiana deixa entrever que sob o complexo 

emaranhado que compõe o aviltante quadro de caos e miséria que há muito assola la 

Isla  - que contribuem sobremaneira para, de alguma maneira, dar alento as frágeis 

ideais que buscaram, a todo tempo, se legitimar nas já suplantadas teorias de 

inferioridade racial, étnica, e cultural,  que muito pesaram, e ainda pesam, sobre o Haiti 

-,  subjaz um fecundo corpus teórico, pouco explorado, que poderia indicar caminhos, 

bem como os descaminhos, desse  labiríntico processo de produção e conformação de 

representações e identidades. 

No tocante aos processos de conformação das identidades – buscando tornar 

mais transparente a nossa posição -, enfatizamos que é ponto pacífico entre boa parte 

aqueles que se dedicam as discussões acerca destas questões que as mesmas tendem a se 

intensificar nos momentos de tensão, ruptura, inflexão e de crise. HALL (2006:9), 

citando MERCER, afirma que “A identidade somente se torna uma questão quando está 

em crise, quando algo supostamente fixo, coerente e estável é deslocado pela 

experiência da dúvida e incerteza”. Dessa maneira, poderíamos pressupor que a 

importância de que as questões identitárias se revestem no Haiti, se configuram em 

função de um permanente estado de crise que, de certa forma, acometeu e/ou ainda 

acomete o continente sul americano como um todo e o Haiti de forma particular, mas a 

questão é mais complexa. 

Um dos pontos sensíveis nas discussões acerca da busca de pretensas 

identidades, e que também acabam produzindo verdadeiros estigmas, reside no fato de 



11 
 

se buscar “a identidade” ou “uma determinada identidade”, ou seja, o fato desta questão 

ser encarada como algo estático, fixo, engessado. Partimos do princípio de que o termo 

que melhor caracteriza essa busca seria “processo”: identidade é igual a processo, uma 

vez que “ela está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’ [...] Assim, ao invés 

de falarmos da identidade como algo concluído, deveríamos falar de identificação, e vê-

la como um processo em andamento.” (HALL, 2006). Identidade é algo que flui no 

espaço e no tempo. Corroborando essa idéia WOODWARD (2000:12), afirma que:  

[...] As identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente em 
processo de mudança e transformação [...] É precisamente porque as identidades são 
construídas dentro e não fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como 
produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e 
práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas.   

 

Nas construções discursivas presentes nessa literatura-documental a que 

aludimos anteriormente, fica explícita uma indiferença para com essa historicização 

radical, a que se refere Woodward, 2000. O texto é permeado por uma a-historicidade, 

buscando silenciar um passado que, em que pese tais esforços, é hiante nas desgraças 

que ininterruptamente assolam o Haiti e que se revelam ainda, de forma inequívoca, nas 

tabulações e nos números fornecidos pelos diversos organismos internacionais, sejam 

eles governamentais ou não.  

As referências históricas encontradas nesses documentos tendem, de maneira 

geral, ora a isolar os sujeitos históricos haitianos, colocando-os, ora como responsáveis 

únicos e exclusivos por toda sorte de tragédias a que estão constantemente 

constrangidos, não fazendo nenhuma alusão aos jogos de poder que colaboraram, a todo 

tempo, para que se chegasse ao ocaso, ora a atuar de forma negativa, momento em que a 

história haitiana surge como uma negação de si mesma. 

Isso fica evidente nos informes S/2004/300:35, de 16 de abril de 2004, quando o 

Secretário-Geral afirma que “el êxito o el fracasso de Haití será en última instancia 

responsabilidade de Haití.” e no informe S/2004/698:14, de 30 de agosto de 2004, 

quando se lê: “Es preciso enterrar el pasado, (grifo nosso) que con demasiada 

frecuencia se caracterizo por la recriminación y la venganza. Las naciones unidas están 

dispuestas a seguir ese enpeño.” Essas duas idéias serão utilizadas de maneira recorrente 
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nos informes subseqüentes e dão uma clara noção de como o haitiano, uma vez mais, é 

colocado como algoz e vítima de sua própria história. 

Um outro aspecto que consideramos relevante e que deve ser observado, diz 

respeito às relações de poder subscritas nos discursos identitários. As identidades são, 

via de regra, alicerçadas sob princípios excludentes e discriminatórios. O ‘eu’ e o ‘nós’ 

são construídos a partir da figura do ‘outro’, ou melhor, a partir da negação do ‘outro’, o 

que Derrida (1991) chama de différance. As identidades não são construídas apenas por 

laços de afinidade, mas em grande parte sobre a diferença. Mediante a elaboração de 

sistemas classificatórios se estabelecem posições antagônicas. O haitiano não foi/é 

apenas o oposto, não está apenas do outro lado, pura e simplesmente; ele nunca foi. 

Sempre inferiorizado, estigmatizado, satanizado, é colocado à margem da civilização, 

um incapaz. 

As emanações de tal sistema classificatório e o conseqüente estabelecimento 

dessas oposições evidenciam que existem aí duas realidades distintas: uma que detém o 

poder de classificar, perpassada por certa hegemonia, dominante, no nosso caso a 

própria ONU, representada pelo Secretário-Geral e/ou ainda o CSNU, na pessoa 

institucional de seu presidente; e a outra, sendo a parte dissidente, constituída pelo 

“outro”, a-parte conflitante, exógena, um corpo estranho, que tenta se estabelecer, aqui 

representado pelo haitiano, povo, que se vê cada vez mais chafurdado num mar de 

miséria e desilusão. Não é aceito sem resistência, mas também não pode ser 

simplesmente extirpado, uma vez que constitui um parâmetro.  

