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RESUMO 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Haiti é o 

país mais pobre das Américas e tem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais 

precário da região do Caribe, sendo um dos mais baixos do mundo (PNUD, 2013). O 

Estado Haitiano tem demonstrado nos últimos anos incapacidade em responder e suprir 

as necessidades mais básicas da sua população, tais como saúde, educação, saneamento 

e segurança. De acordo com Johan Galtung (1969) esta realidade pode ser vista como 

uma condição de violência estrutural. O conceito de violência estrutural de Galtung 

aborda que esse tipo de violência atinge as estruturas econômicas, sociais e políticas de 

uma sociedade. Isto é, são violações que atingem as necessidades básicas de uma 

população, como falta de saneamento básico, educação, desigualdade social e de gênero, 

repressão política, entre outras. Estas violações impendem que os indivíduos realizem os 

seus potenciais, já que se encontram em situação de vulnerabilidade. Como forma de 

superação da violência estrutural Galtung traz o conceito de paz positiva. A paz positiva 

vai além do significado de paz como ausência de guerra ou conflito, pois traz a ideia de 

um modelo de paz que busca o desenvolvimento e justiça social. 

As Nações Unidas desde de 1993, através da operação de paz UNMIH, tem atuado no 

Haiti na busca do estabelecimento da paz e da segurança. Após esta missão, outras quatro 

missões foram estabelecidas, que são a UNSMIH, UNTMIH, MIPONUH e MINUSTAH. 

Neste sentido percebe-se que as Nações Unidas tem atuado há mais de vinte anos no 

estabelecimento da paz no país. Porém, qual o modelo de paz que as Nações Unidas tem 

operacionalizado, através da operações de paz? E como como esse modelo busca a 

superação da violência estrutural no país? A partir dessa abordagem o trabalho analisa de 

que maneira se deu a operacionalização da paz das Nações Unidas no Haiti, através das 

operações de paz; qual o modelo de paz as missões tem operacionalizado prioritariamente 

no país, e os indicadores socioeconômicos que apontam a realidade de violência estrutural 

no país. 
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Operacionalização da paz das Nações Unidas no Haiti: uma busca da superação da 

violência direta? 

O Haiti é a segunda maior ilha do caribe, dividida com a República Dominicana, 

que tem aproximadamente nove milhões de pessoas. O Haiti enfrenta inúmeros problemas 

econômicos e sociais, como por exemplo, baixa escolaridade, alto índice de desemprego, 

alta mortalidade infantil, desnutrição, baixa expectativa infantil, entre outros 

(ALVARENGA, 2004, p. 1). Por conta disso, de acordo com o Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 1996 das Nações Unidas o Haiti é considerado um país em 

crise, e que há ameaça à segurança humana (HDR, 1994, p. 3). Após o golpe de Estado 

do governo Jean-Claude Duvalier em 1986, o país passou por diversos governos instáveis. 

Quando em 1990 o governo provisório pediu ajuda às Nações Unidas para dá assistência 

às eleições de dezembro deste ano, marcando assim o início de intervenções e envio de 

operações de paz da ONU no país (ONU, 2016). Em julho de 1994 a primeira operação 

de paz da ONU foi autorizada e enviada pelo Conselho de Segurança, sendo esta a United 

Nations Mission in Haiti (UNMIH), que permaneceu no país até março de 1995. Após a 

saída da UNMIH outras operações foram estabelecidas, como a United Nations Support 

Mission in Haiti (UNSMIH), a United Nations Transition Mission in Haiti (UNTMH), e 

a United Nations Civilian Police Mission in Haiti (MIPONUH), que ficou até o ano 2000 

(ONU, 2016). Em junho de 2004, após um conflito armado o Conselho de Segurança 

autorizou o envio da United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH). 

 Devido ao cenário conflituoso de golpe de Estado no período da chegada da 

primeira missão, a UNMIH buscou inicialmente amenizar as ações violentas das forças 

militares haitianas. O mandato geral da missão, segundo a resolução 867, era modernizar 

as forças armadas e estabelecer uma nova ordem policial (S/RES/867). Neste perfil de 

intervenção pode-se dizer que esta caracteriza-se, segundo a definição de Galtung (1969), 

como uma missão que atua prioritariamente na superação da violência direta. Isto é, o 

tipo de violência que atinge o ser humano diretamente, o seu próprio corpo, e no caso 

mais extremo, a morte (GALTUNG, 1969, p. 167). Também neste mesmo perfil as outras 

quatro operações que se seguiram no país também atuaram prioritariamente na violência 

direta. A característica de atuação na violência direta das operações se dá principalmente 

pelos mandatos e tarefas que estas foram designadas à desenvolver no país, sendo assim, 

faz-se necessário uma breve abordagem de como se deu atuação das cinco missões de paz 



no país, para entender operacionalização da paz da ONU a partir da perspectiva da busca 

de superação da violência direta. 

As operações de paz da ONU no Haiti: da UNMIH a MINUSTAH 

 Em 1993 o Conselho de Segurança autorizou o envio de 20.000 pessoas 

para o Haiti, sendo a primeira missão de paz da Nações Unidas no Haiti, a United 

Nations Mission in Haiti (UNMIH), através da resolução 867 (S/RES/867). Dada a 

necessidade do período, a missão foi enviada para facilitar o regresso legítimo de 

autoridades haitianas, manter o ambiente estável e seguro, e promover o Estado direito 

(ONU, 2003). Para tais objetivos a missão tinha o dever de auxiliar a democracia do 

governo atual para sustentar um ambiente estável, treinar e profissionalizar as forças 

armadas, e também criar uma força policial que fosse capaz de trabalhar em prol de um 

ambiente propício para a realização de eleições justas e livres (S/RES/867, p. 2). Porém, 

neste primeiro momento a UNMIH não pôde realizar as suas atividades devido à 

resistência das autoridades militares haitianas, que não aceitaram a intervenção da 

missão, e esta não realizou o mandato previsto (ONU, 2003). 

