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O banho possível: meses depois do terremoto, mais de 800 mil pessoas ainda vivem em 
acampamentos, sem perspectiva de voltar às suas casas 
 
Quase sete anos após a intervenção de uma força de paz das Nações Unidas no Haiti, cujo 
braço militar é comandado pelas Forças Armadas do Brasil, ainda não há prazo para a retirada 
das tropas que em 2004 assumiram o controle do país com o objetivo de "manter o ambiente 
seguro e estável". Havia a previsão de que a partir de 2012 os soldados começariam a ser 
gradualmente mandados de volta para casa, mas o terremoto que há um ano causou a 
devastação do país adiou os planos da ONU. Fala-se agora no ano de 2015 para início da 
retirada. 
 
O cenário em Porto Príncipe é de desolação. Para agravar a situação, uma epidemia de cólera 
já matou cerca de 4 mil pessoas e um impasse político impede que a ajuda internacional 
prometida para a reconstrução seja recebida. Há projetos já aprovados no total de US$ 1 
bilhão, do total de US$ 5 bilhões prometidos logo após o cataclisma. 
 
A solidariedade ao Haiti durou três meses. O assunto esfriou na mesma medida em que perdeu 
a atenção da opinião pública mundial. O Estado haitiano se desintegrou: não há coleta de lixo, 
eletricidade é artigo de luxo (o carvão de lenha ainda é a principal fonte de energia nas favelas 
e nos acampamentos dos "deslocados", na terminologia usada pela ONU), a segurança pública 
é mantida com o auxílio dos militares da força de paz e a falta de trabalho é visível nas levas 
de desocupados que diariamente vagam pelas ruas de Porto Príncipe. 
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No país devastado, sem estrutura burocrática, nem serviços públicos normais, o impasse 
político impede que a ajuda internacional para a reconstrução seja recebida 
 
O Estado nem sequer tem como se financiar. Não existe um sistema organizado de 
arrecadação de impostos. As contas de luz, quando havia energia elétrica, eram cobradas no 
"olhômetro" - a tarifa era estimada de acordo com os sinais exteriores de cada habitação. Não 
se cobra imposto de renda e 60% do orçamento haitiano são constituídos de doações 
internacionais. Calcula-se em 70 milhões de toneladas a quantidade dos escombros nas ruas 
da capital, entulho de argamassa, madeira, cimento, tijolos e vergalhões que não pode ser 
simplesmente retirado, pois há dúvidas sobre a sua propriedade. Parafraseando Caetano 
Veloso, o Haiti é no Haiti: como não há um Estado de direito, também não existe a menor 
segurança jurídica sobre qualquer coisa. A média diária de trabalho de um juiz de direito é de 
52 minutos.  
 
Num cenário como este, é inimaginável pensar em investimentos externos. US$ 1 bilhão em 
projetos já aprovados se deve ao trabalho do grupo de ajuda internacional coordenado pelo 
ex-presidente americano Bill Clinton, que se diz aborrecido com a lentidão da reconstrução do 
país. Muito do dinheiro prometido se converteu em perdão de dívidas, caso, por exemplo, da 
Venezuela. 
 
O ambiente é hostil à iniciativa privada. Não há leis trabalhistas, e quase tudo é objeto de 
intensa disputa política. O Brasil, por exemplo, quer construir uma usina hidrelétrica próximo a 
Porto Príncipe. Pequena, mas suficiente para resolver grande parte do problema de energia da 
capital. O projeto está parado porque as autoridades locais não conseguem se entender sobre 
a localização da usina: não acharam adequado o local escolhido pelos brasileiros, optaram por 
outro e agora voltaram à proposta original. Nada indica que manterão a ideia amanhã ou 
quando o governo mudar em Porto Príncipe. 
 
