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Resumo:  Baseado  em pesquisa  etnográfica  realizada  em 2013  na  Grand’Anse,

Haiti, este trabalho busca revelar e problematizar dinâmicas sociais existentes no

país que, postas em prática após o terremoto em janeiro de 2010, tiveram um papel

fundamental no sentido de assegurar a manutenção da ordem e a sobrevivência de

grande parte dos desabrigados. A resposta ao desastre articulada pela sociedade

haitiana revela mecanismos de assistência e ajuda (èd), para além do alcance do

estado  e  das  organizações internacionais,  que foram essenciais  no  socorro  aos

aflitos. 

As consequências da tragédia deram origem a novos impasses que, na maioria,

foram equacionados por uma dinâmica social singular sob a qual se reconfiguraram

redes de relações tanto entre campo e cidade, como para além das fronteiras do

país.  Mecanismos  relacionados  às  instituições  familiares,  ao  compadrio,  a

vizinhança  e  a  amizade  revelaram-se  de  extrema  importância  na  gestão  da
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catástrofe. 

Estratégias coletivas e modos de ajuda baseados em uma economia moral singular e

ordinária, centrada na partilha e nas obrigações recíprocas de auxílio, que extrapolam o

grupo  doméstico  e  os  limites  territoriais,  foram  capazes  de  mobilizar  uma  grande

variedade  de  estruturas  organizacionais  e  responder  à  catástrofe  de  forma  imediata.

Explorando  as  relações  familiares  e  a  natureza  flexível  do  parentesco  através  da

incorporação de um sentido particular para o termo ‘família’ ou ‘família extensa’ em um

contexto que teria incorporado, processualmente, práticas próprias à instituição do lakou,

pretende-se refletir sobre o momento da acolhida dos desabrigados na região enquanto

momento de mobilização, atualização e transformação dos laços. 

Palavras-chave: Haiti, família, lakou, pós-terremoto, èd.

Introdução

A ação destruidora do sismo que abalou as imediações de Porto-Príncipe no Haiti

no  dia  12  de  janeiro  de  2010,  causou  um  deslocamento  populacional  de  grandes

proporções.  Dois  meses  após  o  desastre,  a  OCHA –  United  Nations  Office  for  the

Coordination of Humanitarian Affairs – divulgou um mapa que ilustra esse deslocamento

em direção aos outros departamentos do país (ver Figura 1, em anexo). De acordo com

as estimativas oficiais, mais de 600.000 sobreviventes deixaram a capital rumo à casa de

parentes e amigos que, apesar da precariedade, articularam-se para oferecer ajuda nas

províncias.  Essas  pessoas  buscaram  auxílio  em  diferentes  regiões  nos  dias  que  se

seguiram aos grandes terremotos, ainda sob o efeito de tremores de menor intensidade. 

A  Grand’Anse  foi  o  segundo  departamento  a  receber  o  maior  número  de

desabrigados, tendo chegado a abrigar mais de 200.000 habitantes. De acordo com o

mapa, estima-se que 162.000 migrantes tenham ido para a região de Artibonite e 120.000

para a Grand’Anse1. No entanto, essa ilustração é baseada nas estimativas fornecidas

pelo  Governo  do  Haiti  somente  em  relação  aos  números  oficiais  que  puderam  ser

registrados e subestima, portanto,  o número real  das migrações, já que não inclui  as

muitas pessoas que chegaram à região através de pequenos barcos, ônibus e caminhões

privados ou, ainda, fazendo a maior parte do trajeto a pé. Até o dia 27 de janeiro estima-

se que mais de 80.750 pessoas tenham conseguido chegar à Grand’Anse2. A migração

dos que abandonavam Porto-Príncipe em direção ao departamento manteve-se durante

1 Destes, em torno de 20 mil teriam permanecido em Jérémie, capital do departamento com cerca de 30
mil habitantes de acordo com censo realizado em 2003 (informações fornecidas pelos coordenadores
dos comités Comunais de Proteção Civil e relatadas na Fiche de suivi des rescapés par Commune –
Comité Départamentale de Gestion de Risques et de Désastres de la Grand’Anse, CTD/GA).

2 De acordo com o relatório oficial publicado pelo Comitê de Urgência em 28 de janeiro de 2010. 



meses através dos mais variados trajetos. 

Essas pessoas apareciam, muitas vezes, nas comunidades no meio da noite, sem

ter  podido  prevenir  sobre  a  sua  chegada.  Elas  foram  alojadas  sempre  na  casa  de

parentes, amigos ou voluntários que compartilhavam os modestos espaços da residência

para  acolher  a  todos.  Aqueles  indivíduos  na  província  –  muitos  dos  quais  antes

dependiam das remessas de seus familiares trabalhando na capital – se articularam para

oferecer  ajuda  aos  sobreviventes,  apesar  da  precariedade  e  das  suas  próprias

dificuldades. É interessante notar que não foi necessária a conformação de ‘campos de

refugiados’  alocados  em tendas  na  Grand’Anse.  Os  desabrigados  chegavam e  eram

assistidos  com  uma  espantosa  generosidade  pelos  moradores  locais  que  passavam

também a se responsabilizar pela sua alimentação e bem-estar. 