 Foi apenas em outubro de 1994, após o retorno do presidente Aristide, que a 

UNMIH conseguiu, com ajuda de uma força multidimensional dos Estados Unidos, 

retornar para o Haiti (ONU, 2003). Em números, a UNMIH contou com a autorização 

inicial de 567 policiais civis, e unidade de força militar de 700 pessoas, além de 60 

instrutores militares. A autorização máxima contou com 6.000 militares e 900 policiais 

civis, além de 600 funcionários civis internacionais, 200 locais e 30 voluntários da ONU. 

Neste segundo momento o mandato foi revisto, dentro da resolução 940, que previa o 

auxílio ao estabelecimento do novo governo para o cumprimento de suas 

responsabilidades, que são manter um ambiente seguro e estável, durante esse período de 

fase multidimensional norte-americana, proteger o pessoal internacional e as instalações, 

profissionalizar as forças armadas haitianas e criar uma força policial separada 

(S/RES/940, p. 3). O presidente Jean-Bertrand Aristide foi colocado no governo com a 

ajuda da força norte-americana e da ONU, sendo assim a resolução 940 afirma que o 

envio da UNMIH é um compromisso da comunidade internacional em estabelecer esse 

governo (S/RES/940, p. 2). Dado à este compromisso a resolução previa critérios para o 

bom funcionamento do estabelecimento do governo de Aristide que, segundo a ONU, é 

democrático (S/RES/940). 



Em 31 de março de 1995 a UNMIH assume suas funções plenamente 

(S/RES/975). Em números, a missão contou 6.065 militares e 847 policiais civis, que 

eram internacionais e também locais. Neste momento a missão é responsável por 

operacionalizar eleições democráticas no país, formar uma polícia local e estabelecer o 

sistema judiciário (S/RES/975, p. 3). Em 17 de dezembro de 1995 acontecem as eleições 

democráticas presidenciais, elegendo o presidente Prèval, e em fevereiro de 1996 o 

presidente assume o poder (ONU, 2003). Já na fase final da missão em 1996 foram 

autorizados 1.200 militares e 300 policiais civis, 160 funcionários civis internacionais, 

180 locais e 18 voluntários da ONU. Esta fase permanece com o contingente menor com 

a finalidade de apenas apoiar e reforçar o treinamento da Polícia Nacional Haitiana 

(PNH), já iniciado ao longo da missão (S/RES/1048). Além de gerar um ambiente de 

segurança para o novo presidente eleito. Em 30 de junho de 1996 o mandato da UNMIH 

chega ao fim, concluindo os esforços de estabelecer um governo democrático e Estado de 

direito (ONU, 2003). Os gastos da UNMIH com a missão foram de aproximadamente 

US$ 320 milhões (S/RES/1048). 

Após o fim do mandato da UNMIH o Secretário-Geral avalia a situação que o 

Haiti se encontrava, e recomenda para o Conselho de Segurança o envio de mais uma 

missão de paz (S/1996/416). A situação relatada pelo Secretário-Geral é que, apesar do 

progresso realizados pela UNMIH, a PNH não tinha condições de assegurar a estabilidade 

e segurança do país por conta própria. Neste caso, a retirada total das forças armadas e da 

polícia das Nações Unidas poderia comprometer o progresso alcançado pelos haitianos 

até aquele momento. Este pedido não partia apenas dele, mas ele informou que também 

houve uma solicitação do governo haitiano que as forças armadas da organização 

permanecessem no país por, pelo menos, mais seis meses (S/RES/1063). 

Em 1996, com a recomendação do Secretário-Geral para o Conselho de 

Segurança (S/1996/416), que a United Nations Support Missions in Haiti (UNSMH) é 

estabelecida pela resolução 1063 (S/RES/1063).  O mandato da UNSMH se limitava às 

tarefas de assistência às autoridade haitiana no processo de profissionalização da PNH, 

conduzindo na ajuda de manter um ambiente estável e seguro para os esforços de 

estabelecer e formar uma força nacional eficiente e coordenar atividades para promover 

o desenvolvimento institucional, a reconciliação nacional e a recuperação da economia 

do país (S/RES/1063). Sobre a recuperação econômica, o Conselho de Segurança 

reconhece que as principais tarefas do governo haitiano é a reabilitação e reconstrução 

econômica do país, porém pede apoio dos Estado-membros com doações voluntárias para 



fundo fundiário para ser investido na PNH, com a finalidade de garantir que estejam 

plenamente treinados (S/RES/1063).  Em números a UNSMIH de julho a dezembro de 

1996 contou com 600 militares, 300 policiais civis, que eram apoiados por civis 

internacionais e locais. Além desses números, um contingente de 800 militares apoiou a 

missão vinda do Canadá e do Paquistão que foram financiados por contribuições vindas 

do Canadá e dos EUA (S/RES/1063).   

A UNMIH previa permanecer apenas o período de seis meses, porém a resolução 

1085 solicita a extensão do mandato até 5 de dezembro de 1996 (S/RES/1063). Após o 

tempo solicitado de extensão o Conselho de Segurança afirma, na resolução 1086, que 

ainda não é o momento da missão se retirar, por ainda haver necessidade de continuar o 

treinamento da PNH e o estabelecimento do sistema judiciário (S/RES/1086). Esta 

resolução continua a enfatizar a importância do desenvolvimento econômico, social e 

institucional do país, e que as Nações Unidas e a comunidade internacional tem o 

compromisso de apoiar e ajudar esse processo, porém este papel é de responsabilidade do 

governo haitiano (S/RES/1086).  Em dezembro de 1996 a julho de 1997 foram enviados 

500 militares e 300 agentes civis, além do adicional de mais 800 militares também do 

Canadá e Paquistão, assim como nos meses anteriores. Foram enviados, também, 119 

civis internacionais, 158 funcionários locais e 14 voluntários da ONU. A UNMIH encerra 

em 30 de julho de 1997, já prevendo, na resolução 1123, a criação de mais uma missão 

de paz para o país (S/RES/1123). O custo da UNSMIH entre julho de 1996 e julho de 

1997 foi de US$ 62.1 milhões e o restante dos dias até o fim da missão (S/RES/1123). 