A indústria têxtil seria uma opção para o Haiti. Estimulada por autoridades brasileiras, a 
Coteminas, empresa do ex-vice-presidente José Alencar, se interessou pelo projeto, que lhe 
daria facilidades tarifárias para exportar aos Estados Unidos, não disponíveis para vendas 
feitas a partir do Brasil. Nem o governo do Haiti se empenhou no assunto nem os americanos 
levaram adiante as conversas. 
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O lixo se espalha por todas as ruas e é atirado nas águas do mar e dos rios que cortam Porto 
Príncipe, cujos leitos mais parecem um aterro sanitário improvisado 
 
A mão de obra não é qualificada. O Exército brasileiro desenvolveu um projeto de fabricação 
de vassouras a partir de garrafas PET, repassou a tecnologia a um haitiano, e se comprometeu 
a comprar a produção. Só as primeiras 20 vassouras foram entregues. Os militares avaliam 
que talvez tenham escolhido a pessoa errada - um haitiano no limite da marginalidade - e já 
estão treinando outra. As garrafas PET são um tormento ambiental, espalham-se por todas as 
ruas da cidades e são atiradas, junto com lixo, nas águas do mar e dos rios que cortam Porto 
Príncipe, cujos leitos mais parecem um aterro sanitário - ou um "lixão", como se diz no Brasil. 
Em alguns deles, é impossível ver água. 
 
O terremoto é um divisor de águas no mandato da Missão das Nações Unidas para a 
Estabilização do Haiti (Minustah). "Sem dúvida, houve uma interrupção no processo de 
estabilização do país", reconhece o coronel Ronaldo Pierre Cavalcanti Lundgren, comandante 
do Brabatt 1, um dos dois batalhões brasileiros incrustados na paisagem de Porto Príncipe. É 
um marco, mas não se pode dizer que o país voltou à estaca zero, como reconhecem desde 
oficiais da ONU ao mais humilde haitiano, como aqueles que diariamente se postam em frente 
aos destroços do palácio do governo, partido ao meio pelo terremoto, à espera de alguma 
oferta de trabalho. 
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Homem com suspeita de cólera é levado a posto dos Médicos sem Fronteiras: epidemia apenas 
começa a regredir, depois de ter matado quase 4 mil pessoas 
 
As condições existentes em 2004 eram piores. Grupos rebeldes, alguns integrados por antigos 
"touton macoutes" - a temida guarda pessoal dos Duvalier, pai e filho que por mais de um 
quarto de século submeteram o Haiti a uma brutal ditadura -, ameaçavam depor pelas armas 
o governo constitucional. As ruas de Porto Príncipe estavam tomadas pelas gangues, também 
elas com antigos integrantes do exército local. E pelo lixo, muitas vezes deixado a amontoar 
pelas gangues para dificultar a ação dos militares, como faziam os traficantes expulsos do 
Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, ao queimar veículos e pneus para impedir a progressão 
das tropas. 
 
"Em 2009, os indicadores do país haviam avançado bem. Em 2010, haveria eleição [em 
fevereiro], mas veio o terremoto", destaca o general de brigada Luiz Guilherme Paul Cruz, 
comandante das tropas no Haiti. 
 
Eram 16h53 do dia 12 de janeiro de 2010 em Porto Príncipe, hora local, quando a primeira e 
mais forte onda de choque cortou ao meio as entranhas do Haiti. Horário de trabalho. Os 
servidores públicos estavam nas repartições; a polícia, nas delegacias; todos nos prédios que 
desabaram matando boa parte da burocracia e dos policiais haitianos. Os sismógrafos 
registraram 7.3 graus na escala Richter. 
 
Nas dez horas seguintes, outros 33 tremores de 5.9 graus de magnitude varreram o país. Até 
hoje não se sabe ao certo quantas pessoas morreram. Os números variam em um largo 
intervalo, entre 230 mil e 350 mil. Há mais de um milhão de desabrigados, entre os quais 
cerca de 380 mil crianças, a maioria prováveis orfãos da devastação que se abateu sobre um 
país que já era considerado o mais miserável do continente. 
 
