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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como tema de pesquisa o Haiti, um país da América 

Central que enfrenta desde a sua independência (1804), dificuldades de inserção na 

economia mundial, pois passou por um longo período “isolado” economicamente, 

além de regimes ditatoriais, intempéries, terremotos e crises políticas profundas.  

Desde 2004 a ONU iniciou um projeto de pacificação no país, enviou 

militares (Minustah) sob o comando do exército brasileiro para reforçar a segurança, 

dado que há muitos problemas de violência gerados por gangues. Embora com 

muitos recursos investidos em projetos de cooperação e ajuda, mesmo nos dias 

atuais há grandes dificuldades no exercício da democracia no governo haitiano; 

grandes são os valores de recursos investidos e muitos projetos implementados, a 

respeito do reerguimento das estruturas básicas do Estado (prefeituras, escolas, 

hospitais, rede elétrica, dentre muitos outros) e pacificação de bairros na capital, 

Porto Príncipe (SEITENFUS, 2014).  

Esta pesquisa trata de um assunto muito atual, visto que o Haiti está em 

processo de eleição esse ano de 2016, com diversas manifestações contrárias a 

partidos. Os dados para a análise são levantados a partir de instituições 

internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e Organizações Não 

Governamentais (ONG´s) que lá atuam, artigos e teses produzidos por 

pesquisadores, dados estatísticos e quantitativos publicados em revistas e periódicos. 

No decorrer deste estudo, pretende-se em suma identificar as causas pelas quais 

parte dos projetos não obtiveram sucesso. Foi analisada a má administração de 

recursos por parte de uma Organização Internacional (OI), envio de pequenos 

valores ao governo haitiano e uso de funcionários estrangeiros gerando gastos com 

mão de obra. Também foi concluído que há projetos cancelados e outros em atraso 

enquanto a população continua em situação de moradia provisória, sem saneamento 

e outros recursos básicos. 

Palavras chaves: Haiti, Minustah, ONU, projetos de apoio ao Haiti. 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

Localizado na América central, região do Caribe, especificamente na parte Oeste 

da ilha de São Domingos, o Haiti é um país com 27.750 km2 de território, cuja 

população é composta por aproximadamente 9,9 milhões de habitantes dos quais apenas 

49,5% representam a força de trabalho no país (Banco Mundial 2014). Cerca de 96% da 

população é composta por negros, os idiomas oficiais são o crioulo (mistura de francês 

com algumas palavras de diversas regiões do continente africano) e o francês 

(SUAPESQUISA.COM, 2014). 

O país foi uma colônia da Espanha, denominada Ilha de Hispaniola, descoberta 

por Cristóvão Colombo em 1492, a população nativa foi exterminada e substituída por 

mão de obra escrava africana. Em 1603, Felipe II, o então rei espanhol mandou evacuar 

a parte Oeste da ilha e destruir as cidades, os habitantes e animais foram direcionados à 

parte Leste e o Oeste, atual território do Haiti, ficou vazio e arrasado. Os piratas 

franceses fizeram incursões na parte vazia, denominando a colônia de Saint - 

Domingue, assim no século XVII a França ocupou de fato o Haiti, sendo legitimada por 

meio dos Tratados de Nimègue (1678) e de Ryswick (1697) (SEITENFUS, 2014).  

A França investiu grandemente na agricultura da cana-de-açúcar e o Haiti se 

tornou responsável por um terço da economia francesa. O aumento da produção na ilha 

foi consequência do aumento no numero de escravos. Com o passar do tempo 

desenvolveu-se pelos escravos: o crioulo, uma mistura de francês com muitas 

expressões de origem africana (SEITENFUS, 2014).  

Um escravo instruído, François Dominique Toussaint conhecido como Toussaint 

L´Ouverture, devido ter encontrado falhas na segurança dos inimigos,  era o líder de 

uma resistência à escravidão na colônia francesa. Este organizou um movimento de 

ataque aos colonos com intuito de libertar todos os escravos. Este foi capturado pelo 

exército de Napoleão em 1803, levado para a França, preso e depois assassinado. 