A terceira missão de paz no Haiti foi a United Nations Transition Mission in 

Haiti (UNTMIH). Foi a missão mais curta que durou de julho a novembro de 1997, que 

foi estabelecida a partir da resolução 1123 (S/RES/1123). De acordo com o relatório 

(S/1997/564) do então Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, o Haiti avançou 

significativamente, porém o país continuava a enfrentar problemas políticos e 

econômicos desanimadores. Apesar dos esforços das operações anteriores, Kofi Annan e 

autoridades haitianas acreditavam que ainda havia a necessidade de fortalecer as 

instituições democráticas, gerar crescimento econômico e criar postos de trabalho, tudo 

isso com o apoio da comunidade internacional (S/1997/564). Além disso, a formação da 

força policial nacional ainda não havia mostrado resultados significativos, e o avanço do 

resultado esperado era lento. A partir disso, a UNTMIH foi enviada com o mandato de 

mais uma vez apoiar as autoridades haitianas na profissionalização da PNH (S/1997/564). 

A profissionalização da polícia local incluía atividades de como controlar multidões, 



treinamento de força de rápida reação e segurança do Palácio do governo, e também de 

áreas consideradas especiais. A força autorizada para a missão foi de 250 policiais civis 

e 50 militares. O custo estimado da missão foi de US$ 20.6 milhões (S/1997/564). 

A quarta missão foi a United Nations Civilian Police Mission in Haiti 

(MIPONUH), iniciando as atividades em dezembro de 1997. O Conselho de Segurança 

afirma na resolução 1141 que o papel desempenhado pelas Nações Unidas na assistência 

técnica para fortalecer as forças policiais é indispensável para o país (R/RES/1141). Há 

também a observação na resolução 1141 de que existe uma relação entre paz e 

desenvolvimento, e para que ambos possam ser alcançados no Haiti o compromisso da 

comunidade internacional e das instituições financeiras internacionais é reforçado, pois 

só assim a paz e a segurança seriam garantidas no longo prazo (R/RES/1141). Ainda no 

início da missão o Conselho de Segurança reforça o pedido que todos os membros 

contribuíssem para o fundo fiduciário para a PNH, e desta vez em especial para o 

recrutamento e implantação do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas 

(R/RES/1141). A resolução 1141 previa que a missão ficaria no Haiti até 30 de novembro 

de 1998 com o mandato de ajudar o governo do Haiti na profissionalização da PNH, e 

principalmente na formação e supervisão de unidades policiais especializadas. Para que 

as funções dos policiais haitianos tivessem bom desempenho, a missão tinha por tarefa 

monitorar e orientar as atividades do dia-a-dia (R/RES/1141). Sendo assim, a MIPONUH 

reforça novamente a tarefa de treinar e capacitar as forças nacionais haitianas, dando 

sequência no que as outras operações fizeram. 

A resolução 1212 de 25 de novembro de 1998 anuncia a extensão da missão para 

30 de novembro de 1999, feita a partir do pedido do governo haitiano, para continuar no 

treinamento e reforço da PNH (R/RES/1212). Neste momento a MIPONUH contou 

também com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de 

organizações internacionais e regionais e dos Estados-membros, para a garantia de 

esforços bilaterais e multilaterais (R/RES/1212). O Conselho de Segurança, assim como 

em outras resoluções já citadas, afirma que a tarefa de reabilitação e reconstrução 

econômica do país é do governo haitiano, mas que a comunidade internacional mantinha 

o compromisso com o país. Porém, no parágrafo 6, o Conselho de Segurança exorta as 

autoridades haitianas e os líderes políticos que estes deviam cumprir com as suas 

responsabilidades e negociassem com urgência um fim da crise. Além de que estes 

prosseguissem com a reforma e o fortalecimento do sistema judiciário e das instituições 

penais (R/RES/1212). A resolução afirma estas condições de compromisso com o país, 



de fortalecer a segurança e desenvolver economicamente, porém no parágrafo 11 o 

Conselho Segurança manifesta a não intenção de prorrogar a MIPONUH para além de 30 

de novembro de 1999, e solicita que o Secretário-Geral apresente recomendações e outros 

meios de transição quanto a assistência internacional no país (R/RES/1212). Apesar dessa 

intenção de não prorrogar, o Conselho de Segurança volta atrás, a pedido do então 

presidente Jean-Bertrand Aristide, e afirma que ainda não é o momento de abandonar os 

esforços de assistência à PNH e decide prorrogar a MIPONUH até 15 de março de 2000, 

para dar apoio também à Missão de Apoio Civil (MICAH) (R/RES/1277, p. 1). O 

mandato da MICAH era consolidar os resultados obtidos pela MIPONUH. Porém, esta 

missão civil se caracteriza mais por promover os direitos humanos e também promover o 

diálogo internacional do governo haitiano no cenário internacional, e não era uma missão 

de paz da ONU (R/RES/1277).  Esta missão contou com 300 policiais locais, 72 civis 

internacionais e 133 locais, e 17 voluntários das Nações Unidas. A missão custou 

aproximadamente US$20 milhões (ONU, 2003). 

Após as quatro operações de paz que passaram pelo o Haiti, com mandatos, no 

geral, de estabelecer e fortalecer a polícia local e justiça nacional, as Nações Unidas 

encerram temporariamente as atividades no país através de operações de paz em 2000. 

Entretanto, ainda em 2000, uma crise política se iniciava no Haiti, que marca o início do 

próximo retorno de uma missão de paz no país. Em 21 de maio de 2000 as eleições 

legislativas aconteceram no Haiti, e o partido de Aristide, Fanmi Lavalas (FL), venceu a 

maioria dos cargos municipais e para senadores (GLOBAL SECURITY, 2000). Esta 

eleição foi acusada de resultados alterados pelo Conselho Eleitoral Provisório (CEP), pelo 

fato do FL ter vencido a grande maioria dos cargos, mas mesmo assim, em 28 de agosto 

de 2000, o novo parlamento haitiano foi formado (GLOBAL SECURITY, 2004). 

