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Desde o início da década de 1990, com o fim da Guerra Fria, o número de 

operações de paz sob o comando das Nações Unidas aumentou em número e se 

modificou em proposição. Se, anteriormente, as operações foram marcadas por uma 

busca em solução de conflitos entre Estados por meio de acordos de paz; a partir da 

década de 1990, a preocupação aumentou com os conflitos intra-estatais e a 

solução passou a contar cada vez mais com práticas militares via capacetes-azuis - 

força de paz da ONU que é composta por oficiais militares dos países-membros da 

organização (KENKEL, 2013). 

Juntamente ao crescimento e modificação das operações de paz, houve um 

aumento e modificação do debate teórico. Dentre diversos questionamentos e 

pesquisas pode-se destacar um: o quanto a paz via operações da ONU é ou pode 

ser opressora? Sendo, qual(is) o(s) tipo(s) de opressão(ões) e resistência(s)? 

Dialogando com o debate teórico quanto às opressões que operações de paz 

podem gerar, neste artigo se desenvolverá uma discussão a partir da perspectiva de 

Murray Bookchin sobre o desenvolvimento da cidade burguesa. Devido à pouca 

inserção do pensamento anarquista nos estudos sobre operações de paz, as 

análises têm dado pouca atenção ao desenvolvimento burguês e fabril de um 

governo centralizado que as sociedades anfitriãs de operações da ONU vêm 

sofrendo. 

Uma vez que, como exposto acima, o número de operações aumentou 

significativamente (até 1990, haviam sido implementadas 18 operações, desde 1991 

até hoje já foram 51) aqui tal discussão, considerando o espaço de escrita, se 

concentrará na operação da ONU em curso no Haiti, MINUSTAH (Missão das 

Nações Unidas para a Estabilização do Haiti). Tal recorte evita uma confusão com 

as diversas operações que o Haiti recebeu (desde 1990 até hoje já foram 5 

operações de paz da ONU no país caribenho) e também evita uma mistura de 

efeitos que diferentes operações acarretam. Ainda quanto ao recorte analítico, na 

visão particular do autor, tal discussão também possibilita um diálogo com uma 

recente “comunhão” de agenda de resistência que setores da sociedade haitiana e 



brasileira vêm fortalecendo, mas que tem guinado para uma busca de reformulação 

do Estado haitiano. 

O restante do artigo estará dividido em três partes. Na primeira parte, será 

abordada a implementação da MINUSTAH e a perspectiva da ONU quanto ao papel 

da operação. Na segunda parte, serão analisadas narrativas haitianas e agendas de 

luta sobre os efeitos da operação de paz na sociedade haitiana. Na terceira, as 

narrativas haitianas serão re-interpretadas a partir da perspectiva de Bookchin sobre 

o desenvolvimento da cidade burguesa. 

Implementação da MINUSTAH e a “demanda por centralização” 

A decisão do Conselho de Segurança da ONU (CS) por estabelecer 

(“establish”) a MINUSTAH foi embasa pela interpretação de que o Haiti constituía 

uma ameaça à paz internacional (S/RES/1542 (2004)). A perspectiva onusiana que 

entende a operação de paz como solução para o Haiti está condizente com o 

relatório do representante da ONU para o Haiti à época, que em seu relatório, de 14 

de abril de 2004, após analisar a situação política, econômica, humanitária e social 

argumentou em favor de uma operação de paz no Haiti: “I recommend the 

establishment of a multidimensional stabilization operation” (S/2004/300, p. 33). 

Todavia, para além de ser entendido como uma ameaça à paz internacional o 

Haiti também foi analisado à época como um território descentralizado. Essa é uma 

característica que tem recebido pouca atenção dos estudiosos. Mas, a 

descentralização, na perspectiva onusiana, está diretamente relacionada com o 

constituir ameaça e tal relação pode ser notada em diferentes documentos. 

No relatório S/2004/300, a situação política é abordada como conflituosa 

devido a falta de autoridade do governo federal. O recorte histórico do relatório tem 

como marco inicial o ano de 2000, que pela interpretação onusiana é o estopim de 

um confronto entre o governo de Aristide e a oposição. Confronto político que se 

tornou armado e culminou em uma saída, segundo o relatório da ONU, do 

presidente Aristide. Com a presidência vaga foi criado um governo transitório 

(S/2004/300, p. 3). 