Toussaint foi substituído por Jean Jacques Dessalines, líder negro que deu continuidade 

a luta, venceu o exército francês, declarou a independência da ilha de Saint Domingues 

em novembro de 1804 e mudou seu nome para Haiti, que significa “a ilha das 

montanhas”. O país paga caro pela independência, a França cobra indenização pelas 

suas perdas e tal dívida foi paga com o pouco ouro que restou na ilha independente, essa 



dívida só foi quitada em 1938 quando finalmente o Haiti foi reconhecido como país pela 

França (SEITENFUS, 2014). 

A Espanha retoma a ilha e em 1822 o presidente do Haiti, Jean – Pierre Boyer 

invadiu a parte leste da ilha com suas tropas, foi derrotado em 1844 e em 1865 foi 

proclamada a Independência da República Dominicana (GAZETA DO POVO, 2010).  

O governo haitiano passou por diversas ditaduras, inicialmente com o presidente 

Dessalines que morreu em 1806, e outros presidentes que se seguiram a ele, uma das 

figuras heroicas para o povo é o ditador François Duvalier, cujo governo foi marcado 

por atos sanguinários de repressão. O governo vitalício de Duvalier teve fim em 1971 

com sua morte. Em 1990 Jean - Bertrand Aristide ascende ao poder, mas é derrubado no 

ano seguinte por forças fiéis ao regime de Duvalier. Ele retorna ao poder em 1994 

quando o Conselho de Segurança da ONU dá inicio as Operações de Paz enviando 20 

mil militares ao Haiti (FLACSO, 2006). Atualmente a forma de governo do Haiti é a 

república democrática. Não há um Estado de bem estar social haitiano, a população vê a 

política como única forma de ascensão social, por conta disso há grande disputa pelo 

poder (SEITENFUS, 2014). 

A atividade econômica do Haiti consiste principalmente na agricultura, são 

poucas as terras cultiváveis e muitos os riscos de enchentes e terremotos. Devido à 

situação de miséria da maior parte da população, vive com menos de três dólares por dia 

(GOMBATA, 2014; BID, 2012).  

A partir de 2004 as Nações Unidas auxiliam o país enviando soldados, sendo o 

Brasil principal contribuinte de soldados no Haiti, com 1.430 militares e 10 policiais 

(ITAMARATY, 2016). Após o sismo de grau 7 na escala Richter em 12 de outubro de 

2010, o país conta com a ajuda financeira externa que dois anos depois atingiu o 

montante de US$ 6,4 bilhões de doações direcionadas ao Haiti (GOMBATA, 2014; 

FOLHA DE S. PAULO, 2013). A ajuda emergencial foi enviada principalmente da 

América Latina: Brasil, Cuba, Chile, Equador, Guatemala, México, Peru, Venezuela 

Honduras, Nicarágua, México e Peru (GAZETA DO POVO, 2010).   

No entanto, mesmo com a ajuda externa, a população continua nas mesmas 

condições, uma vez que as instituições base da sociedade não foram reconstruídas para 



servir a população e o Haiti não consegue se reerguer com alguma autonomia. Além 

disso: 

 

 

 

 

 

Cabe nesse sentido em nossa pesquisa, avaliar amostras representativas dos 

projetos de cooperação implementados no Haiti e quais os empecilhos em sua execução. 

Este estudo é muito relevante, pois levanta uma série de interrogações para os países da 

América Latina, principalmente para o Brasil que tem grande participação em ajuda 

financeira e na segurança. Além disso, segundo as Nações Unidas desde Julho de 2004, 

o Brasil sendo um país do continente do Haiti é importante que ajude o país, não só ele 

como os outros Estados da América Latina, objetivando o desenvolvimento do 

subcontinente.   

O presente trabalho busca através de fontes documentais, bibliografias, artigos, 

entrevistas e depoimentos, analisar e responder a pesquisa nessa nossa investigação: Por 

que o Haiti ainda é considerado um país no qual os projetos de auxílio e de cooperação 

obtém apenas parte dos resultados esperados?  

 

3. OBJETIVOS 

Geral: Analisar as formas e meios de apoio aos projetos de auxílio, cooperação 

desenvolvidos no Haiti. 

Específico: Identificar os problemas encontrados na realização desses projetos 

que dizem respeito à estabilização do país, exercício da democracia e do espírito 

republicano no reerguimento da infraestrutura básica do Estado.  