Diante desse acontecimento, os principais doares bilaterais do Haiti não 

aceitaram os resultados e se negaram a apoiar as eleições presidenciais de novembro 

(GLOBAL SECURITY, 2004). Em ato de protesto, a maioria dos partidos de oposição 

se reuniu em uma aliança, chamada Convergência Democrática, e boicotaram as eleições 

presidenciais de 26 de novembro de 2000. Diante desse boicote os eleitores haitianos não 

votaram, tendo apenas 5% dos votos, reelegendo Aristide, com poucos votos, mais uma 

vez ao governo, e em 1 de fevereiro Aristide toma posse mais uma vez do país (GLOBAL 

SECURITY, 2004). O segundo mandato de Aristide começa com baixo apoio 

internacional, o que gera consequentemente impacto na economia do país, além do início 



de conflitos violentos entre grupos de oposição da Convergência Democrática e os pró-

Aristide (GLOBAL SECURITY, 2004). 

Em 17 de dezembro, o conflito se agravou após a invasão armada no Palácio 

Presidencial de Porto Príncipe, numa tentativa de golpe de Estado (GLOBAL 

SECURITY, 2004). O partido FL com estratégia de proteção formou grupos armados, 

chamado de Organização Popular para o Desenvolvimento da Raboteau, conhecido 

popularmente de Armée Caniballe3. Em sequência ao ataque no Palácio Presidencial, 

membros do Armée Caniballe queimaram casas de líderes da oposição em Gonaives, 

alegando que o ataque ao Palácio era golpe de Estado (GLOBAL SECURITY, 2004).  

Em resposta à esses conflitos armados, organizações internacionais de direitos humanos 

e Estados que apoiavam o Haiti financeiramente pressionaram e acusaram o governo de 

violação, bloqueando doações ao país (GLOBAL SECURITY, 2004).  

Os conflitos com a oposição se seguiram, em setembro houve uma tentativa de 

resolução do impasse político, onde a OEA sob a resolução 822 (CP/RES.822/1331/02), 

sugeriu novas eleições, mas estas acabaram não acontecendo, e o impasse político apenas 

foi se agravando. Em 2002 os haitianos começaram a se sentir insatisfeitos com o governo 

de Aristide, mesmo na zona rural, onde ele tinha maior aceitação, já que o influente líder 

político Jean-Baptiste começou a propagar nessas regiões que o governo de Aristide era 

corrupto e que não ajudava seu povo (GLOBAL SECURITY, 2004). Além disso, grupos 

de estudantes começaram também a demonstrar insatisfação com o governo. Em 15 de 

novembro de 2002 estudantes ocuparam a reitoria da Universidade do Estado do Haiti em 

protesto contra a intervenção do governo no ensino superior. Houve manifestações 

estudantis, e estes marcharam até o Palácio Nacional em ato de protesto (GLOBAL 

SECURITY, 2004). 

Em 2004, a situação de rejeição contra o governo de Aristide e a violência se 

agravou em Porto Príncipe e demais regiões. Os grupos armados, especialmente os Armée 

Caniballe, aumentaram os ataques e protestos, principalmente na cidade de Gonaives e 

chegando em Porto Príncipe. No dia 29 de fevereiro de 2004, há uma grande manifestação 

dos grupos armados nas ruas de Porto Príncipe, com assassinatos e saques, forçando 

Aristide a renunciar a presidência, e exila-se na África do Sul (FAUBERT, 2006, p. 12). 

Ainda em 29 de fevereiro, o Conselho de Segurança declara que o conflito no Haiti é uma 

ameaça à segurança e paz internacional e autoriza o envio da Força Provisória 
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Multinacional (MIF) sob a resolução 1529 (S/RES/1529) e declara a disponibilidade do 

Conselho em estabelecer uma força de estabilização no país (FAUBERT, 2006, p. 12). 

Em 16 de abril de 2004 a partir da recomendação do Secretário-geral (S/2004/300), o 

Conselho de Segurança adotou a resolução 1542 que institui a criação da Missão das 

Nações Unidas de Estabilização no Haiti (MINUSTAH), assumindo o mandato em 1 de 

junho de 2004 (FAUBERT, 2006, p. 12). 

A resolução 1542 prever inicialmente um mandato de seis meses com o apoio de 

militares e civis, sendo o componente civil composto por no máximo 1622 policiais civis, 

que também inclui conselheiros e unidades formadas, e o componente militar composto 

por 6700 tropas de todas as categorias (S/RES/1542).  A resolução 1542 afirma que em 

2004 o Haiti possuía muitos desafios políticos, econômicos e sociais, conforme aponta na 

resolução: “Notando a existência de desafios para a estabilidade política, social e 

econômica no Haiti e determinando que a situação no Haiti continua a constituir ameaça 

à paz e segurança na região”(S/RES/1542, p. 2). Neste sentido o conflito haitiano seguia 

sendo uma ameaça a paz e a segurança internacional, portanto a decisão de estabelecer a 

MINUSTAH no país era importante e emergente. O mandato inicial da MINUSTAH em 

relação a formação de um ambiente seguro e estável era especificamente em: i) apoiar o 

Governo de Transição, garantindo um ambiente seguro e estável no processo 

constitucional e político; ii) apoiar o novo governo na supervisão, fortalecimento e 

reforma da PNH, além da monitorização dos membros desta; iii) apoiar o governo e a 

PNH no processo de desarmamento global e sustentável para todos os grupos armados, 

incluindo também mulheres e crianças envolvidas; iv)  ajudar na restauração e 

manutenção do Estado de direito, da segurança e da ordem pública, através do apoio da 

PNH e da Guarda Costeira do Haiti, além do fortalecimento institucional que inclui o 

restabelecimento de um sistema correcional; v) proteger os membros das Nações Unidas, 

com proteção às instalações e equipamentos, garantindo a liberdade de movimento dos 

membros; e vi) proteger os civis de ameaças eminentes de violência física, dentro das 

possibilidades, mas sem tirar a responsabilidade do governo desta tarefa  (S/RES/1542).   

No processo político a resolução 1542 prever que o mandato da MINUSTAH é: 

i) apoiar o processo constitucional e político do Haiti, através de bons ofícios, princípios 

de acolhimento e governabilidade democrática, além de desenvolvimento institucional; 

ii) auxiliar o governo à um processo de diálogo e reconciliação nacional; iii) apoiar o 

governo nos esforços de organizar, monitorar e realizar eleições livres e justas, através de 

assistência técnica, logística , administrativa e de segurança; e iv) apoiar o governo a 



estender autoridade estatal em todo o país, com apoio a governação local (S/RES/1542). 

