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EIXOS TEMÁTICOS 
 

Eixo 1. Economia e sociedade haitiana 
  

A revolução de 1804 e suas consequências. Os elementos da crise estrutural da economia haitiana. O 
papel da dívida. As consequências da aplicação do Consenso de Washington. A crise pós-terremoto e o 
desencontro com a ajuda internacional. O capitalismo do desastre e a prisão da ajuda humanitária. 
Militarização do Caribe e a presença da MINUSTAH. 
 

Eixo 2: Características e consequências da crise mundial 
 

Crise de superprodução? Crise de acumulação? A crise e os países da Nossa América. Declínio da 
hegemonia estadunidense? Natureza da multipolaridade emergente. Quais são as possibilidades de uma 
saída pós-capitalista? 
 

Eixo 3: Regionalização da economia mundial e novo papel da América Latina? 
 

Resistência do continente aos embates da crise. Projeção do comportamento dos mercados financeiros nos 
próximos anos. Reprimarização e os novos conteúdos da dependência financeira. Dívida interna e 
transnacionalização. Novos fluxos de intercâmbio de bens, de serviços e de capitais entre os países da 
região. O peso da região nas trocas mundiais. 
 
Eixo 4: Os novos paradigmas de integração 
 
História dos processos de integração em nosso continente a partir dos anos 60. As iniciativas recentes e 
suas potencialidades: UNASUL, CELAC, Banco do Sul, ALBA e Banco da ALBA, SUCRE, Acordos 
com potências subregionais (BRICS, IBAS, etc.). Os caminhos do futuro da integração regional. 
 

Eixo 5:  As relações entre o Caribe e a América Latina. Desafios e perspectivas 
 

A evolução da CARICOM. As relações dos países do Caribe com os principais blocos 
(EUA/Canadá/México – Europa – Ásia – África – América Latina). Possibilidades de uma nova 
articulação do Caribe com a América Latina.  

 

Eixo 6: Alternativas de desenvolvimento e de cooperação entre o Haiti e a América Latina 
 

As experiências de cooperação internacional e as relações latino-americanas. Economia Solidária e novos 
paradigmas de cooperação. Pistas concretas para repensar as relações do Haiti com a América Latina. 
Uma agenda alternativa. 