 

O governo haitiano  também se ressente da 
reconstrução inexistente do país. Dos cerca de 10 
bilhões de dólares prometidos para o Haiti em janeiro 
de 2010, menos de 5% passaram pelas mãos das 
instituições estatais ou das organizações da sociedade 
civil haitiana. Estima-se que metade do dinheiro tenha 
ficado com organismos internacionais e tenham sido 
gastos com ajuda humanitária, postos de trabalho de 
curto prazo, abrigos e remoção de escombros 
(GOMBATA, 2014). 



4. METODOLOGIA 

Os dados fundamentais para o estudo dos projetos desenvolvidos no âmbito da 

cooperação e auxílio no Haiti foram obtidos em livros, revistas, jornais, sites de 

instituições como a ONU, Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO), Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Banco Mundial (BM), 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e Organização dos Estados Americanos (OEA). 

A partir das referencias citadas, foi feito um levantamento dos principais 

projetos em ordem cronológica, seus objetivos e resultados. O estudo persegue a analise 

dos fatores do insucesso dos projetos e outras formas de apoio financeiro ou de serviços 

no Haiti, podendo sugerir possíveis soluções a essa problemática.   

No decorrer da pesquisa foram utilizados livros, artigos científicos, jornais 

brasileiros e haitianos, relatórios da ONU acerca da Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização no Haiti (MINUSTAH) e de doações ao Haiti, informações retiradas de 

sites de outras organizações internacionais que também atuam no Haiti. Os dados das 

doações foram organizados em uma planilha e foi elaborado em seguida um gráfico 

para melhor comparação de valores. 

 

5. A INSTABILIDADE POLÍTICA DO HAITI  

O modelo político do Haiti é excludente com relação à sua população. Desde a 
sua independência, o Haiti não tem tradição democrática, é comum o uso da força para 
atingir objetivos políticos. A sua primeira Constituição (1816) garantia a liberdade de 
voto ao equivalente apenas 3% da população. Nos dias atuais, foi estabelecido o 
sufrágio universal, mas por conta do pouco amparo social, um grande número de 
habitantes está disposto a votar em quem os pagar (SEITENFUS, 2014).  

Em meados da metade do século XIX até o começo do século XX a pobreza era 
o grande fator para a luta dos trabalhadores, em especial os camponeses. O governo 
haitiano, composto em sua maioria pela elite haitiana, demonstrou incapacidade para 
controlar as rebeliões. Os Estados Unidos da América (EUA) invadiram o país sob o 
pretexto de apaziguar, impor a ordem e defender os interesses da ilha. Houve resistência 
inicialmente dos camponeses, pois foram os primeiros afetados pela invasão. Os 
americanos se apossaram das melhores terras e estabeleceram o sistema de corveia para 
o trabalho quase escravo de milhares de haitianos. As terras que antes eram divididas 
entre pequenos proprietários, após a intervenção norte-americana foram divididas e 



ocupadas por grandes conglomerados agroindustriais. Os antigos proprietários passaram 
a trabalhar para os invasores e a rebelião no campo custou milhares de vidas. Em 1929 
explodiram as manifestações dos estudantes, entre suas demandas havia o aumento de 
bolsas para estudantes de origem urbana, a qual foi atendida pelo governo, mas a greve 
tinha razões mais profundas, reivindicavam também justiça ao fato de os salários de 
estrangeiros especialistas serem muito altos e o atendimento as demandas dos 
camponeses que morriam nos conflitos. Concomitantemente a revolta dos estudantes: 
professores e funcionários entraram em greve. No campo ocorriam massacres 
perpetrados pelos marines americanos (corpo de fuzileiros navais). Milhares de 
haitianos migraram para República Dominicana e Caribe em função da crise de 1929 e 
desse estado de revoltas. A elite do Haiti autorizou o extermínio dos imigrantes por 
parte do governo ditatorial da à época da República Dominicana; mais de 20 mil 
haitianos foram mortos num período de três dias. Os EUA foram beneficiados com a 
invasão, pois assumiram a dívida do Haiti com a França, ocuparam as melhores terras 
da ilha para cultivo de café, tornaram-se os maiores importadores do produto e 
impuseram taxas abusivas para o pagamento da dívida externa haitiana. Denúncias de 
assassinatos e tortura de mulheres, crianças e idosos pela Liga Nacional das Mulheres 
(WNL) e também pela imprensa americana se propagaram. Após negociação feita pelo 
Presidente haitiano Sténio Vincent (1930-1941), em 1934 os americanos retiraram suas 
tropas da ilha (ANDRADE, 2016).  