Na área dos direitos humanos o mandato previa: i) apoiar o governo e instituições 

haitianas de direitos humanos a promover e proteger os direitos humanos, principalmente 

das mulheres e da crianças, com a finalidade de garantir a responsabilidade individual de 

abusos e violações e reparação da vítima; e ii) monitorar e informar a situação dos direitos 

humanos, com a colaboração do Alto Comissariado das Nações Unidas para os direitos 

humanos, além dos refugiados e deslocados (S/RES/1542).   

Após os seis meses do mandato da MINUSTAH, o Conselho de Segurança 

decide estender o mandato da missão até 1 de junho de 2005, com a possibilidade também 

de estender por mais períodos, para que a missão dessa continuidade nas atividades que 

estavam sendo desenvolvidas (S/RES/1576).  Após esse período o Conselho de Segurança 

decide estender a missão novamente em dois momentos, tendo em vista a necessidade da 

missão permanecer por causa das eleições de 7 de fevereiro, em 24 de junho de 2005 até 

15 de fevereiro de 2006, e depois para 15 de agosto de 2006 (S/RES/1542).   

O cenário político, econômico e social do Haiti no ano de 2006 estava tenso mais 

uma vez. As eleições presidenciais de 15 de fevereiro levantaram mais uma vez um clima 

de tensão entre a oposição, e o resultado da eleição foi acusado de fraude novamente 

(RELIEF, 2006). Além disso, no dia 24 de outubro de 2006 estudantes se manifestaram 

contra a MINUSTAH em Porto Príncipe, danificando veículos da missão (RELIEF, 

2006). Diante desse cenário o Conselho de Segurança estende mais uma vez o mandato 

da MINUSTAH, pretendendo dá continuidade nas atividades desenvolvidas ao longo do 

tempo, além de prever a necessidade de novos programas de desarmamento e sociais para 

o período pós-eleitoral. Diante disso, o Conselho de Segurança entende a missão até 

outubro de 2007 (S/RES/1702).  

Na resolução 1743 de 2007 o Conselho de Segurança segue na afirmativa de que 

o cenário haitiano ainda era uma ameaça à paz e segurança internacional, sendo ainda 

necessária a estadia da missão no país (S/RES/1743). O mandato segue, assim como já 

previa para as outras operações supracitadas, em fortalecer e apoiar a PNH contra gangues 

armadas, reformar os sistemas judiciários e penitenciários, e continuação nos projetos de 

desarmamento, de implementação de empregos e proteção aos direitos humanos. Diante 

disso, a missão se estende novamente até 15 de outubro de 2008 (S/RES/1743). As 

resoluções 1840 de 2008 (S/RES/1840), 1892 de 2009 (S/RES/1892) estendem a missão, 

sendo a de 2008 com data até 15 de outubro de 2009 e a 1892 até 15 de outubro de 2010, 

com o intuito de dar continuidade nas atividades já previstas supracitadas (R/RES/1892). 



Porém, o cenário haitiano muda em janeiro de 2010. Além da situação política e 

econômica, o terremoto de 12 de janeiro de intensidade sete na escala Richter devastou o 

país, deixando mais de 250 mil mortos e milhões de desabrigados. Diante dessa catástrofe 

o Conselho de Segurança reafirma o compromisso já estabelecidos nas nove resoluções 

anteriores, e expõe o apoio que será prestado no pós-catástrofe (S/RES/1908). Portanto a 

MINUSTAH estende o mandato e reforça a missão aumentando o contingente militar 

para 8.940 soldados e o componente policial para 3.711, deixando em aberto a 

possibilidade de aumento posteriormente (S/RES/1908). Na resolução 1927 de 2010 

expõe que após o terremoto o apoio da MINUSTAH altera o mandato para outros meios 

de apoio, como apoio logístico, perícia técnica, prestação de ajuda humanitária e esforços 

de reconstrução, com finalidade de apoiar o povo haitiano na restauração do país no 

período pós terremoto (S/RES/1927).  

A resolução 1944 observa que o terremoto não destruiu os resultados de 

estabilização alcançada ao longo dos anos pela missão, mas aumentou os obstáculos e 

desafios da missão, sendo assim a continuação da missão no Haiti é necessária 

(S/RES/1944). Além disso, estava prevista as eleições presidenciais e legislativas para o 

dia 28 de novembro de 2010, que seriam ideias para a consolidação da democracia e 

conclusão da reforma constitucional (S/RES/1944). Portanto, o tempo da missão se 

estende, com uma pequena redução das tropas para 7.340 militares e 3.241 policiais 

(S/RES/2012). Em 2012 o Conselho de Segurança celebra os resultados das eleições que, 

a partir desse marco, houve a instalação do Conselho Eleitoral Permanente (S/RES/2070). 

Porém, apesar de alguns sucessos oriundo das eleições, a resolução aponta que a violência 

no país só aumentara, e que há preocupação com o crescimento de homicídios e contínua 

ameaça de quadrilhas criminosas, principalmente nas áreas urbanas. Para dar apoio e 

continuar o trabalho já desenvolvido ao longo dos anos com a PNH, a MINUSTAH 

desenvolve em 2012 um projeto chamado de Plano de Desenvolvimento da Polícia 

Nacional do Haiti, de duração de cinco anos, de 2012 a 2016 (S/RES/2070). 

O Haiti passou enfrentar novos desafios no período pós terremoto de 2010, além 

daqueles que já eram vivenciados pelo povo mesmo antes dessa catástrofe. Como 

mencionado na resolução 1944 a missão passou a enfrentar novos desafios após 2010, 

pois além do terremoto e os danos que esse fenômeno pode causar, houve um surto de 

cólera e a violência seguia crescendo nos centros urbanos (S/RES/2070). A MINUSTAH 

mais uma vez se estende para 15 de outubro de 2013 (S/RES/2070). Nas resoluções 2119 

de 2013 (S/RES/2119), 2180 de 2014 (S/RES/2180) e 2243 de 2015 (S/RES/2243) 



reafirmam o compromisso e o mandato da MINUSTAH no Haiti, tendo em vista as 

atividades citadas acima, estendendo o mandatado respectivamente para cada ano 

seguinte, estendendo por fim na resolução 2313 para 13 de outubro de 2016 

(R/RES/2313). 