As consequências da tragédia, sobretudo a nova organização populacional, deram

origem a novos impasses que precisaram ser equacionados no sentido de assegurar a

manutenção da ordem e a sobrevivência dos desabrigados que chegavam nas províncias

do país. A resposta ao desastre articulada pela sociedade haitiana na Grand’Anse revela

mecanismos  de  assistência  e  ajuda  mútua,  para  além  do  alcance  do  estado  e  das

organizações internacionais, que foram essenciais no socorro aos aflitos. O exame atento

dos relatos e narrativas acerca do período de acomodação e recepção dos sobreviventes

do terremoto nessa região, durante o trabalho de campo realizado entre janeiro e abril de

2013,  levaram-me a  perseguir  as  condições e  articulações que teriam possibilitado a

ocorrência de tal  fenômeno. Nesse contexto,  a dinâmica social singular sob a qual se

reconfiguraram redes  de  relações  tanto  entre  campo  e  cidade,  como para  além das

fronteiras  do  país,  através  de  mecanismos  relacionados  às  instituições  familiares,  ao

compadrio, a vizinhança e a amizade revelaram-se de extrema importância na gestão da

catástrofe. 

Esse texto é, portanto, parte de um movimento de pesquisa mais amplo no sentido

de investigar estratégias coletivas e modos de ajuda baseados em uma economia moral

singular e ordinária, centrada na partilha e nas obrigações recíprocas de auxílio,  para

além do grupo doméstico e dos limites territoriais,  que foram capaz de mobilizar uma

grande  variedade  de  estruturas  organizacionais,  e  responder  à  catástrofe  de  forma

imediata3. Aqui, mais especificamente, exploro as relações familiares e a natureza flexível

do parentesco através da incorporação de um sentido particular para o termo ‘família’ ou

‘família  extensa’  em  um  contexto  que  teria  incorporado,  processualmente,  práticas

próprias à instituição do  lakou, e busco traçar alguns apontamentos para uma reflexão

3 Tal pesquisa resultou na dissertação de mestrado “O (extra)ordinário da ajuda: Histórias não contadas 
sobre desastre e generosidade na Grand’Anse, Haiti” defendida em março de 2015 no IFCH, Unicamp.



sobre  o  momento  da  acolhida  dos  desabrigados  na  região  enquanto  momento  de

mobilização, atualização e transformação dos laços. 

As famílias

A família  de  Madan Felix  foi  a  primeira  que  visitei  em Carcasse   -  localidade

costeira pertencente à  commune de Les Irois, a extremo Sul da península. Depois de

receber- nos, sorridente, ela convidou-nos para sentar na varanda da frente da casa junto

com uma de suas netas. Eu me virava como podia com o crioulo e, não raras vezes,

contava  com  a  ajuda  de  Marie  Laure  e  Edwens  (os  jovens  que  me  guiavam  pela

comunidade) para a tradução de qualquer fala que pudesse ter ficado confusa.  Madan

Felix havia chegado a Carcasse em 2010, dois meses após o cismo, acompanhada de

mais cinco pessoas: duas filhas, duas netas (uma delas, ainda um bebê de colo) e um

vizinho. Este último foi o único que, desde então, voltara a Porto-Príncipe, tendo passado

três meses em Carcasse. Quando chegaram por lá foram recebidos por dois de seus

filhos que se encarregaram de tudo até que eles pudessem “recomeçar”.  Madan Felix é

comerciante e,  à  época de nosso encontro,  viajava semanalmente para trabalhar nos

mercados em Les Irois. 
Para entender as condições daquela acolhida era importante eu conhecer o maior

número possível  de  detalhes sobre  os  vínculos  que ligavam aquelas  pessoas.  Afinal,

interessava-me as relações  que  haviam sido  mobilizadas naquele  momento  de  crise.

Dessa forma, durante a nossa conversa, além das perguntas sobre as pessoas que já

moravam na casa quando eles chegaram e sobre as maneiras como se arranjaram com o

espaço interno da moradia, eu insisti em saber o exato grau de parentesco entre todos

eles. Foi necessário insistir, pois ao indagar a cerca do grau de parentesco,  Madan Felix

respondeu-me de forma determinada: “São todos minha família” (Se tout fanmiy mwen).