O interesse americano pelo Haiti na época consistia em ampliar o controle das 
áreas adjacentes ao Canal do Panamá. As obras foram iniciadas em 1879 pela 
Companhia do Canal do Panamá, mas a empresa faliu em 1889. Os EUA apoiaram os 
panamenhos em sua separação da Colômbia em 1903. Neste mesmo ano ocorreu o 
Tratado de Hay-Bunau-Varilla, feito entre os EUA e os representantes da Companhia, a 
construção passou para os americanos de 1904 até sua inauguração, em 1915. Trata-se 
de uma passagem estratégica que permitia aos norte-americanos o acesso ao Atlântico e 
Pacífico. O Canal era também usado nas rotas comerciais por muitos países, pois era o 
caminho que permitia a ligação entre o Oriente e a costa leste dos EUA. Em plena I 
Guerra Mundial, quem tivesse o controle desse ponto estratégico teria vantagens 
logístico militares (Assunção, 2006). 

O Presidente haitiano Vincent manteve alguma estabilidade política por um 
tempo, mas rapidamente estabeleceu um regime autoritário, quebrando com isso 
qualquer avanço democrático. Os Presidentes que se seguiram deram continuidade ao 
modelo político ditatorial, são eles: Elie Lescot (1941-1945) foi forçado a depor por 
uma junta militar; Dumarsais Estime (1946-1950) venceu as eleições, tentou alterar a 
Constituição para permanecer no cargo e foi derrubado pela mesma junta militar 
responsável pelo golpe que deu fim ao governo de Lescot; o General Paul Magloire 
(1950-1957) era líder dos soldados no golpe anterior e também foi derrubado e sucedido 
pelos Duvalier (ECURED, 2016).  

François Duvalier (1957-1971) e seu filho Jean-Claude Duvalier (1971-1986). A 
família Duvalier permaneceu no poder por 29 anos. Formado em medicina, François 



Duvalier participou de programas americanos, no período da intervenção dos EUA, 
exercendo a profissão em toda ilha. François Duvalier subiu ao poder em 1957, através 
de uma fraude eleitoral, compra de votos que como já vimos era e é muito usual no 
Haiti e apoiado pelas forças armadas ocupou o poder por 14 anos. Chamado de Papa 
Doc pelo povo, o Duvalier impunha uma política de terror, tendo sido responsável pela 
morte de milhares de civis. Para sua segurança pessoal e como mecanismo para seus 
objetivos, o Presidente fez uso dos serviços de milícias, os Ton Ton Macautes. Estas 
milícias eram obrigatoriamente pagas pelo povo com impostos, geravam terror entre a 
população, eram forças repressoras. Em 1971, antes de morrer, Duvalier alterou a lei de 
forma a tornar o governo hereditário para que após a sua morte o seu filho fosse seu 
sucessor, o que ocorreu naquele mesmo ano. O governo do filho, Jean Claude Duvalier, 
foi ainda mais violento, com práticas de torturas e assassinatos, não proporcionou 
avanços econômicos e sociais. Em 1986 um levante popular o obrigou a fugir do país. 
Com o fim da ditadura da família Duvalier, houve um clamor para que o poder 
executivo fosse controlado democraticamente. Foi elaborada a Constituição de 1987, a 
mesma estabelece um sistema político parlamentarista no Haiti (SEITENFUS, 2014).  