Os discursos são construídos com objetivos e interesses muito claros. Os 

discursos produzidos e dirigidos às Américas, sobretudo ao Haiti, nasceram no pós 

conquista e foram sendo reelaborados, reproduzidos e aperfeiçoados, tendo como 

principal objetivo ampliar os espaços de influência daqueles de onde emanavam esses 

discursos, bem como delimitar a posição a ser ocupada, ou não, por todos aqueles a 

quem esses mesmos discursos eram dirigidos, enfim, como aponta SILVA (2009:80) 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas privilegiadas de 
hierarquização da identidades e das diferenças. A normalização (grifo nosso) é um dos 
processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da 
diferença. Normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como 
parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. 
Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis, 
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em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa. A 
identidade normal é ‘natural’, desejável, única. A força da identidade normal é tal que ela 
nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente como ‘a’ identidade [...]. 

O trecho supracitado desvela o sentido de algumas das teorias que foram sendo 

paulatinamente construídas, em princípio por europeus, e depois apropriadas e 

reelaboradas por parte da ‘elite intelectual’ haitiana e que agora são mais uma vez 

empregadas pelo discurso onuseano: normalizar para dominar. Esses discursos, 

meticulosamente elaborados, habilmente empregados e notavelmente eficazes, foram, 

em diferentes épocas e espaços, aceitos como verdades incontestes, legitimadas pela 

chancela de iminentes figuras do mundo científico/acadêmico e intelectual e ainda por 

instituições que gozavam de uma pretensa credibilidade e idoneidade.  

As construções identitárias desenvolvem-se, principalmente, por meio de 

processos discursivos e lingüísticos. Imagens e textos tem aí um papel muito 

importante. Constroem-se as ideologias, que vão delineando os sujeitos. FERNANDES, 

(2005:58), afirma que:  

As relações de poder são preenchidas politicamente por ideologia e, em conformidade com 
as mudanças que sofrem, diferentes vozes ideológicas enunciam construindo diferentes 
rumos na História. As alterações político-ideológicas nos discursos decorrem da mudança 
de sujeitos em cena, ou da transformação dos sujeitos na linha do tempo, o que implica 
mudanças no espaço social. [...] novas perspectivas políticas e ideológicas, que provocam o 
surgimento de um novo cenário sócio cultural, são aspectos inerentes à formação de um 
discurso. 

Outro conceito, não menos importante e que, acreditamos, pode nos permitir 

entender como os discursos vão constrangendo e regulando nossas ações e 

pensamentos, produzindo determinados fenômenos, é o que Judith Butler (1999) definiu 

como conceito de performatividade, apontado por SILVA (2000:92-93) 

O conceito de performatividade desloca a ênfase na identidade como descrição, como 
aquilo que é – uma ênfase que é, de certa forma, mantida pelo conceito de representação – 
para a idéia de ‘tornar-se’, para uma concepção da identidade como movimento e 
transformação. [...] A formulação inicial do conceito de performatividade deve-se a J. A. 
Austin (1998). Segundo Austin, [...] a linguagem não se limita a proposições que 
simplesmente descrevem uma ação, uma situação ou um estado de coisas [...] essas 
proposições fazem com que algo se efetive, se realize. Austin chama a essas proposições de 
‘performativas’ [...] proposições cuja enunciação é absolutamente necessária para a 
consecução do resultado que anunciam.  

Esse conceito sinaliza a dimensão aproximada do poder que os discursos datados 

e identificados, isto é, histórica e ideologicamente produzidos, podem ter no jogo das 

trocas simbólicas, campo no qual as relações de poder são estruturadas. Podemos 
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ponderar o poder de persuasão e/ou influência que o discurso de uma figura 

emblemática, como a do Secretário-Geral ou do Presidente do CSNU, por exemplo, 

pode ter, quando emite um valor acerca de uma determinada situação, ou um 

determinado povo, pois como indica SILVA (2000:93) 

[...] ao dizer algo sobre certas características identitárias de algum grupo cultural, achamos 
que estamos simplesmente descrevendo uma situação existente, um ‘fato’ do mundo social. 
O que esquecemos é que aquilo que dizemos faz parte de uma rede mais ampla de atos 
lingüísticos que, em seu conjunto, contribui para definir ou reforçar a identidade que 
supostamente apenas estamos descrevendo.  

Não é esse o nosso caso? Não é isso que fica explícito nos discursos acerca do 

Haiti? Uma fantasmagoria do povo haitiano foi sendo discursivamente construída, num 

processo que tem início com a chegada de Colombo, adentrando o século XIX; essa 

perspectiva se arrasta até os dias de hoje, como o prova as diversas publicações, de 

natureza distinta, que podem ser encontradas amiúde nos meios de comunicação de 

massa, ou ainda em relatórios e documentos oficiais, ou oficiosos. 

Esses discursos, adensados performativamente, foram disseminados em sua 

grande maioria através da literatura, causando, em determinados momentos, um grande 

furor, em seu apoio ou repúdio. Houve, ao longo desse processo, uma constante alusão 

aos traumas sofridos pelo povo haitiano, mas costumeiramente numa perspectiva que 

privilegiou o invasor, o ocupante, que se arvora de mensageiro da paz, da civilidade e da 

democracia, que ali está para tornar efetivo aquilo que o haitiano não foi capaz. Essa 

insistência não é gratuita, como aponta SILVA (2009:94-95), afluindo para o que 

Derrida (1991) definiria como ‘citacionalidade’, pois: 

[...] A eficácia produtiva dos enunciados performativos ligados à identidade depende de sua 
incessante repetição. [...] É da sua repetição e, sobretudo, da possibilidade de sua repetição, 
que vem a força que um ato lingüístico desse tipo tem no processo de produção da 
identidade [...] ‘a escrita é repetível’. Segundo Derrida, isso vale para a linguagem em 
geral. [...] É exatamente essa ‘citacionalidade’ da linguagem que se combina com seu 
caráter performativo para fazê-la trabalhar no processo de produção de identidade. (grifo 
nosso) 

Evidencia-se uma acentuada convergência entre as proposições deste conceito e 

o sentido das tramas discursivas observadas na conformação identitária haitiana, nas 

quais as produções discursivas assumem papel determinante. Sem dúvida, essas lides 

identitárias se inscrevem dentro de um universo teórico-conceitual ainda mais 

abrangente, o universo das Representações Sociais. É nesse ambiente, simbólico, 
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sobretudo, que são buscados os aportes que darão sustentação a essa ou aquela 

identidade.  Isto posto, não poderíamos nos furtar de buscar neste vasto campo de 

estudos, que tem como seu maior expoente Serge Moscovici4, alguns conceitos e 

processos que, em conjunto com o que foi apresentado até o momento, poderiam 

contribuir, dada a aproximação supracitada, para dar mais para a fluidez a nossas idéias, 

explicitando ainda mais os seus contornos. 