O Conselho de Segurança descreve o cenário político, econômico e social que 

se encontra o Haiti na resolução 2313 de 13 de outubro de 2016. Com o furacão Matthew 

as eleições presidenciais foram suspensas, o que deixou o Conselho em alerta em relação 

a segurança no país. Neste sentido, foi vista a necessidade de estender o mandato da 

missão (R/RES/2313). De acordo com a resolução ainda em 2016 a PNH continua 

desempenhando um papel crítico em relação a segurança e estabilidade interna, para tal 

“Reiterando o papel crítico da Polícia Nacional do Haiti (PNH) para a segurança e 

estabilidade do Haiti e satisfazendo o fortalecimento contínuo, reforma e 

profissionalização da PNH” (R/RES/2313, p. 2). Sendo assim, o Conselho de Segurança 

continua afirmando que a PNH ainda não é operacionalmente independente e continua a 

contar com apoio internacional, como no caso a MINUSTAH. Além disso, o sistema 

judiciário e o estabelecimento do Estado de direito também não estavam consolidados. A 

resolução 2313 também observa para a situação humanitária que o Haiti se encontra, que 

continua sendo crítica e enfrentado desafios significativos. Os indicadores apontados para 

situação crítica humanitária são os 3.6 milhões de pessoas que sofrem insegurança 

alimentar, dos quais 1,5 milhão são insegurança alimentar aguda, além do aumento de 

mortes causadas pela cólera. A partir dessas situações reconhecidas, o Conselho de 

Segurança estende o mandato até 15 de abril de 2017. A força foi composta por 2.370 

soldados e 2.601 policiais, e com o investimento de $345,926,700 milhões de dólares 

(A/C.5/70/24). 

A estrutura das operações de paz estabelecidas no Haiti é baseada principalmente 

no apoio para o estabelecimento da paz negativa, tendo em vista o tipo de suporte 

oferecido abordado acima, e que aponta a Tabela 1 abaixo de forma resumida. Isto 

significa que o apoio das missões de paz se caracteriza principalmente a partir de suporte 

militar e policial. 

 

 

 

 

 



TABELA 1 – SUPORTE PESSOAL E FINANCEIRO DAS OPERAÇÕES DE PAZ NO HAITI 

Operações Suporte 

militar 

Polícia 

civil 

Pessoal civil 

internacional 

Pessoal 

local 

Voluntários 

da ONU 

Investimento 

financeiro 

total 

(milhões de 

dólares) 

UNMIH 13265 2047 1090 380 48 $320 

UNSMIH 3997 891 119 156 14 $62.1 

UNTMIH 50 250 - - - $20.6 

MIPONUH - 300 72 133 17 $20.4 

MINUSTAH 2.358 2.350 304 941 82 $345,926,700 
Fonte: dados extraídos de informações oficiais no site das operações de paz das Nações Unidas, 2016 

Apesar da necessidade de intervenção na violência direta, o Haiti enfrenta 

também dificuldades estruturais, tendo em vista que a violência estrutural também é uma 

forma de violência presente no país. Portanto, a instabilidade da segurança no Haiti não 

está ligada apenas aos conflitos armados, mas também à instabilidade socioeconômica 

(FELDMANN; MONTES, 2008, p. 246). O estabelecimento da paz negativa não é o 

único modelo de paz que o país necessita, apesar da crescente violência direta, mas 

também a paz positiva. O conceito de violência estrutural de Galtung define que a 

violência está presente nas estruturas de uma sociedade. Áreas como educação, saúde e 

pobreza quando estão sendo atingidas de forma negativa, ou se o indivíduo não tem acesso 

a estes benefícios, significa que a violência é presente nesta sociedade (GALTUNG, 1969, 

p. 171). Galtung ainda aborda o fato de que se de alguma forma essas restrições de acesso 

podem ser evitadas nessas estruturas, é também considerado violência. A violência 

estrutural não é visível, e é estática, o que torna a identificação de suas consequências 

mais difícil. Porém, há um fator que Galtung aponta para demonstrar características da 

violência estrutural numa sociedade, que é a falta de avanço social. Para medir esse tipo 

de violência Galtung explica que a ferramenta necessária são os indicadores de 

desigualdade social, pois os indicadores podem apontar a dimensão da violência presente 

(GALTUNG, 1969, p. 176). A partir disso a próxima seção abordará dados 

socioeconômicos do Haiti, através do indicadores de pobreza, saúde e educação, com a 

finalidade de debater que existem outros fatores que atingem o bem-estar da população. 

 

Situação socioeconômica do Haiti: apontamentos sobre a pobreza 

 

Para entender o contexto da realidade haitiana, é importante analisar os 

indicadores socioeconômicos do país. Segundo o Programa das Nações Unidas para o 



Desenvolvimento (PNUD), o Haiti é o país mais pobre das Américas e tem o Índice de 

Desenvolvimento Humano mais precário da região, e um dos mais baixos do mundo 

(PNUD, 2016). De acordo com o Fragile States Index de 2016, indicador que aponta os 

índices de países frágeis, o Haiti está em décimo lugar como o país mais frágil do mundo, 

numa escala de grande alerta, nomeada pela organização Fund for Peace (FUND FOR 

PEACE, 2016). Dentro desse apanhado é possível compreender através do indicador de 

pobreza4 o índice de violência estrutural que o Haiti enfrenta. 