Eu pedi, então, mais de uma vez para que ela me explicasse exatamente se eram seus

filhos, netos ou irmãos, por exemplo. Essa situação se repetiria com bastante frequência

também nas outras visitas que fiz. A minha preocupação em situar cada envolvido na

acolhida foi motivo de risadas entre Madan Felix e os dois jovens que me guiavam. Eles

pareciam surpresos com a minha curiosidade. Também não era tarefa simples fazer com

que se recordassem de todas as pessoas que moravam na casa em outros períodos

específicos. Madan Felix precisou de tempo e se confundiu algumas vezes enquanto se

lembrava dos nomes, um a um, e contava nos dedos, para me dizer quantos eram e,

afinal, quem eram aqueles que moraram juntos na mesma casa naquele momento após o

terremoto.
Com o tempo, na medida em que eu conversava com mais famílias, a natureza



flexível do parentesco e a grande circulação das pessoas entre os grupos domésticos

foram se revelando as principais razões de tais confusões. Naquele contexto,  que teria

incorporado  processualmente  práticas  próprias  à  instituição  do  lakou –  sobre  o  qual

falaremos mais adiante –, pode-se considerar que as relações familiares extrapolam a

ideia  de  consanguinidade  e  se  fazem  para  além  do  núcleo  ordinário,  daquilo  que

supostamente se considera família. É bastante comum, portanto, o uso do termo “família”

também para se referir a vizinhos, amigos ou compadres, como fez Madan Felix. 
Essas relações lembram o que Webster (2009) chama de “quase-parentes”,  ao

falar sobre o sistema de parentesco maleável dos chope (um dos grupos étnicos do sul de

Moçambique). Segundo ele, a ideia de “quase-parentes” compreende  “um conjunto de

relações sociais que, em alguns aspectos, se assemelham a laços de parentesco e que,

em consequência, são formuladas no idioma do parentesco” (ibid: 213). No entanto, estas

relações se diferenciam entre si pela forma como os laços que as constitui são criados.

Enquanto  que  os  laços  de  parentesco  são  geralmente  herdados,  os  laços  entre  os

“quase-parentes” são alcançados. Nesse sentido, poderíamos dizer que muitos dos laços

que  determinam  o  que  é  “família”  não  são  meramente  atribuídos,  mas,

independentemente dos laços biológicos, devem ser mobilizados e ativados através de

compromissos  afetivos.  Essa  dinâmica  nos  ajuda  a  compreender  a  conformação  das

redes de reciprocidade que tiveram um papel fundamental no Haiti após o desastre e que

implicam, para além das relações de consanguinidade, relações afetivas e de alianças

mais  amplas  e  abrangentes  atualizadas,  entre  outras  coisas,  pelo  exercício  da

hospitalidade.
Ao fim daquele mesmo dia, fizemos uma visita a Madan Izèta em sua casa que fica

no outro extremo de Carcasse, na  habitation Casaboir. Ela havia recebido ali  cinco de

seus filhos que deixaram Porto-Príncipe quinze dias depois do desastre. Eles chegaram

sem  preveni-la  e  traziam  dois  amigos.  Ela  me  contou  tal  história  sem  demonstrar,

contudo, qualquer estranhamento com o fato de seus filhos terem chegado a sua casa

acompanhados dos amigos. Por cerca de seis meses eles compartilharam a casa de três

cômodos entre onze pessoas, pois já moravam ali  Madan Izèta, seu marido, seu pai e

uma filha mais nova. Depois desse período, apenas dois de seus filhos permaneceram

em Carcasse. 
Em  Sassier  -  comunidade  estabelecida  próximo  às  montanhas,  pertencente  à

section rurale Basse Guinaudée, na commune de Jérémie, a aproximadamente 10 km da

capital  do  departamento  –  ,  encontramos  a  casa  da  família  Antoine,  localizada  na

habitation Pirame, no alto de um morro. O lugar era bastante tranquilo, com poucas casas

e uma linda vista do entorno. Ao lado da casa dos Antoine há uma outra, menor, onde



mora  uma  senhora  de  idade  avançada  que,  apesar  de  não  ser  da  família,  é

responsabilidade  deles.  No  pós-terremoto,  abrigaram  dez  pessoas  vindas  de  Porto-

Príncipe, entre irmãos, filhos e netos. Eles totalizavam dezoito moradores, durante dois

anos,  habitando  aquele  pequeno  espaço,  sustentados,  sobretudo,  pelos  alimentos

plantados na horta ao lado da casa. Após aquele período, a irmã mais velha da Madan

Antoine voltara para Porto-Príncipe com seus quatro filhos adolescentes motivada pelas

oportunidades existes na capital. Uma filha do casal, no entanto, decidira permanecer em