Uma das maiores inquietações de que tem se ocupado a teoria das 

representações sociais é a de tentar entender como se desenvolvem os processos que 

possibilitam tornar o não-familiar, aquilo que teoricamente não faz parte de 

determinado universo cognitivo, em algo familiar, em um objeto que possa se tornar 

reconhecível em um ambiente social. Parece simples, mas esse re-conhecimento não 

ocorre de maneira inequívoca e pacífica como pode parecer. Não se trata do simples 

reconhecimento de estímulos ou fenômenos, em processar informações pura e 

simplesmente.  

Há, no decorrer desse processo, uma tensão que se estabelece entre o sujeito que 

reconhece e o objeto desse reconhecimento. Essa tensão se dá, entre outros fatores pela 

interposição, entre sujeito-objeto, de distorções e vieses subjetivos que já se encontram 

arraigados no âmago das culturas, grupos ou classes que passam, em determinado 

momento de sua história, a estabelecer relações e trocas simbólicas que acabam, em 

alguma medida, sendo determinantes nas relações de poder que aí se estabelecem. A 

esse respeito, destaca MOSCOVICI (2003:30-31) 

É como se nosso olhar ou nossa percepção estivessem eclipsados, de tal modo que uma 
determinada classe de pessoas, seja devido a sua idade – por exemplo, os velhos pelos 
novos e os novos pelos velhos – ou devido a sua raça – p. ex. os negros por alguns brancos, 
etc. – se tornam invisíveis quando, de fato, eles estão “nos olhando de frente. [...] Essa 
invisibilidade não se deve a nenhuma falta de informação devida à visão de alguém, mas a 
uma fragmentação preestabelecida da realidade, uma classificação das pessoas e coisas que 
a compreendem, que faz algumas delas visíveis e outras invisíveis.”   

                                                           
4
 Serge Moscovici nasceu na Romênia em 1928 e é um psicólogo social. Intelectual atuante, foi um dos, 

se não o, fundador da teoria das Representações Sociais, tendo atuado tanto na Europa, quanto nas 
Américas, sobretudo nos EUA, para o reconhecimento e desenvolvimento das pesquisas referentes a 
temas ligados a sua teoria. Atualmente é diretor do Laboratoire Européen de Psychologie Sociale ( 
Laboratório Europeu da Psicologia Social), que ele co-fundou em 1975 em Paris. É também membro do 
European Academy of Sciences and Arts , da Légion d'honneur e do Russian Academy of Sciences. 
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É sobre essa base que repousam, grosso modo, as principais premissas das 

representações sociais. É precisamente por apresentar essa capacidade de 

convencionalizar pessoas, objetos ou acontecimentos -, dando [...] uma forma 

definitiva, as localizam em uma determinada categoria e gradualmente as colocam como 

um modelo de determinado tipo, distinto compartilhado por um grupo de pessoas” 

(MOSCOVICI, 2003:34) -e ainda, e não menos importante, pelo poder prescritivo 

dessas representações - que se torna evidente quando [...] elas se impõe sobre nós com 

uma força irresistível” (MOSCOVICI, 2003:36) -, que as representações sociais surgem 

como condição sine qua non para que possamos tentar compreender, com maior 

propriedade e profundidade, algumas questões que de outra maneira pareceriam fugidias 

e até mesmo inexplicáveis.  

Essa singularidade de que se reveste as representações pode ser buscada no 

conjunto de estruturas, que são anteriores aos fatos e eventos, e também nas tradições 

que de certa forma determinam o que pode e o que deve ser pensado. O que fica ainda 

mais evidente aqui é o poder coercitivo que as representações sociais impõem sobre 

nossa maneira de perceber e ou re-conhecer os objetos que compõe nosso universo 

cognitivo. Essa capacidade de reconhecer é consubstanciada no tempo, sendo 

reelaborada através de sucessivas gerações, tornando-se determinante, em dado 

momento, para que se possa ter, mesmo que limitadamente, algum domínio e 

compreensão de um meio social específico, de um meio ambiente. Nossos discursos, 

façam eles parte de nosso universo consensual ou reificado5, trazem consigo as marcas 

indeléveis desse longo processo de construção, onde a linguagem e a comunicação 

atuam, paulatinamente, conformando, convencionando e normalizando. 

O caso haitiano é revelador no que diz respeito a amplitude e ao poder dessas 

representações. Para tentar entender como esses discursos se interpõe nas relações 

humanas, onde as trocas simbólicas surgem como objeto de apreciação, é preciso tentar 

entender também como as representações sociais re-criam a realidade social, 

                                                           
5
 Universo Consensual é aquele em que a sociedade é vista como um grupo de  pessoas que são iguais e 

livres, cada um com possibilidade de falar em nome do grupo e sob seu auspício. [...] Cada um age como 
um amador responsável, ou como um observador curioso nas frases feitas e chavões do último século. 
(MOSCOVICI, 2003, p. 50). No Universo Reificado a sociedade é vista como um sistema de diferentes 
papeis e classes, cujos membros são desiguais. Somente a competência adquirida determina seu grau de 
participação de acordo com o mérito [...] (MOSCOVICI, 2003:51). 
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principalmente, tal qual as identidades, nos momentos de crise. As elaborações 

discursivas orais, textuais ou imagéticas, sejam elas consensuais ou reificadas, 

alicerçadas sobre a memória e conclusões passadas, podem conformar, coercitivamente 

é verdade,  essa realidade social, que passa então a se apresentar, não por acaso, como 

sendo uma espécie de pano de fundo onde se desenvolvem a economia das relações 

humanas, tornando familiar, aquilo que, de outra maneira, permaneceria fora do  

contexto.  