 

Breves dados sobre a pobreza haitiana: uma perspectiva a partir do conceitos de 

violência estrutural 

 

O Haiti é classificado como o país mais pobre do hemisfério Ocidental, do qual 

maior parte da população vive com menos de 2US$ por dia (FMI, 2014). Quando há esse 

tipo de situação de pobreza num país o bem-estar oferecido por serviços públicos, como 

eletricidade, rodovias, água potável, entre outros são afetados (SLETTEN; EGSET, 2004, 

p.9). Sendo o caso do Haiti, onde esses serviços públicos são escassos, como por exemplo 

a eletricidade pública. De acordo com o Relatório de Energia do USAID de 2016, mesmo 

antes do terremoto de 2010 a eletricidade era uma das mais desafiadoras da região do 

Caribe (USAID, 2016, p. 1). Apenas um quarto da população tem acesso à eletricidade, 

porém metade está ligada à redes ilegais. A rede nacional de energia, a Electricité d’Haiti 

(EDH) opera numa extensão que cobre apenas Porto Príncipe e região metropolitana, e 

algumas partes do país. Os sistemas de distribuição são precários e insuficientes. Mesmo 

a distribuição para Porto Príncipe é limitada, onde a eletricidade funciona 

aproximadamente 10 horas por dia, o que leva à muitas pessoas buscarem outras 

alternativas, como gerador a base de diesel. Estes geradores são caros, instáveis, além de 

poluírem o meio ambiente (USAID, 2016, p. 1).  Sendo assim, muitos haitianos que não 

têm recursos suficientes não possuem eletricidade, principalmente no interior do país. 

Este fator de escassez de energia não afeta só o bem-estar da população, mas também a 

economia do país. A falta de estabilidade elétrica não atrai investidores ao país, paralisa 

o desenvolvimento produtivo e afeta os setores de educação (USAID, 2016, p. 1).    

De acordo com o conceito de violência estrutural de Galtung a distribuição 

desigual de recursos é uma forma de violência, já que é um direito que está sendo atingido 

                                                             
4 Os índices de saúde e educação também foram analisados na pesquisa de dissertação da autora, 
porém devido ao espaço o presente artigo aborda apenas o índice de pobreza 



(GALTUNG, 1969, p. 171). Galtung ao classificar esta tipologia de violência aponta que 

mesmo que o indivíduo não esteja sendo afetado fisicamente, não quer dizer que não 

esteja sofrendo, e esta característica pode ser vista na desigual distribuição de renda dos 

haitianos. De acordo com o Banco Mundial (2015) o Haiti não é apenas o país mais pobre 

da América Latina, mas também o mais desigual dessa região (BANCO MUNDIAL, 

2015). Em 2004 três quartos da população, sendo 4 milhões e meio de pessoas, viviam 

em pobreza extrema, sendo o maior índice de pobreza da região do Caribe e da América 

Latina (SLETTEN; EGSET, 2004, p. 9). Os dados de 2004 apontam que 56% da 

população era classificada como extremamente pobre, que viviam com menos de 1US$ 

por dia, e o restante, 44% são pobres que viviam com um pouco mais de 2US$ por dia 

(SLETTEN; EGSET, 2004, p. 9). De acordo com a Agência Central de Inteligência 

Americana (CIA) a porcentagem de haitianos que vivia abaixo da linha da pobreza em 

1998 era de 80%, e em 2003 a taxa permaneceu 80% (THE WORLD FACTBOOK, 

2015).  

Dez anos depois, em 2014, segundo o Observatório Nacional de Pobreza e 

Exclusão Social (ONPES), além dos problemas estruturais o país já enfrentava há muitos 

anos a situação de pobreza que se gravou principalmente por três grandes eventos, o 

furacão Thomas de novembro de 2008, o terremoto de 2010 e o surto de cólera em outubro 

de 2010 (ONPES, 2014). Como o Haiti enfrenta graves problemas com desastres naturais, 

esta realidade impacta na economia e na sociedade do país. Como no caso dos furacões 

de 2008, que o país estava se recuperando dos estragos em 2009, e já no início de 2010 o 

terremoto agrava a situação. O terremoto de 12 de janeiro de 2010 foi o maior desastre 

que já aconteceu, devastou a capital Porto Príncipe e algumas regiões metropolitanas, e 

também a economia, onde estima-se que os danos custaram $7.8 bilhões de dólares (THE 

WORLD FACTBOOK, 2015). Durante 15 anos a taxa do PIB foi instável, e marcando 

quedas em alguns momentos. A tendência do Haiti desde 1987 é uma queda no PIB de 

em média 0,89% ao ano, e segue até a atualidade como mostra a Tabela 4 do Banco 

Mundial. Em 2000 o crescimento do PIB foi de 0.9%, sete anos depois em 2007 cresceu 

3.3%. Em 2010 com o terremoto a porcentagem de crescimento foi negativo, marcando -

5.5%, e em 2011 com as doações internacionais subiu para 5.5%. Porém em 2015 com a 

incerteza política, más condições naturais e depreciação da moeda nacional impactaram 

no investimento e crescimento econômico causando declínio no crescimento, tendo 

apenas 1.7%. 



De acordo com Lamaute-Brisson (2013, p. 10), dois quintos dos haitianos 

dependem do setor agrícola, principalmente a de subsistência em pequena escala. Este 

setor é bastante atingido pelos desastres naturais e desmatamento generalizado, levando 

o país a importar produtos agrícolas, já que não consegue suprir a demanda doméstica. 

Em 2000 as importações correspondiam a 50%, e em 2011 subiu para 60% (LAMAUTE-

BRISSON, 2013, p. 10). Os haitianos possuem também grande dependência financeira 

de familiares que moram no exterior, sendo grande parte dessa entrada responsável pelo 

giro econômico nacional. Além de alta porcentagem de ajuda estrangeira, sendo de países 

ou organizações (PNUD, 2015). Em 1991 a porcentagem de entrada estrangeira era de 

0.3%, e em 2013 subiu para 2.2% (PNUD, 2015). Com base no conceito de violência 

estrutural de Galtung, a pobreza, vista como uma ação de violência, não é causada 

diretamente por um agente identificável (GALTUNG, 1969, p. 167). Neste caso do Haiti 

a pobreza que atinge a população está na estrutura da desigualdade econômica 

historicamente enraizada no país. Pode não haver um agente causador neste caso, porém 

a desigualdade perpetua na restrição de oportunidades para a população, tais como 

educação, saúde, emprego, saneamento básico. Sendo assim, a desigualdade econômica 

é uma estrutura que reduz o nível de realização pessoal das necessidades fundamentais 

dos indivíduos, portanto é violência.  