No entanto, o governo transitório também é marcado, na visão onusiana, pela 

falta de autoridade para além da capital haitiana, Porto-Príncipe. Há áreas, segundo 

o relatório, que não tem governo legítimo: “Many communities are without legitimate 

governments and are controlled by irregular armed groups” (S/2004/300, p. 4). 

Seguindo nessa perspectiva o representante da ONU sustenta que o aumento do 



número de pessoas envolvidas com tráfico de drogas está relacionado com a falta 

de um governo centralizado com autoridade: “...Haiti has become a significant trans-

shipment place for cocaine due to a lack of law enforcement, porous borders and 

corruption of some of the law enforcement agencies and their political sponsors” 

(S/2004/300, p. 7). 

Diante de tal relato, exposto de forma muito resumida acima, o CS ao 

implementar a MINUSTAH definiu como um dos objetivos políticos: “(d) to assist the 

Transitional Government in extending State authority throughout Haiti and support 

good governance at local levels” (S/RES/1542 (2004), p. 3). Sendo assim, os 

membros da MINUSTAH assumiram como responsabilidade o fortalecimento de uma 

estrutura de governo centralizada no Haiti. Tal característica da operação, em 

função da característica de descentralizado atribuída ao Haiti, é outra que tem 

recebido pouca atenção. No entanto, ela pode ser notada nos relatórios de 

monitoramento da operação. 

No relatório de 28 de julho de 2006, o tópico intitulado desenvolvimento 

político começa com a seguinte afirmação: 

“During the reporting period, the most significant political event was 
the conduct of free and fair national elections, which led to the 
establishment of a broad-based parliament and the formation of a 
multi-party Government, following extensive consultations. 
(S/2006/592, p. 1)” 

Logo abaixo, o relatório classificou as manisfestações de rua da população haitiana 

contra os resultados divulgados do primeiro turno, que tomaram ruas e bloquearam 

avenidas em pouquíssimo tempo, como exemplo da “potencial fragilidade da 

segurança” (“potential fragility of the security situation”). Na perspectiva onusiana o 

que é centralizado, é um sucesso da operação; ações descentralizadas, são 

danosas à paz. Em outros relatórios do secretário-geral da ONU no Haiti o 

fortalecimento da Polícia Nacional Haitiana (PNH), única autoridade armada do país 

– não contando com a operação de paz, é destacado como um sucesso – o Haiti 

não tem forças armadas. Também, em diferentes relatórios, há um tom positivo 

quanto ao incentivo que a MINUSTAH dá às mulheres haitianas para que elas 

participem das eleições locais e nacionais - eleições da democracia representativa, 

cargos que refletem a hierarquia de governo almejada pela operação. 



Por esse breve contexto, se percebe que a MINUSTAH tem como objetivo 

instituir um poder centralizado forte no Haiti. Mas como os haitianos vêem tal 

centralização? Como tal centralização tem impactado na vida dos haitianos? 

 

Narrativas haitianas e a resistência 

Antes de atentar para narrativas haitianas é fundamental destacar que não há 

um movimento que pressione em favor de instituir ou construir no Haiti uma outra 

forma de governo que não centralizada. Nem mesmo, talvez por incapacidade de 

pesquisa deste autor, por parte de haitianos. Todavia, as narrativas que serão 

abordadas aqui ilustrarão como a centralização não é puramente policial ou política, 

como os relatórios da ONU levam seus leitores a pensar. Contrariando as 

entrelinhas dos relatórios, narrativas haitianas possibilitam uma outra perspectiva 

quanto a centralização que está em curso nos últimos 12 anos no Haiti. 