Para compreender como essa aproximação é alcançada nessas construções, ainda 

que de forma elementar, lançaremos mão, mais uma vez, de um processo apresentado 

por Moscovici. O processo de ancoragem é central dentro do conceito das 

representações sociais, uma vez que dá conta dos caminhos percorridos no processo de 

conformação social, antes mesmo que tais discursos se tornem públicos, se manifestem. 

O próprio autor, numa tentativa de sintetizar, diz que [...] classificar e dar nomes são 

dois aspectos dessa ancoragem das representações.” MOSCOVICI (2003:61): 

[...] é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso 
sistema particular de categorias e o compara a um paradigma de uma categoria que nós 
pensamos ser apropriada. É quase como que ancorar um bote perdido em um dos boxes 
(pontos sinalizadores) de nosso espaço social. [...] No momento em que determinado objeto 
ou idéia é comparado ao paradigma de uma categoria, adquire características dessa 
categoria e é re-ajustado para que se enquadre nela.   

Existe, certamente, uma aproximação, ainda que implícita, entre este processo e 

o conceito identitário de performatividade, uma vez que, talvez num espaço temporal 

diferenciado, no que diz respeito a construção dessas representações e identidades, 

ambos criam, paralelamente, as necessárias condições para que objetos, pela ação do 

discurso, possam ser percebidos dentro de um campo simbólico familiar. SILVA, 

(2009:91), problematiza essa aproximação entre identidade-representação:  

[...] a representação é, como qualquer sistema de significação, uma forma de atribuição de 
sentido. Como tal, a representação é um sistema lingüístico e cultural: arbitrário, 
indeterminado e estreitamente ligado as relações de poder. É aqui que a representação se 
liga à identidade e a diferença. A identidade e a diferença são estreitamente dependentes da 
representação. É por meio da representação que, por assim dizer, a identidade e a diferença 
passam a existir. Representar significa, neste caso, dizer: “essa é a identidade”, “a 
identidade é isso”. 

Familiarizar, categorizar, nomear, classificar, ancorar. Verbos que 

operacionalizam uma dinâmica em que o diferente, o heterogêneo, perde espaço, 

cedendo a uma constante normalização que não cessa jamais. Os horizontes interpostos 
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por essas regras e comportamentos, que são encerrados pelas categorias constitutivas da 

memória e das lembranças do passado daqueles que detém o poder de nomear, limitam 

e determinam o que é ou não permitido nesse novo ambiente, que passa a ser 

compartilhado por todos, ainda que sob uma espécie de coação, inerente às 

representações sociais. 

Como já afirmamos, esses processos envolvem um movimento de sucessivas e 

ininterruptas transformações, amplamente disseminadas, desencadeando alterações que 

se farão sentir, mesmo que em diferentes intensidade e freqüência, em todo ambiente 

onde se desenvolvem as relações humanas; relações estas que trazem em seu bojo as 

razões e os porquês dessa incessante busca de sentido. Existe também uma constante 

tensão, que se torna mais evidente na conformação dessas novas identidades e 

representações. Falamos aqui não de uma tensão teórica apenas.  

Os movimentos sociais observados no Haiti, inscritos na longa duração, da qual 

as intervenções constituem um dos últimos capítulos, são uma prova contundente dessa 

tensão, que resulta diretamente desse longo processo de conformação das 

representações haitianas, constante e discursivamente constrangidas por um modelo 

sócio-político e cultural estranho ao seu campo de experiências. As representações e as 

identidades haitianas foram forjadas sob essa constante tensão. Não há, na história do 

Haiti, um longo período de pax sócio-política-econômica e cultural. As crises, os 

golpes, as revoluções, as perseguições e as tragédias pessoais fazem parte da realidade 

haitiana.  

E é neste box - cercado por um caótico mar de sangue e miséria, que se arrasta 

de meados do século XVI,  quando mais da metade dos nativos da Ilha do Terror 

haviam já tombado sob o fogo e a espada dos espanhóis; passando pela lendária 

Revolução Negra, em fins do XVIII, pela invasão norte-americana, de 1915 a 1934, 

pelas ditaduras dos Duvalier, (Papa e Baby Doc), que se arrastaram do final da década 

de 50 até meados dos anos 80, e finalmente pelas últimas crises que iniciam-se com o 

golpe militar que destituiu Jean-Bertrand Aristid, nos anos 90, e culminam com a 

intervenção da ONU, em 2004, quando um desesperado pedido de socorro é enviado 

pelos membros do CARICOM, aos escritórios da ONU, nos EUA, pedindo pela vida de 

milhares de haitianos que se viam entregues, mais uma vez, a própria sorte -  que estão 
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ancoradas as representações que in-formam e conformam, via construtos textuais e 

imagéticos, o ambiente social haitiano. 

Pode, em princípio, parecer fácil apresentar relações existentes entre as 

representações sociais e os construtos identitários anteriormente descritos, 

performativos sobretudo, e ancorados sobre processos discursivo-linguísticos, históricos 

ou literários, que contribuíram e ainda contribuem para a construção e afirmação de 

determinados estigmas acerca do haitiano. Portanto são questões demandam um estudo 

aprofundado, sistemático e pormenorizado, in loco, se possível, de como essas relações 

se desenvolvem e são percebidas, não apenas no cotidiano haitiano, universo 

consensual, bem como entre aqueles que, munidos de uma ferramenta estratégica, a 

comunicação de massa, dão “um” sentido a essas tramas, universo reificado.  