Orlando Lino, 18 anos, um dos plantonistas da calçada em frente ao palácio do governo à 
espera de uma oferta de trabalho, estava na vizinha República Dominicana, que divide com o 
Haiti a Ilha Hispaniola, nome dado por Cristóvão Colombo ao aportar nas Américas, em 5 de 
dezembro de 1492. Lino imigrara em busca de trabalho. Em Santo Domingo, capital 
dominicana, ouviu a notícia do terremoto, voltou às pressas, mas já não havia a casa onde 
moravam seus pais. Os dois estavam mortos. 
 
Mulheres, poucas, se juntam à romaria dos que vagam em busca de trabalho. No mesmo 
lugar, Ivena Castor, 20 anos, espera por uma oferta de trabalho, vestida, assim como Lino, 



com jeans, camiseta e calçados doados pela missão humanitária enviada ao Haiti. Os dois 
procuram por pequenos serviços. Mas há também professores como Arnold Horaz, pai de três 
filhos. Segundo alguns cálculos, mais da metade das escolas do Haiti foi destruída pelo 
terremoto. 
 
O ensino é essencialmente privado, e uma diversidade enorme de uniformes bem cuidados 
sobressai na paisagem da cidade. O pouco de ensino oferecido pelo poder público não está ao 
alcance de uma população em que o salário mínimo é de US$ 5,00 diários: só para a compra 
do material escolar exigido são necessários US$ 80,00, no semestre. É muito, para quem tem 
pouco ou quase nada. Os oficiais brasileiros, por exemplo, notaram que os funcionários 
haitianos que servem no Brabatt costumavam não aproveitar seus dias de folga. O motivo: no 
quartel eles podiam se alimentar. 
 
Os militares procuram manter alto o moral da tropa. "Depositamos grande esperança que se 
dissipe esse impasse", afirma o general Paul Cruz, o "force commander", comandante geral 
dos "capacetes azuis", uma tropa de 8.470 homens de 19 países, dos quais 2.309 são militares 
brasileiros - o maior contingente estrangeiro no Haiti. O impasse a que se refere o general é 
político: o segundo turno das eleições presidenciais deveria ter sido realizado no último dia 16, 
mas o processo está "sub judice", em razão das fraudes comprovadas no primeiro turno. Sem 
solução do problema político, a ajuda internacional prometida não será enviada ao Haiti. 
 
Dois candidatos passaram para o segundo turno de uma eleição na qual a fraude era visível a 
olho nu: Mirlande Manigat, pela oposição, e o candidato de René Préval, atual presidente, Jude 
Celestin. Os partidários do candidato colocado na terceira posição, o cantor popular Michel 
Martelly, protestaram. Desde a chegada ao Haiti, quando se defrontaram com os rebeldes que 
exigiam a saída do presidente Jean Bertrand Aristide, e da pacificação de bairros dominados 
pelas gangues, como Cité Soleil, talvez tenha sido o momento mais tenso para as tropas 
brasileiras. 
 
Um contingente chegou a ser encurralado pelos manifestantes. A situação só não acabou em 
violência graças à presença de espírito do tenente que comandava a tropa. A turba avançou 
cantando o hino nacional haitiano. Imediatamente, o tenente pediu para que os soldados 
também cantassem o hino do país. O conflito foi contornado, mas o resultado eleitoral foi parar 
numa comissão da Organização dos Estados Americanos (OEA), que comprovou a fraude. 
 
Na terça-feira passada, o candidato governista, sob pressão de todos os atores internacionais 
na política haitiana, decidiu renunciar. O clima se desanuviou, mas na história de crises 
crônicas do Haiti é bom sempre esperar o lance seguinte: no dia 15, voltou ao país o ex-
ditador Jean Claude Duvalier, o Baby Doc, que fugira do país em 1986, após raspar até o 
último centavo dos cofres do tesouro nacional, uma reserva calculada em US$ 800 milhões. 
Baby Doc voltou a Porto Príncipe estimulado pelo astro pop Martelly. 
 