Um dos sucessos apontados pela ONU, eleições presidenciais, tem sido alvo 

de fortes críticas haitianas. As eleições presidenciais de 2011 foram classificadas de 

„seleção por meio de exclusão social‟ por um dos moradores de Cité Soleil, favela de 

Porto Príncipe: “This is an election of social exclusion; this is a selection”1. Tal 

afirmação faz referência ao processo eleitoral ter excluído a participação do Fanmi 

Lavalas, movimento político do ex-presidente Jean Bertrand Aristide. Outro morador 

da mesma favela insiste que a baixa participação da população na eleição é devido 

ao posicionamento da população mais pobre ser a favor do Fanmi Lavalas. 

Também há muito questionamento por parte dos haitianos quanto ao 

fortalecimento da PNH. Em um documentário de Kelvin Pina, „We Must Kill the 

Bandits‟, um diálogo tenso entre o então „Force Commander‟ da missão, General 

Augusto Heleno Ribeiro Pereira e manifestantes, que foram as ruas no dia 29 de 

março de 2005 (aniversário da constituição haitiana), que diziam: “A polícia está nos 

matando. A polícia está roubando nossos direitos.” A resposta do general foi: “Isso 

não é comigo.”2 

Em um quadro no qual, pela narrativa de haitianos, a centralização é 

responsável por matar, roubar direitos e promover uma exclusão social ainda é 

interessante dar destaque a relação entre centralização e mão-de-obra industrial. A 

repressão aos trabalhadores em uma manifestação não é tudo. Há também relatos 
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de desaparecimento forçado e repressão à greves e manifestações sindicais3. Mas, 

junto ao trabalho da polícia (e do processo eleitoral) tem havido um esforço para, via 

exploração da barata mão-de-obra haitiana no setor industrial, implementar uma 

nova relação social. 

Durante os anos de presença da MINUSTAH já foram criados diferentes 

planos econômicos, dois deles são HOPE (“Haitian Hemispheric Opportunity through 

Partnership Encouragement”) e HOPE II, de 2006 e 2008, respectivamente. Esses 

dois planos garantem acesso livre de produtos têxteis fabricados no Haiti ao 

mercado estadunidense e, segundo a USAID, (Agência de Desenvolvimento do 

Congresso do Estados Unidos) só o primeiro gerou mais de 11 mil empregos no 

Haiti4. Todavia, ainda que pela perspectiva onusiana o aumento do número de 

empregos seja algo positivo, para muitos haitianos isso é uma história de opressão. 

A opressão começa, como aponta Franck Seguy em seu estudo de doutorado 

sobre o Haiti no pós-terremoto de janeiro de 2010, com a modificação da relação 

social dos haitianos de uma forma a gerar mão-de-obra para as indústrias. Seguy 

estudou a implementação de uma zona franca têxtil na região de Caracol, que fica 

no nordeste haitiano. Através de entrevistas com os antigos moradores do local 

onde hoje existe uma zona franca têxtil Seguyfoi informado que 366 agricultores 

tiveram suas terras tomadas em nome do governo. Mas o governo não era o local, e 

sim o federal. A decisão de na área, onde 366 famílias viviam e trabalhavam 

cultivando a terra, construir uma zona industrial foi tomada pelo governo haitiano, 

pela secretária de estado dos Estados Unidos à época, Hilary Clinton, empregados 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e por empresários estrangeiros. 

O governo e a população local só souberam da decisão no dia em que técnicos 

foram medir a área ou, na perspectiva dos agricultores (hoje tratados como 

operários), calcular o tamanho dos terrenos de 366 famílias (SEGUY, 2014, p.92). 

Além de transformar centenas de famílias em potenciais trabalhadores 

industriais, a expropriação também buscou promover uma nova relação social: 

bancária. Para serem ressarcidos pela expropriação os camponeses teriam que criar 

contas bancárias, algo não muito fácil no Haiti:  