A fontes de que nos utilizamos nesse trabalho, que se inscrevem nesse universo 

das identidades e representações como ferramentas que operacionalizam e possibilitam 

todas essas trans-formações anteriormente descritas, são compostas, dentre outras, pela 

carta enviada ao Presidente do CSNU pelo Representante Permanente da Jamaica ante 

as Nações Unidas, de 23 de fevereiro de 2004 e de outra enviada pelo Representante 

Permanente da França ante as Nações Unidas, em 25 de fevereiro de 2004. Podemos 

dizer que esses dois documentos é que desencadeiam as tratativas internacionais que 

vão culminar com a criação do mandato da MINUSTAH. Além destas, dispomos 

também de todas as resoluções da ONU que versam sobre o assunto, os informes do 

Secretário-Geral da ONU sobre a MINUSTAH e ainda outros informes de especialistas, 

contratados pela própria ONU para avaliar a situação do país em viagens regulares, 

onde são ouvidos interlocutores haitianos dos mais variados meios. Essa documentação 

pode, se analisada detidamente, ser reveladora de como alguns paradigmas se 

estabelecem e ocupam todos os espaços possíveis de interlocução.     

A criação da MINUSTAH, em 2004, (ver nota 2:4) é efetivada num contexto de 

crise política aguda.  O desenvolvimento desse quadro de crise política, que acabou 

afetando as frágeis instituições haitianas, pode ser delineado a partir dos acontecimentos 

desencadeados na madrugada do distante 30 de setembro de 1991, quando, segundo 

CÂMARA (1998:71), “[...] o Presidente do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, foi detido no 

Palácio Nacional por um comando da força policial haitiana [...]”. A partir desse fato, a 
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destituição de um Presidente democraticamente eleito, desenvolve-se mais um triste 

capítulo da história haitiana, cujos reveses serão intensos em função, dentre outras 

coisas, da polarização política daí decorrente. Não nos aprofundaremos nessa passagem, 

visto a mesma não constituir o enfoque de nosso trabalho. Utilizamo-la tão somente 

para estabelecer um ponto de corte aproximado, ressaltando ainda que a crise haitiana, 

de maneira geral, não é tributária apenas desse fato em particular, remontando a um 

passado cujo alcance desse breve trabalho não poderia abarcar.  

Fato é que esse aviltante quadro de crise que torna imperativa a criação da 

MINUSTAH, não sofreu solução de continuidade ao longo das décadas. O fato 

anteriormente mencionado, referente ao presidente Aristide, contribuiu efetivamente, é 

verdade, em função de seus desdobramentos, para o estabelecimento de algumas 

Missões de Paz no Haiti na década de noventa6, que acabam desembocando, depois de 

sucessivos fracassos, com a criação da FMP e conseqüentemente da MINUSTAH. 

Vejamos como o Sr Knight, Ministro de Relações Exteriores da Jamaica descreve a 

situação do Haiti naquele momento, que precede a criação do mandato da MINUSTAH, 

quando discursa no CSNU, em uma sessão realizada no dia 26 de fevereiro de 2004, em 

resposta à carta (S/2004/143)7, onde solicitou ao Presidente do CSNU, uma audiência 

para tratar sobre La cuestión de Haití (S/PV.4917:3-4) 

Mi delegación se ha presentado al Consejo de Seguridad, en nombre de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), para pedir a la comunidad internacional que reste urgentemente 
atención a la situación em Haití, que está empeorando con rapidez. La situación ahora ha 

                                                           
6
 Em julho de 1994, o Conselho de Segurança autorizou envio de uma força multinacional de 20.000 

homens para facilitar o rápido retorno das autoridades legítimas, manter um ambiente seguro e estável no 
país e promover o Estado de Direito. A força multinacional foi seguida por outras missões das Nações 
Unidas de 1994 a 2001, incluindo UNMIH (sigla em Inglês para Missão das Nações Unidas no Haiti), 
tendo assumido plenamente suas funções em março de 1995, a Missão de Apoio das Nações Unidas no 
Haiti (UNSMIH), a Missão de Transição das Nações unidas no Haiti (UNTMIH) e à missão da polícia 
das Nações Unidas no Haiti (MIPONUH). (UNBISnet. 
<http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minustah/background.html>  Acesso em 24 Ago 09) 

 
7
 Segue o documento na íntegra - Carta de fecha 23 de febrero de 2004 dirigida al Presidente del Consejo 

de Seguridad por el Representante Permanente de Jamaica ante las Naciones Unidas. Siguiendo 
instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de solicitar una reunión urgente del Consejo de Seguridad 
para examinar el deterioro cada vez mayor de la situación en Haití, que afecta a la paz y la estabilidad de 
la región. El Gobierno de Jamaica hace esta petición en nombre de los Estados miembros de la 
Comunidad del Caribe. (Firmado) Stafford Neil –Embajador - Representante Permanente  
(UNBISnet. 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/250/18/PDF/N0425018.pdf?OpenElement> Acesso em 
15 Out 08) 
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alcanzado dimensiones de crisis, habida cuenta de la ruptura constante del orden público, 
la sublevación creciente y las condiciones de pura anarquia y caos, así como un 
empeoramiento de la crisis humanitaria, la cual ha provocado a su vez el desplazamiento 
de la población, con el consiguiente aumento del número de refugiados que están saliendo 
del país en tropel.[...] La situación actual plantea ahora una grave amenaza a la paz y la 
securidad regionales, habida cuenta de la corriente de refugiados que amenaza con abrumar 
los recursos de los Estados de la región (grifos nossos) 

Como enfatizado, a análise desses discursos, pode ser reveladora, desvelando 

alguns paradigmas que estão presentes nas produções discursivas acerca do Haiti e do 

povo haitiano. Sempre subentendidas, essas idéias, em função de sua incessante 

repetição (a citacionaliade de Derrida) dão sentido às identidades e às representações 

haitianas. Os termos destacados na citação acima são reconhecíveis por qualquer sujeito 

que mantenha alguma relação com as produções textuais referentes ao Haiti.  

FERNANDES (2005:27) afirma que:  

[...] as transformações históricas possibilitam-nos a compreensão dos discursos, seu 
aparecimento em determinados momentos e sua dispersão. A noção de sentidos é 
dependente da inscrição ideológica da enunciação, do lugar histórico-social de onde se 
enuncia; logo, envolve os sujeitos em interlocução. De acordo com as posições dos sujeitos 
envolvidos, a enunciação tem um sentido e não outro(s) [...] 