O padre Jean Bertrand Aristide tornou-se uma figura de liderança nas favelas 
haitianas, único representante religioso a levantar voz contra a repressão dos Duvalier, 
convocou um boicote às eleições de 1987. Houve manifestações violentas de revoltas, 
pois indícios de tentativas de fraudes foram descobertos, as eleições foram forçadas a 
serem adiadas para dois meses depois. O candidato eleito foi o ditador militar Prosper 
Avril, no entanto as eleições foram fraudadas desencadeando dois anos de repressão, 
violência e tentativas de golpe. O embaixador americano convenceu Avril de que era a 
hora de renunciar ao cargo. Em 1990 ocorreram novas eleições, o governo americano 
interviu nas eleições financiando candidatos da oposição, alguns políticos 
antidemocráticas no Haiti, pois era contra a eleição de Aristide. e o candidato Aristide 
venceu com 71,8% dos votos (BLUM, 2004).  

Tendo criado o movimento Lavalas (que significa torrente), uma ameaça à elite 
haitiana devido à adesão popular e a campanha esquerdista do padre. O Presidente teve 
sérias dificuldades de lidar com o parlamento por falta de uma esquerda tradicional, 
nenhum dos seus projetos de lei foi aprovado, contudo, em seu mandato iniciou 
programas educacionais, programas de saúde pública e de reforma agrária. A elite 
haitiana era obrigada a pagar impostos e criar vagas de trabalho aos pobres. Em 1991, 
após somente sete meses de mandato, o Presidente eleito Jean-Bertrand Aristide foi 
deposto por um golpe militar.  A Central de Informação Americana (CIA) retirou o 
Presidente Aristide antes que ele caísse nas mãos da milícia. Tal situação não foi aceita 
pelos outros 34 países integrantes da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 
defesa da democracia, exigiram o retorno imediato do Presidente destituído. Diante 
disso os EUA escoltaram Aristide de volta a ilha e garantiram seu retorno ao poder. Por 
conta da participação ativa da CIA nas eleições, financiamento de candidatos e 
segurança do período eletivo, EUA é alvo de desconfiança por alguns pesquisadores que 



acreditam que a CIA tenha sido enviada para intervir no tipo de governo que seria o 
haitiano, (CÂMARA, 1998; ANDRADE, 2016). 

Em 1994, Aristide foi escoltado de volta a ilha e reassumiu o poder. Um levante 
de manifestações contra o Presidente e ameaça de caos novamente levou o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas a autorizar o envio de tropas para estabelecer a paz. A 
ONU reconheceu o Haiti como uma ameaça à paz e segurança internacional, segundo o 
capítulo VII da Carta às Nações Unidas, autorizou a presença militar no país para 
manter a paz e lhes restaurar a democracia. Os EUA lideraram a primeira United 
Nations Mission in Haiti (UNMIH), que teve fim em junho de 1996. Na segunda 
metade do mesmo ano, o Conselho de Segurança da ONU criou a United Nations 
Support Mission in Haiti (UNSMIH) sob o comando do Canadá para dar continuidade 
ao trabalho da UNMIH até julho de 1997. A United Nation Transition Mission in Haiti 
(UNTMIH) exerceu controlada pelo Canadá em um pequeno período de quatro meses. 
No fim de 1997 foi criada a United Nations Civilian Police Mission in Haiti 
(MIPONUH), essa operação foi conduzida pela Guiné Bissau e teve que cumprir um 
prazo que terminou em 2000. A partir de 2004 o Conselho de Segurança decidiu que o 
Brasil, como uma liderança latina americana, deveria encabeçar a missão de paz. De 
2004 a 2014 foram enviados pelo Brasil 30.259 militares ao Haiti, segundo o Ministério 
de Defesa (United Nations; Ministério de Defesa; Seitenfus, 2016).  

 

6. AS FALHAS DOS PROJETOS NO HAITI  

A Cruz Vermelha é uma Organização Internacional que presta assistência 

aos sobreviventes de catástrofes e conflitos. No caso do Haiti, ela socorreu este país 

após o terremoto de 2010 com instalações provisórias, alimentação e atendimento 

médico. Em um relatório detalhado ao Government Accountability Offices (GAO) 

em junho de 2015, sobre a atuação da Cruz Vermelha no Haiti, o Senador Grassley 

evidencia a falta de transparência e cumprimento da finalidade da organização 

internacional (YUHAS, 2016). 