“Outra complicação que diz respeito ao processo de indenização refere-se a 
sua burocratização. De acordo com o mesmo grupo de expropriados, foi-
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lhes informado de que serão indenizados à altura de 83 000 gurdes por 
hectare. E a operação foi anunciada como devendo ser realizada por meio 
dos bancos. Ao falarem disto, os integrantes da ronda de conversas não 
esconderam que, se fosse realmente assim, estariam forçados a escalar 
uma verdadeira montanha. É de conhecimento de todos no Haiti que não 
são poucos os haitianos que nascem, vivem e morrem sem nunca terem 
sequer um documento de identidade... E sabemos que, quanto mais 
elevada for a faixa etária maior a proporção de haitianos sem nenhum 
certidão de nascimento. Igualmente, sabemos de que essa proporção é 
ainda maior nos lugares mais afastados do muito concentrado e 
centralizado centro administrativo conhecido como “La République de Port-
au-Prince”. Trata-se de uma prática antiinstituição, ou melhor dizendo, uma 
prática institucionalmente antipopular que revela um caráter das instituições, 
longe do que seria uma entidade destinada a fornecer serviços, e que ao 
contrário, dificulta aos cidadãos o acesso a esses serviços. Isso explica 
porquê o haitiano comum atravessa as portas das instituições burocráticas 
em busco de serviço, sejam públicas ou privadas, somente quando for a 
última opção que lhe resta. Não por acaso que todas as instituições públicas 
haitianas destinadas a serviços de disponibilização de documentos legais 
(Direction Général des Impôts, Département de la circulation/Polícia 
Rodoviária, Departamento de Imigração – equivalente da Policia federal 
daqui –, Arquivos nacionais) funcionam à base de redes paralelas de 
propina. De tal modo que, receber a sua indenização por meios dos bancos 
– instituições que nunca frequentou antes – não é nada fácil para um 
camponês haitiano” (SEGUY, 2014, p. 96). 

Também é fundamental destacar que a transformação da sociedade haitiana 

em uma sociedade fabril foi proposta em estudos internacionais. Seguy, em sua 

tese, abriu diálogo com um relatório escrito pelo economista Paul Collier a pedido da 

ONU no qual foram apontados fatores que favoreciam uma industrialização como: 

mão-de-obra barata, pouco regulamento, isenção de taxas de exportação para o 

mercado estadunidense e proximidade com esse mesmo mercado. Mas Seguy deu 

destaque, ao dialogar com tal proposta, ao ponto de encontro para Collier entre 

industrialização e MINUSTAH: “exercer em cima da classe trabalhadora a pressão 

coercitiva imprescindível até a criação e aplicação de programas subsidiários 

eficazes para manter o consenso e a persuasão que permitirá economizar outra 

MINUSTAH” (SEGUY, 2014, p. 89 Apud. COLLIER, 2009). A pressão pode ser 

entendida como composta pela, dentre outras atividades, a manutenção de um 

salário de 0,50 centavos de dólares por hora (mais barato que o pago na China, que 

é de 0,85)5 para operários, a repressão à manifestações de trabalhadores por 

melhores salários e a realização de eleições que não tenham candidatos com os 

quais a população mais pobre (incluindo a operária) se identifique. 

Imersos em um quadro tão opressivo, haitianos têm resistido através de uma 

luta que constrói uma narrativa sobre a opressão que sofrem. Opressão que nem é 
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validada pela perspectiva onusiana. A opressão sobre os haitianos é tão profunda 

que não consta nem nas entrelinhas dos relatórios da ONU ou tampouco em 

relatórios de agências e organizações internacionais. A resistência assim tem se 

configurado por duas características. Por um lado, haitianos vêm publicizando outra 

narrativa através, por exemplo, de participação em sessões do senado brasileiro, de 

produção de pesquisa fora do Haiti e de exposição de suas narrativas em noticiários 

ao redor do mundo questionando a MINUSTAH e a ONU. Por outro lado, a narrativa 

parece sempre (salvo engano deste autor) em favor de um outro governo ainda 

centralizado. 

Em diversas manifestações no Haiti há pedidos para a retirada das tropas da 

MINUSTAH, para o fim do imperialismo do EUA, para o fim das atividades do Banco 

Mundia e do FMI no país entre outros; pedidos que apontam para uma necessidade 

de reformulação do Estado. Franck Seguy, em sua tese, também deixa claro, ao 

citar diversas vezes Karl Marx, o quanto para ele a opressão vivida pelos haitianos 

hoje pode ser superada por uma reformulação do Estado. Desde manifestações no 

Haiti até mesmo no Brasil, a crítica à MINUSTAH tem se baseado na falta de 

autonomia que o governo haitiano tem. Todavia, seguindo a proposta deste trabalho, 

qual o impacto da centralização fabril promovida pela MINUSTAH no Haiti a partir da 

perspectiva de Bookchin? 