Crise, ruptura da ordem pública, sublevação, anarquia, caos, crise humanitária, 

deslocamento da população, refugiados. Há no teor da carta uma recorrente utilização 

desses termos. Estão presentes aqui boa parte dos ingredientes que sempre conformaram 

o ideário sobre o haitiano. As idéias de ruptura e sublevação características da grande 

Revolução Negra; o pretexto do caos, utilizado amiúde para tentar justificar toda sorte 

de intervenções; os deslocamentos populacionais e o conseqüente surgimento dos 

refugiados que, a nosso ver, naquele contexto, era o que mais preocupava Knight, 

devido à abjeção caribenha e norte-americana ao boat people, que já ocorrera 

anteriormente e se tornava, uma vez mais, motivo de preocupação. A esse respeito 

podemos buscar em SCARAMAL (2006:92) um detalhamento quando a mesma trata do 

anti-haitianismo, ou seja, da abjeção ao ser haitiano, ao Boat People:  

O Haiti tornou-se referência mundial nesse tipo de migração desde o golpe de 1991 contra o 
presidente Jean Bertrand-Aristide. O golpe militar foi seguido por um profusa onda 
migratória realçada, sobretudo, por centenas de balseiros (boat people) que se lançaram ao 
mar rumo a vários países do Caribe e aos Estados Unidos, fugindo da miséria econômica, 
da violência e da instabilidade política. 

Knight, (S/PV.4917:5),  que procura manter um posicionamento filantrópico e 

humanitário ao longo do seu discurso, acaba perdendo os escrúpulos pouco antes de 

finalizar a missiva e torna explícito o motivo principal que trás inquietação não só ao 
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governo jamaicano mas a toda a região, que vê a segurança do entorno seriamente 

ameaçada, uma vez mais, pela ola negra, que afiançado no que disse o Sr. Alexandre, 

Representante Permanente do Haiti ante a ONU, levou, em 1991, mais de 40.000 

refugiados a costa da Flórida: “Habida cuenta de la creciente ola de personas que buscan 

refugio en los Estados ecinos, es indispensable que se provea a los Estados afectados los 

recursos necesarios para compensar los gastos que acarrea la prestación de asistencia de 

socorro y humanitaria a los refugiados”. 

Verifica-se que os problemas não são novos, pelo contrário. São questões mal 

resolvidas e recorrentes, que trazem no seu bojo uma complexidade cada vez maior. São 

basicamente as mesmas questões que se arrastam desde o golpe de 1991 e que as 

sucessivas intervenções (ver nota 6:22) promovidas pela própria ONU/CSNU não foram 

capazes de resolver. Como adverte Khalid, Representante Permanente do Paquistão, 

ante a ONU, (S/PV.4917:15) : 

[...] queremos hacer una advertencia. Estamos de acuerdo en que no hay panaceas ni 
soluciones fáciles en el caso de Haití. Los problemas que encara Haití son 
multidimensionales. Decenios de pobreza, colapso económico, degradación ambiental, 
violencia e inestabilidad, lo hacen el país más pobre de las Américas. Por consiguiente, las 
soluciones a estos problemas deben encontrarse también en varios frentes. 
 

Mesmo aqui, quando há aparentemente certa disposição em apontar na direção 

de uma busca efetiva por soluções, o discurso reforça os paradigmas discursivos, 

aparentemente inamovíveis que pesam sobre o Haiti. 

A mea culpa pelo fracasso das missões desenvolvidas pela ONU no período de 

1994 a 2001 foi assumida, ainda que em partes, pelo Secretário-Geral, mas avulta que as 

causas apontadas como responsáveis pelos sucessivos fracassos são os mesmos 

problemas que estas Forças estavam procurando resolver. Segundo o mesmo observador 

em informe (S/2004/300:2), de 16 de abril de 2004: 

[...] hubo contratiemos. Debido a la ininterrumpida crisis política y a la conseguinte falta de 
estabilidade, las reformas sérias nunca prosperararon. No llegó a consolidar-se un 
verdadero sistema democrático; no se afianzaron instituiciones eficaces y autônomas a 
todos los niveles [...] aumento el trafico de drogas; prosiguiron las violaciones de los 
derechos humanos y la corrupción; y no se produjo un verdadero crescimiento econômico. 
Con el tiempo la falta de progreso y la falta de responsabilidad dieron lugar a nuevas 
amenazas de sanciones y a la suspensión de gran parte de la asistencia internacional. 

Algunos de estos acontecimientos se debieron en buena parte a la falta de voluntad política 
de los dirigentes haitianos, pero la comunidad internacional también cometió errores. 
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 Em outro trecho, neste mesmo documento (S/2004/300:35), o Secretário-Geral, 

reforçando o discurso, que se apóia sobre a conturbada história haitiana, uma vez mais 

se lamenta pela ineficácia das intervenções anteriores, mas concomitantemente 

apresenta esse momento, de ocupação da MINUSTAH, como uma nova oportunidade 

para a comunidade internacional se redimir de seus fracassos, deixando também 

evidente que o ônus de um outro fracasso recairá, em última instância, sobre o Haiti 

Es de lamentar que en  este año en que celebra su bicentenário Haití tenga que recurrir 
una vez más a la comunidad internacional para que la ayude a superar una grave situación 
política y de securidad. Hace 11 años las Naciones Unidas, junto com a OEA, enviaron a 
Haití una misíon y más adelante las Naciones Unidas desplegaron otra misión para ayudar a 
las autoridades locales a desarrollar la capacidad socioecómica e instituiciones eficaces y 
democráticas. La última misión de las Naciones Unidas terminó en 2001. En retrospectiva, 
nuestra participación fue demasiado breve y tropezó con demasiados obstáculos internos e 
internacionales. Ahora la comunidad internacional tiene otra oportunidad de ayudar a Haití 
y a su pueblo en la transición hacia un futuro pacífico y democrático  ya decidir su próprio 
destino [...] nuestra tarea no será fácil. La situación parece más difícil hoy en dia que hace 
um decênio. [...] Por último, el êxito o el fracaso de Haití será em última instancia 
responsabilidad de Haití. (Grifos nossos) 