O conceito de violência estrutural aponta que a violência, no caso da 

desigualdade econômica, reflete na má distribuição de recursos. Este fator pode ser visto 

no caso haitiano em relação a renda da população. Nos últimos 10 anos a porcentagem de 

renda diária da população nacional teve baixa variação conforme a Tabela 5 do FMI (FMI, 

2014, p. 5). Em 2001 62,25% da população vivia com menos de $1 dólar por dia, e dez 

anos depois houve uma baixa de apenas 10% nesse total. Isto significa que ao longo de 

10 anos além da baixa variação, houve uma piora em 2011, que corresponde ao período 

de pós terremoto. A Tabela 5 aponta a extensão da pobreza do Haiti, já que metade da 

população vive com menos de um dólar por dia, o que atinge em vários fatores os direitos 

fundamentais da população. O baixo desenvolvimento econômico haitiano causa efeitos 

diretos na população, levando à fatores de baixa renda e desemprego no país. Neste caso 

a má distribuição de recursos na estrutura do Haiti pode produzir resultados violentos, 

com base na tipologia de violência estrutural. 

 

 



TABELA 2 – PORCENTAGEM DE HAITIANOS QUE VIVEM COM MENOS DE $1 DÓLAR POR 

DIA 

Anos 2001 2006 2008 2011 

1US$ por dia 62,25% 47,6% 44,8% 51,1% 

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Sustentável do FMI, 2014, p.6 

 

O desemprego é um fator que também aponta para a baixa renda da população. 

Em 2007 uma pesquisa mostrou baixas taxas de atividades econômicas no país. Essa taxa 

de desemprego correspondia principalmente as mulheres, onde 55,3% delas estavam 

desempregadas, enquanto a taxa dos homens era de 40,8% (LAMAUTE-BRISSON, 

2013, p. 10). Mais de 30% dos jovens entre 20 e 24 anos estavam desempregados, 

correspondendo a 33% só em Porto Príncipe. Apesar do alto nível de desemprego, os 

trabalhos mais comuns eram os informais, que demanda altas horas de trabalho e baixo 

retorno financeiro. No âmbito nacional o trabalho informal correspondia a 57,1%, 

enquanto que em Porto Príncipe e região metropolitana correspondia a 90%. Neste setor 

informal o maior número era de mulheres, correspondendo a 60,2%, enquanto os homens 

apenas 38,9% (LAMAUTE-BRISSON, 2013, p. 10). Em 2011 o ONPES realizou 

pesquisas no Haiti para avaliar as condições de vida das famílias no pós-terremoto. Nas 

regiões do Norte e do Sul do país, as taxas de emprego são de 38,6% e 44,3%, 

respectivamente, e no nordeste e centro-oeste são 18% e 17,1%, respectivamente, de 

empregados (FMI, 2014, p. 10).  A partir desses números o ONPES indicou que 51,1% 

dos entrevistados, conforme a Tabela 5, vivem com menos de um dólar por dia, que são 

0,81US$ (FMI, 2014, p. 12). Os entrevistados foram perguntados se essa renda diária é 

suficiente para cobrir as necessidades básicas deles e de seus familiares, e 97% respondeu 

que não (FMI, 2014, p. 12).  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um cálculo que mede 

quantitativamente os indicadores sociais dos países. A metodologia do cálculo do IDH 

agrega três variáveis, que são renda, saúde e educação. Sendo assim, a combinação 

dessas três variáveis mede o grau do progresso de desenvolvimento humano de cada 

país, medido em um número de zero a um (PNUD, 2016). Para analisar o caso do Haiti 

a Tabela 7 aponta o IDH do país entre nos anos de 1980 a 2014. 

 

 

 



TABELA 3 –ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO HAITIANO (IDH) 

Ano 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

0.357 0.397 0.417 0.422 0.442 0.455 0.471 0.475 0.479 0.481 0.483 

Fonte: Human Development Reports (PNUD, 2015) 

  

Os critérios do IDH estabelecem que se o índice for menor ou igual a 0,5 o país 

será considerado como baixo desenvolvimento humano. Sendo entre 0,5 e 0,8 será médio 

desenvolvimento humano, e maior que 0,8 será alto desenvolvimento humano. No caso 

do Haiti, conforme a Tabela 7 descreve, o IDH em 1980 media 0,357, classificando-se no 

critério de baixo desenvolvimento humano. Ainda com baixo desenvolvimento humano 

em 2000, vinte anos depois mediu 0,442, do qual deu uma pequena elevada, porém 

continuou no mesmo critério. Em 2014, quatorze anos depois, o índice marcou 0.483, 

dando continuidade no critério de baixo desenvolvimento. A partir do IDH é possível 

observar que o Haiti ao longo de mais de 30 anos não avançou significativamente, o que 

mostra a vulnerabilidade do país e o alto índice de violência estrutural. O Haiti está na 

categoria do ranking5 do PNUD como Baixo Desenvolvimento Humano, e na colocação 

163 de 188 países como o de menor desenvolvimento humano em 2014.  

A análise de pobreza pode ser classificada na definição de Galtung como 

violência estrutural. Dentro desta definição do autor a pobreza pode ser vista como um 

fator que limita as potencialidades dos indivíduos, tendo em vista a ação que a pobreza 

causa diretamente sobre estes. A limitação das potencialidades causada pela pobreza é 

quando estes não podem satisfazer suas necessidades básicas, isto é, as necessidades 

humanas fundamentais ficam abaixo do potencial. Sendo assim, compromete os acessos 

à saúde adequada, educação de qualidade, alimentação, água, ente outros. A pobreza neste 

caso é uma violação estrutural, e consequentemente um ato de violência. 

As Nações Unidas interviram no país enviando operações de paz ao longo de 

mais de vinte anos. Contudo é possível observar que, apesar da alarmante violência 

estrutural e inúmeras questões que atingem o país, as cinco operações de paz 

operacionalizaram principalmente a paz negativa. Isto é, houve a busca principalmente 

pela superação da violência direta no país, do que a superação da violência estrutural. 

Nesta perspectiva pode-se citar que apesar da característica militar que compõe as 

                                                             
5 Categorias do raking são: Desenvolvimento Humano Muito Elevado, Alto Desenvolvimento Humano, 

Desenvolvimento Humano Médio e Baixo Desenvolvimento Humano (PNUD, 2015) 



operações de paz, as atividades multidimensionais não impactaram diretamente nas 

estruturas sociais do país, sendo assim a população continua a enfrentar problemas 

estruturais. 
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