 

Re-interpretando a opressão via “paz” internacional 

A centralização, como exposto através de narrativas haitianas, engloba 

também uma fortificação do papel fabril na sociedade haitiana. A MINUSTAH não 

está somente interferindo e garantido determinada forma de governo e pressão 

sobre os trabalhadores, mas também contribuindo para uma construção de que tipo 

de trabalhador é esse que vota e é pressionado. Esse é um trabalhador cada vez 

mais circundado por uma cidade burguesa fabril. 

Ao analisar o desenvolvimento da cidade burguesa na Europa medieval, 

Bookchin destacou que tal processo foi permitido pela dominação da cidade sobre o 

campo: “Unicamente en Europa occidental y central el desarrollo de la vida urbana 

produjo una dominación duradera de la ciudad sobre el campo...” (BOOKCHIN, 

1978, p. 39). Essa dominação significou que a cidade, na perspectiva de Bookchin, 

tornou a produção do campo em algo que serve aos seus interesses, o que marcou 

uma inversão do antigo modelo de relação campo/cidade. 



Com o advento do capital, a mão-de-obra foi convertida em mercadoria e 

passou a servir a produção que tem como objetivo o seu próprio aumento. Assim, as 

relações de produção artesanal, durante as quais o mercado era um meio para 

satisfazer necessidades dos produtores, deram lugar a produção burguesa, que 

prima pela acumulação do capital via força de trabalho como mercadoria. 

Como corolário do desenvolvimento da cidade burguesa Bookchin identificou 

o ambiente de exploração da força de trabalho como sendo o ambiente fabril. O que 

é chamado aqui de ambiente não é simplesmente o local onde sujeitos (homens, 

mulheres e crianças) tem sua força de trabalho explorada em razão de um aumento 

de produção que permite acumulação de capital, mas também envolve as relações 

hierárquicas que mantém possível tal estrutura urbana burguesa de produção e 

acumulação: “El contenido de la palabra “fábrica” es más amplio que el de mera 

empresa industrial: es el lugar comúm del trabajo abstracto movilizado y de la fuerza 

de trabajo como mercancía puestos al servicio del comércio y de la producción” 

(BOOKCHIN, 1978, p. 50). 

A estrutura centralizada do Estado hoje tem como pilar uma relação de 

produção entre cidade e campo que destrói as funções sociais pessoais e culturais 

em nome do desenvolvimento de uma vida urbana que mobiliza o trabalho de forma 

alienada e despersonalizada. Portanto, a estrutura fabril ultrapassa as paredes e 

muros de uma fábrica ou complexo industrial ou zona franca industrial e molda as 

relações entre os indivíduos de uma sociedade. A sociedade se torna e se ratifica, 

pela estrutura fabril centralizada, como algo que existe em um território com a 

finalidade resumida em trabalhar e não mais voltada para o viver. 

A partir dessa breve exposição da análise de Bookchin sobre o 

desenvolvimento da cidade burguesa é possível interpretar as narrativas haitianas 

trabalhadas até aqui como narrativas que se propõem a uma reformulação do 

Estado. As críticas haitianas à MINUSTAH não têm atentado para como as relações 

sociais estão sendo transformadas em nome de uma centralização fabril: que, antes 

de tudo, destrói o convívio social e cultural. 

Sem a pretenção de identificar equívocos por parte dos haitianos sobre as 

opressões que sofrem no dia-a-dia há mais de 12 anos, este trabalho propõe focar 

na ausência de crítica haitiana à centralização fabril. Tal ausência não é 

compreendida por este autor como erro ou algo similar. O foco na centralização 

fabril tem como finalidade apontar o quanto a implementação da paz no Haiti tem 



sido algo para além do uso da força física (seja pelos capacetes-azuis ou pela PNH 

treinada) e do planejamento de eleições. 