 A referência à História haitiana deixa transparecer a idéia de que ao longo de 

duzentos anos o Haiti não conseguiu, ou não foi capaz de se estabelecer politicamente, 

tendo que recorrer seguidamente aos organismos internacionais em busca de ajuda. Os 

motivos que pesam sobre essa difícil decisão, que criaram esse vínculo de dependência, 

são omitidos a todo tempo, não fazem parte nem deste, nem de nenhum outro 

documento de que dispomos. A ONU, corroborando a perspectiva de CASTRO, (2007), 

não pronuncia uma palavra a esse respeito, fazendo disso um silêncio perturbador.   

A MINUSTAH é estabelecida nesse contexto de descrédito e apreensão. O 

histórico herdado das missões anteriores não deixava margem para erros e/ou 

protelações. Diferente do que possa parecer - principalmente no Brasil, onde essa sigla 

surge estritamente ligada aos contingentes militares do Exército Brasileiro, uma vez que 

este foi contemplado com a responsabilidade de compor o grosso do contingente militar, 

inclusive com comandante da Força -, A MINUSTAH não é uma força militar, 

eminentemente. Ela foi idealizada para atuar tanto nas esferas civil quanto militar, tendo 

sido estabelecidos um componente civil e outro militar, para dar socorro aos aspectos 

emergenciais e, durante o seu mandato, que não tem previsão para findar, esta teria de 

estar em condições de ser constantemente redirecionada e redimensionada, conforme as 
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necessidades. Em seu informe (S/2004/908:11), de 18 de novembro de 2004, o 

Secretário-Geral aponta alguns caminhos para evitar novos fracassos 

[...] es importante que la MINUSTAH tenga capacidad de ejecutar rápidamente proyectos a 
corto plazo que tengan efectos tangibles inmediatos para la población. 
De lo contrario, no sólo se produciría una grave situación humanitaria sino que se podría 
dar a los sectores más pobres de la sociedad la impresión de que la MINUSTAH no hace lo 
suficiente por lograr cambios positivos y visibles en Haití. Ello a su vez podría crear 
mayores riesgos de seguridad para la Misión. 
 

Essa preocupação de transmitir, tanto à população haitiana, quanto a 

comunidade internacional, uma imagem positiva e diferenciada, buscando contornar os 

erros cometidos anteriormente, será uma constante nos discursos atinentes à 

MINUSTAH. O aspecto simbólico, ou seja, a questão das representações, acabam sendo 

determinantes na condução das políticas implementadas pela Força Multinacional, como 

demonstram os trechos a seguir, retirados tanto do informe (S/2008/202:10), de 26 de 

março de 2008, quanto do informe (S/2009/175:12), de 03 de abril de 2009, 

respectivamente 

[...] si bien es inevitable que llevará cierto tiempo imponer reformas profundas y 
sostenibles en la esfera del estado de derecho y la creación de instituciones, a corto plazo 
también será necesario obtener resultados concretos y simbólicos para que no decaiga la 
confianza del público sobre el particular. (grifo nosso) 
 

Em seguida, 
 
[...] Los empresarios insistieron especialmente en la necesidad de mejorar la imagen 
negativa de Haití en el exterior y presentar al país bajo una luz más favorable, en vista de 
que la situación de seguridad había mejorado considerablemente. A ese respecto se recordó 
que los índices de delitos violentos eran en realidad peores en otros países de la región del 
Caribe. (grifo nosso) 

  

Existe ainda uma preocupação relacionada ao aspecto inclusivo que se quer dar a 

essas ações. Essa preocupação constante em ganhar a confiança da população e de fazer 

com que tomem parte desta empreitada está presente em todos os informes e relatórios. 

Ela pode ser melhor entendida quando se pensa no processo de desarmamento, 

desmobilização e reintegração, dos grupos armados remanescentes do Exército 

Nacional, que foi dissolvido por Aristide em 1994, e que eram tidos como um dos 

principais fatores causadores da instabilidade e insegurança no Haiti e no seu entorno. 

Os projetos sócio-econômicos, de curto prazo principalmente, deveriam ser utilizados 

como elementos dissuasórios nesse processo de inclusão e, porque não, de afirmação da 
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MINUSTAH, para evitar que “los individuos frustrados y descontentos podrían 

abandonar el proceso de desmovilización, desarme e reintegración e incluso volver a 

unirse a grupos armados ilegales, com lo cual se empeoraría la situación de seguridad.” 

(S/2005/302:6). 

O que se conclui deste fato é que a ONU e a comunidade internacional começam 

a se dar conta, depois de muitos fracassos e derrotas, que sem o povo, ou sem a 

anuência deste, não há caminho possível no Haiti. Uma outra conclusão, que apesar de 

parecer bastante óbvia  demorou para começar a ser aceita, é a de que a pobreza 

extrema é o grande entrave para o desenvolvimento do Haiti e sua 

erradicação/amenização é também uma condição de sobrevivência da MINUSTAH. Os 

números da ONU para o Haiti impressionam. Segundo informações retiradas do 

informe (S/2008/586:12), de 27 de agosto de 2008 : “La producción nacional de 

alimentos y la ayuda alimentaria que recibe el país no cubren más que el 43% y el 5% 

de sus necesidades respectivamente. Haití importa el 52% restante de sus alimentos (lo 

que incluye más del 80% de su arroz) y todo su combustible”. E ainda, no informe 

(S/2009/129:11), de 06 de março de 2009, onde consta que   

La pobreza extrema sigue siendo uno de los problemas más profundos y complejos a los 
que se enfrenta Haití, ya que 78% de lá población vive con 2 dólares al dia, o menos, con 
consecuencias enormemente perjudiciales para los derechos humanos, así como para la 
estabilidad política e social. (grifos nossos) 

Todos esses dados, números e informações atuam de maneira decisiva na 

conformação das representações e identidades haitianas. Não há como fugir dessa lógica 

inerente a produção dos discursos, que estão diretamente ligadas a produção das 

identidades e representações. Como afirma CASTRO, (2007), a ONU trás consigo um 

poder simbólico muito grande e, como também já dissemos, o simples fato de tê-la 

como uma hóspede indesejada, já é, por si só, um fator que contribui efetivamente para 

negativar a imagem de seu anfitrião. 