Ernest Charles Grassley é um senador republicano, legislador em Iwoa, 

EUA. Grassley é autor de uma análise profunda a respeito dos serviços da Cruz 

Vermelha no Haiti. Foi constatado que do primeiro montante de recursos monetários 

arrecadado mediante doações, mais de US$ 100 milhões foram usados para quitar 

déficits obtidos em sua atuação após o furacão Katrina, e não chegaram aos seus 

destinatários, qual seja, os sobreviventes do terremoto. Ao todo foram enviados 

U$487.640.522,00 milhões à organização, cerca de U$125 milhões foram usados 

para pagar as despesas e gestão de recursos. A Cruz Vermelha importou a mão de 



obra ao invés de utilizar o serviço dos haitianos, alegou que havia dificuldades de 

comunicação por conta da quantidade reduzida de intérpretes da língua crioula. O 

custo seria menor se fossem empregados os próprios haitianos, além disso, é um 

meio para promover autonomia ao povo de utilizarem os recursos que o mundo 

enviou para ajuda-los. O uso da mão de obra de funcionários estrangeiros é uma 

forma de o dinheiro da doação voltar para os países de origem mediante altos 

salários pagos a estes. O relatório que veio a público indicava que a Cruz Vermelha 

ficou encarregada de construir 700 casas, mas apenas seis foram de fato concluídas. 

Esta constatação denota que a organização não teve controle sobre os gastos e não 

apresentou os resultados prometidos (YUHAS, 2016).  

O Banco Internacional de Desenvolvimento (BID) viabiliza investimentos 

para a geração de empregos, restauração do meio ambiente e manejo sustentável dos 

recursos naturais (BID, 2012). Para o apoio aos sobreviventes do terremoto, o BID 

enviou ao Haiti US$ 491.7 milhões, dos quais 23% foram entregues ao governo 

haitiano. O gráfico abaixo demonstra as diferenças entre os valores arrecadados e os 

valores entregues ao governo haitiano (U.N. 2012) 

 

(Gráfico 1: Doações de Organizações e alguns países ao Haiti. ONU, 2012) 
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O gráfico não mostra demais valores por conta dos relatórios disponíveis na 

ONU. Os EUA doaram ao todo US$ 3.852,90 billhões somados da reconstrução do 

Haiti e combate a cólera, dessa grande quantia apenas 1% foi entregue ao governo 

hatiano. O Haiti não tem autonomia sobre nem metade dos recursos recebidos, trata-

se de uma falha grave, pois os haitianos devem cuidar de si próprios utilizando as 

doações e outros serviços de apoio que as ONG´s tem oferecido. É de vital 

importância que o governo do Haiti tenha controle do dinheiro que circula em seu 

país, o que não acontece, pois pequenas ou nenhuma parte das doações são 

entregues aos cofres públicos do país caribenho (ONU, 2012).  

Em 2010, a Coca-cola e o Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN) 

criaram um projeto para contribuir no desenvolvimento da agricultura local, a 

organização americana sem fins lucrativos TechnoServe que executou o projeto de 

capacitar 25.000 agricultores para dobrar o cultivo de manga. O projeto era de cinco 

anos e orçado em US$ 7,5 milhões, gerou empregos e renda para os haitianos. 

Embora seja um exportador das melhores mangas do mundo, o Haiti importa suco 

de manga industrializado, a Coca Cola ficou encarregada de orientar nesse quesito.  

Empresas norte americanas como a Walmart e Whole Foods receberam o suco 

distribuído pela Coca Cola e todo o lucro das vendas foi voltado para o projeto, até 

hoje caminha de forma gradual (BID, 2010). 

Os comandantes das Missões de Paz no Haiti fizeram críticas a respeito dos 

progressos destas. O primeiro comandante da Minustah, General Augusto Heleno 

Ribeiro Pereira, disse não ter visto avanço no desenvolvimento social, também 

reclamou sobre a ONU não ter um setor responsável por projetos sociais, para que 

aplique os recursos diretamente para solucionar os graves problemas que o Haiti 

enfrenta. Já o General Carlos Alberto dos Santos Cruz declarou que existe uma 

presença de organizações para atuar no desenvolvimento social, mas desde 2009, 

50% das crianças estão fora das escolas. Segundo o comandante Santa Cruz: “O 

Brasil precisa pensar, não só nas lições militares, mas também nas consequências 

políticas, econômicas e sociais; porque nós conseguimos uma projeção 

internacional, mas o sofrimento da população haitiana continua muito semelhante ao 

que era antes”. 