A estrutura fabril na qual 366 famílias do campo (anteriormente à MINUSTAH) 

vivem hoje, narrada por Seguy, será extinta com a saída das tropas da MINUSTAH? 

A reformulação do governo via outras opções eleitorais significará um fim da relação 

de dominação que a cidade haitiana parece estar exercendo sobre o campo? 

Para concluir esse trabalho exponho dois momentos, expostos por Seguy em 

sua tese, marcantes sobre o processo de construção da zona franca textil no Haiti. 

Ao conversar com os governantes da região de Caracol (território onde hoje funciona 

a zona industrial) Seguy descobriu que os governantes locais não haviam 

participado da tomada de decisão. Todavia, ao invés de se oporem à construção de 

tal zona no território onde viviam 366 famílias os governantes tiveram outra postura: 

“Pois bem, voltando à imposição do PIC [Parque Industrial de Caracol] aos 
habitantes de Caracol, a verdade é cruamente dita pelo nosso conselheiro 
municipal: “Os integrantes da delegação deram a prova de que estão acima 
das autoridades locais e que nada, nem ninguém, pode impedi-los de 
cumprir suas tarefas”. Diante da constatação da real correlação de forças, 
as referidas autoridades locais não demoraram a subir no último vagão do 
trem, passando assim para o lado certo. Os atores se transmitem as 
testemunhas, se revezam no espetáculo: a partir daí, são os prefeitos que 
convocam os moradores para exporem os benefícios de se desfrutar de 
uma zona franca na região. E não é sem orgulho que, durante a entrevista, 
nos contam a ordem comunicada aos camponeses de se organizarem em 
associação” (SEGUY, 2014, p. 96). 

Se esse primeiro momento demostrou como governos não necessariamente 

se colocam contrários a uma hierarquia que impede uma participação democrática 

do povo haitiano – hierarquia essa que tem o topo sendo contralado por agentes 

externos ao Haiti como empresas sul-coreanas, técnicos de bancos e fundos 

internacionais e secretários de governo do EUA -, o segundo momento ilustra como 

a retirada das tropas da MINUSTAH não implicam, necessariamente, na re-

transformação das relações sociais: 

“Durante uma ronda de conversas improvisada no dia 23 de julho de 2013, 
por ocasião da nossa pesquisa de campo, um dos expropriados/expulsos, 
considerado líder natural pelos seus pares, para qualificar a correlação de 
forças que ocorreu durante o processo de expulsão dos camponeses em 
Caracol, usa de uma máxima muito familiar aos haitianos, e integrados 
pelos de baixo como estratégia de sobrevivência na luta de classes no Haiti: 
“porta de madeira não luta contra porta de ferro”. Uma maneira simples de 
deixar claro que os camponeses, mesmo que quisessem, não tinham como 
impedir o ocorrido” (SEGUY, 2014, p. 94) 

À esse segundo momento ainda pode ser acrescentado o pensamento de Seguy: 

“Entretanto, deve-se observar que em relação aos camponeses, eles 
continuam vendo suas terras roubadas para dar lugar à instalação de zonas 



francas, do mesmo modo que isso foi feito por ocasião da primeira 
ocupação de 1915-1934. O caso do PIC exemplifica essa tendência. O caso 
mais recente, no entanto, concerne a região de Ileà-vache181, onde o 
governo se prepara a expropriar milhares de habitantes. Os camponeses de 
hoje, porém, não reagem da mesma forma como os seus antepassados do 
início do século XX. A razão é bastante simples: as zonas francas são 
propagandeadas como ponta de lança do desenvolvimento do Haiti e, há 
tempos, os camponeses vêm enxergando no desenvolvimento, 
particularmente no desenvolvimento da comunidade, a panacéia a todos os 
seus problemas” (SEGUY, 2014, p. 254). 

Diante dessa última exposição é possível perceber que a MINUSTAH não 

está somente patrulhando ruas, treinando a polícia e gerenciando eleições. Ela 

busca economizar outra operação, pelas palavras de Collier, e isso demanda um 

desenvolvimento de um território centralizado, burguês e fabril correspondente à 

estrutura capitalista internacional atual. 
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