A MINUSTAH, a hóspede indesejada, permanece no Haiti neste momento. Com 

um efetivo que gira em torno de sete mil homens, aí incluídos os componentes militar e 

civil. Cinco anos de trabalho e quase quatro bilhões de dólares já foram consumidos e 

os progressos efetivos são bastante questionáveis. 
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 Os avanços no tocante a segurança, por outro lado, são notórios e inegáveis. 

Não há dúvida quanto a excelência dos trabalhos desenvolvidos pelo componente 

militar no sentido de proporcionar um ambiente seguro tanto no entorno, quanto 

internamente. As forças militares brasileiras, representadas pelo BRABATT (sigla do 

inglês Brazilian Battalion), cumpriram e vem cumprindo o papel que lhes coube dentro 

da MINUSTAH. Mas tudo o que foi alcançado até agora está assentado sobre uma base 

precária, uma vez que dependem diretamente de progressos tangíveis nos setores 

políticos e sócio-econômicos.  

A fome ainda assola cerca de dois milhões de cidadãos haitianos, ou seja, um 

quarto da população haitiana. Os sistemas judiciário e penitenciário ainda estão muito 

aquém do aceitável, fazendo com que fatos insólitos, como prisões e julgamentos 

arbitrários, ou ainda os linchamentos, sejam freqüentes, chegando, estes últimos a 

registrar 66 casos entre agosto de 2007 e janeiro de 2008, levando a um total de 30 

mortos. O meio ambiente, dado o seu aviltante estado de degradação, também é um 

sério motivo de preocupação, uma vez que qualquer alteração significativa nas 

condições meteorológicas pode acabar em grandes tragédias, deixando centenas de 

mortos e/ou feridos e milhares de desabrigados. Os direitos econômicos, sociais e 

culturais do povo haitiano continuam no papel, dependendo, em grande monta, do 

sucesso dessa empreitada, que como vimos é, em última instância, responsabilidade do 

Haiti.  

De maneira geral é isso que nos informa Senhor Secretario-Geral. Como 

dissemos, esses discursos conformam na mesma medida que informam. Trazem consigo 

processos conformativos das identidades e representações, que lhes são anteriores e que, 

por conseguinte, também não se encerram neles. Nessas construções discursivas, 

reelaboradas a todo tempo e que tem como pano de fundo as experiências haitianas, fica 

evidente, como já frisamos, o poder conformativo dessas representações simbólicas 

(textuais ou imagéticas), que acabam constrangendo, no e pelo discurso, as ações dos 

sujeitos no sentido de dar forma a determinados fenômenos. Daí JOVICHELOVITCH 

(1995:64) afirmar que 

O domínio das operações simbólicas, o espaço das construções humanas sobre o real, onde 
a realidade enquanto campo contratual pode ser expandida, redefinida, e eventualmente 
transformada, exige que repensemos o caráter atribuído à relação entre o mundo material e 
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o mundo simbólico. Porque se é bem verdade que nós na América Latina (e diga-se, não de 
passagem, não só na América Latina) estamos atravessados pela violência concreta de 
relações sociais desiguais, não é menos verdadeira a consideração de que também estamos 
atravessados pela força impressionante da Palavra. A noção de que o símbolo constrói 
apenas como máscara de estruturas sociais desiguais deve, no meu entendimento, ser 
colocada em questão.  

Pensar então o Haiti, sob os auspícios dessas produções – onde as intervenções 

surgem como a materialização do discurso e/ou como ferramenta que pode 

operacionalizar sua efetiva realização -, é defrontar-se com problemas que requerem 

uma leitura que supere as limitações de um imediatismo capcioso e pueril. É preciso não 

se esquecer da singularidade do caso haitiano, da natureza e do sentido das produções 

que a todo tempo, acreditamos, contribuiram para a sua derrocada sócio-político-

econômica e cultural e que ainda hoje, talvez mais do que nunca, sufocam um povo que 

padece sob o olhar atento dos ‘Organismos Internacionais’, que representam, quase que 

consensualmente, os interesses políticos daqueles que são, acreditamos, os verdadeiros 

estigmatizadores dos povos. Talvez seja esse o sentido da conclama que o Secretário-

Geral, em seu informe (S/2008/202:19), de 26 de março de 2008, concedendo uma nova 

e imperdível oportunidade ao Haiti, desde que se deixe para trás os ciclos destrutivos do 

passado, negando, uma vez mais, a historicidade haitiana 

Es absolutamente necesario que todos los participantes en la estabilización de Haití 
redoblen sus esfuerzos par aque el país aproveche esta oportunidad histórica de dejar atrás 
los ciclos destructivos del pasado. La responsabilidad primordial al respecto incumbe a los 
dirigentes y las insituiciones de Haití, por lo que la colaboración entre ellos és 
indispensable para seguir progresando. 

O caráter falacioso de tais produções reforçam o seu apelo inequívoco. Os 

discursos tomam o status de verdade e esta se torna pura abstração. Um olhar mais 

atento ao vasto campo das representações sociais, e conseqüentemente das produções 

identitárias, pode contribuir efetivamente para que possamos entender os caminhos e 

descaminhos que colocaram o povo haitiano numa não-posição, o que faz com que 

permaneçam, ao menos no que tange as produções simbólicas, a que estão fatidicamente 

ligados, como expectadores de sua própria história, padecendo, com sofreguidão, sob a 

supervisão do Conselho de Segurança da ONU.  
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