A Organização Mundial de Saúde (OMS) fez um excelente trabalho no combate 

a cólera, epidemia causada pela bactéria Víbrio Cholerae que provoca diarreia aguda e 

vômitos, podendo ocorrer forte desidratação e matar em três horas se a pessoa não 

receber o devido atendimento. Em 2010 cerca de 734 mil pessoas foram diagnosticadas 

com o cólera e ocorreram mais de 8,8 mil mortes em decorrência da doença foram 

registradas. Para o combate a cólera foi designada uma equipe da OPAS/OMS no 

Brasil, composta pelo Ministério da Saúde do Brasil e professores brasileiros para 

ensinar agentes comunitários haitianos a prevenirem a propagação da doença, estes 

agentes atuaram nas comunidades e acampamentos provisórios, onde as condições de 

vida são péssimas. Após cinco anos de combate à epidemia, os registros de 2015 

indicam um número em torno de 17,8 mil casos de cólera e apenas 150 de mortes 

(GELBERT, 2015; OPAS/OMS, 2015). 

 

7. A IMIGRAÇÃO HAITIANA 

Nesse capítulo serão feitas perguntas roteiro para a elaboração de um texto com base em 

experiências de haitianos residentes no Brasil, através de uma professora de francês e 

inglês que os ensina na escola de línguas Wizard Demarchi SBC. 

 

8. CONCLUSÃO PARCIAL 

O Haiti tem um histórico contínuo de ditaduras, mas houve um rompimento com 

a nova Constituição de 1987, o que sugere um desenvolvimento possível, lento e 

gradual como deve ser a democracia em um país.  

Instituições e outros Estados apoiam o Haiti com doações e serviços, no entanto, 

foi verificada uma série de criticas no que diz respeito à administração desses recursos e 

na atuação das forças militares da ONU no país. Segundo os generais brasileiros da 

MINUSTAH e pesquisadores, o Haiti continua como estava antes de suas atuações, sem 

muitos avanços em termos de segurança e estabelecimento da democracia. 

O Haiti não tem uma democracia nos moldes tradicionais, possui estruturas 

básicas defasadas de saneamento, moradia, educação, saúde pública e até mesmo falta 

de representantes políticos para a maioria pobre, grande parte da população ainda sofre 



com ausência dessas condições nas áreas rurais. Após o desastre do terremoto, em 12 de 

janeiro de 2010, o acesso à água potável, se tornou ainda mais difícil, mesmo depois de 

quase seis anos após este cataclisma, grande parte da população da área rural caminha 

quilômetros para obter água. Atualmente há discussões sobre a saída da MINUSTAH do 

Haiti, estava prevista para o começo de 2016, contudo já foi adiada para 2017 e está em 

aberto para o caso de necessidade do apoio militar.  

Há muitos programas de ajuda e cooperação que obtiveram êxitos, no entanto, 

seu grau de sucesso se encontra num grau ainda muito reduzido. O Haiti é considerado 

um “cemitério de projetos humanitários” exatamente porque as instituições encontram 

diversas dificuldades, tais como recursos insuficientes, burocracia lenta e má 

administração. A OMS tem feito um excelente trabalho no país, a queda no número de 

óbitos pela cólera em 2015 é um avanço para o projeto e para a população do Haiti, 

visto que era necessário o apoio de todos os setores do país para impedir que a doença 

se alastrasse. Ainda é preciso reduzir a zero pelo menos o número de mortes por essa 

epidemia, mas os dados já demonstram mudanças positivas nesse quesito específico. A 

FUMIN em parceria com a Coca Cola e a TechnoServe desenvolveram um trabalho que 

ainda está em um lento e contínuo progresso. 

Há uma necessidade grande de se criar um órgão específico para os programas 

de ajuda e cooperação da ONU, como já disse o falecido General Augusto Heleno. As 

falhas identificadas foram a má administração de recursos e o seu desvio, pois as 

doações não chegaram ao Haiti, foram para as organizações que lá atuam, esse dinheiro 

acaba retornando para os países de origem por conta de gastos que poderiam ser 

evitados e investimentos que não são feitos. 
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