Um exilado dos tempos de terror dos Duvalier talvez tenha feito a melhor tradução do 
sentimento de grande parte dos haitianos com a volta de Baby Doc: professor de ciências 
contábeis e engenheiro, Jean Honoré morou durante 20 anos em Caracas, na Venezuela, para 
onde foi criança, levado pelos pais, refugiados da brutalidade do regime. Voltou quando Baby 
Doc fugiu para a França. Honoré acha que o país precisa aprender a perdoar. Diz que Baby Doc 
levou o dinheiro dos haitianos, mas agora promete investir no país. "Ele será julgado pela 
justiça divina", diz, enquanto observa o intenso tráfego de pessoas na "Cozinha do Inferno", 
nome que os soldados brasileiros deram ao mercado municipal de Porto Príncipe, onde porcos 
e cabras se misturam a vegetais, frutas e lixo de toda espécie. 
 
A imagem de doações internacionais sendo comercializadas na "Cozinha do Inferno" costuma 
escandalizar o mundo. É bom registrar: isso nem sempre significa desvio, a conclusão óbvia 
em um país onde a corrupção é endêmica. Depois do terremoto, Porto Príncipe simplesmente 
retornou ao modelo econômico do escambo. Um deslocado que recebeu, por exemplo, 20 
quilos de arroz, pode ficar com 10 quilos e trocar a outra metade por outros produtos, como os 
de higiene pessoal, por exemplo. 
 



Os 2.309 soldados brasileiros constituem um contingente com autorização para o uso da força, 
se isso for necessário, o que constitui uma espécie de marco na política externa brasileira, 
tradicionalmente guiada pelos princípios do respeito à autodeterminação dos povos e de não 
intervenção em assuntos internos de outras nações. Desde 1957, quando mandou tropas para 
o Canal de Suez, as missões brasileiras eram exclusivamente de manutenção da paz, os 
"peacekeepers". Os soldados no Haiti podem ser chamados de "peacemakers", pois seu 
objetivo é a "imposição da paz". 
 
No "caso do hino haitiano", frequentemente relembrado no quartel brasileiro, a presença de 
espírito de um tenente evitou que uma situação explosiva degenerasse em algo ainda pior. 
Mas o fato é que as tropas caminham por uma linha tênue que demarca a boa relação que os 
soldados são ensinados a manter com os haitianos a respeito da intervenção em seus 
costumes. 
 
Quando os militares brasileiros chegaram ao Haiti, as casas de vodu eram facilmente 
identificadas pelos soldados na confusão urbana de Porto Príncipe. Atualmente, passados 
quase sete anos do envio das tropas, é raro ver nas fachadas os símbolos e o preto e vermelho 
da bandeira haitiana que as identificavam. Entre os locais, há um ditado: no Haiti, deve-se 
acreditar em 50% do que se vê e ouve, e em 100% do que não se vê e nem ouve. Os sinais 
desapareceram das paredes, mas é certo, pode-se não ver ou ouvir: elas estão lá onde 
estiveram sempre. 
 
Num balanço desse período, certamente constará que houve ganho para as Forças Armadas, 
tanto em termos de treinamento militar como na configuração do novo papel para os militares 
na ordem democrática que se instalou no Brasil, a partir de 1985, com o fim da ditadura. 
 
É uma experiência e tanto manter uma missão de longo prazo no exterior, tanto para o 
adestramento da tropa e atuação no ambiente urbano, como em termos logísticos, de 
transporte, armamento e comunicação. "Estamos aprendendo a manter uma tropa no exterior, 
o que exige uma enorme logística", diz o coronel Lundgren. Ganha-se também ao forjar uma 
nova geração de oficiais no Estado de direito, ao contrário do que ocorria com a geração mais 
antiga, mais preocupada com a ideologia, a segurança interna e menos cosmopolita. Para o 
governo brasileiro e o Itamaraty, missões de paz desse tipo são o preço a pagar por um país 
que almeja se tornar a quinta maior economia do planeta e ficar entre as nações que fazem as 
regras do grande jogo global.  
 



 
 
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 11, n. 535, p. 16-19 , 28, 29 e 30 jan. 
2011. 