Sassier  com os  três  filhos  pequenos  e  explicara  que  as  condições  de  vida  ali  eram

melhores. As crianças podiam ser cuidadas pelos avós enquanto ela fazia o que eles

chamam de “vai–e–vem” (ale retou) entre Sassier e Porto-Príncipe para ver o marido e

outro filho que trabalhavam na capital e contribuíam para o sustento da família com uma

ajuda financeira mensal. 
Em seguida encontrei a família de Ti Frè, composta por ele e duas filhas. Os três

abrigaram vinte e quatro pessoas, apenas doze delas eram parentes próximos (filhos e

sobrinhos de Ti Frè). Dos outros doze, oito iam a Sassier pela primeira vez. Eram filhos de

sua  ex-esposa  nascidos  em  Porto-Príncipe.  Outros  quatro  primos  distantes  haviam

chegado ali após quinze anos morando na capital. Eles chegaram uma semana depois do

sismo sem aviso e ficaram por cerca de um ano. A casa onde moram Ti Frè e suas filhas

tem dois cômodos e eles se arranjavam para que todos pudessem dormir, espalhando

esteiras no chão (nat). Ti Frè é agricultor e garantiu o sustento de todos através do seu

trabalho na terra. Ele me explicou que os hospedes não tinham muito como ajudar, pois

eram, em sua maioria crianças e adolescentes.
Na quarta casa que visitei  ainda em Sassier,  encontrei  uma grande família.  Foi

Madan Jesila que começou a contar sobre as cinco pessoas que haviam acolhido em

casa após o terremoto. Estávamos sentados no quintal em frente a casa e, em poucos

minutos,  várias  outras  pessoas  nos  rodeavam.  Entre  elas,  alguns  vizinhos  também

participavam da conversa, acrescentando à fala de Madan Jesila detalhes de que iam se

lembrando. Depois da habitual confusão inicial, pudemos chegar à conclusão de que nove

pessoas viviam na casa naquele período, entre a mãe de  Madan Jesila, dois irmãos e

cinco sobrinhos dela. Eles se organizaram para receber uma de suas irmãs que chegara

com uma filha pequena e outras três sobrinhas, filhas de outros irmãos. As duas primeiras

haviam  retornado  a  capital  no  ano  seguinte  em  razão  dos  estudos  da  menina.  As

sobrinhas, no entanto, se estabeleceram de vez em Sassier. Madan Jesila é comerciante

e juntou seus esforços com os de outros membros da família que viviam no exterior para

arcar com os gastos extra, além de contar com a ajuda dos vizinhos que levavam alguma

comida sempre que podiam. Apesar de todas as dificuldades, em nenhum momento eles



pensaram em negar a acolhida: “Foi difícil, mas... é nossa família” (Li te difisil men... se

fanmiy nou). As palavras com as quais  Madan Jesila termina o seu relato, nos remete,

mais  uma vez,  à  simultaneidade  entre  a  natureza flexível  e  a  fortaleza  das  relações

compreendidas sob o signo da família.
As  histórias  relatadas  durante  as  visitas  às  12  famílias  com  as  quais  pude

conversar  (cinco  em  Carcasse  e  sete  em  Sassier)  se  entrecruzam  e,  apesar  das

especificidades  das  experiências  de  cada  sujeito  envolvido  nelas,  o  seu  conjunto

descortina,  em  alguma  medida,  traços  reveladores  sobre  as  relações  familiares  e  a

incorporação de um sentido particular para o termo ‘família’ ou ‘família extensa’ que são

essenciais para a compreensão do momento da acolhida dos desabrigados na região.

Além de trazerem aspectos interessantes sobre tais relações interpessoais responsáveis

pela conformação da acolhida e sobre o papel das instituições tradicionais na gestão da

catástrofe, as conversas com as famílias que visitei na Grand’Anse também colocaram

novas questões e me obrigaram a uma reflexão mais cuidadosa acerca do termo ajuda. 

O fenômeno da èd

Johnson tem 21 anos, havia se mudado para Porto-Príncipe com oito anos para

ficar  na  casa  de  uma  tia  e  garantir  os  seus  estudos  na  cidade  grande.  De  volta  à

Carcasse – essa pequena section communale localizada nos limites da Grand’Anse com

o departamento  do Sul  do Haiti  – desde fevereiro  de 2010,  ele  agora já  não tinha a

intenção  de  retornar  à  capital  do  país.  Quando  cheguei  à  casa  de  sua  família,

acompanhada  de  Edwens  (o  jovem  guia  que  me  auxiliava),  encontrei  uma  varanda

movimentada. Naquele espaço em frente a casa também funcionava um pequeno negócio

tocado por seu tio Milfort – também retornado de Porto-Príncipe após o terremoto –, uma

espécie de estúdio de fotografia onde dispunham de uma máquina fotográfica digital e

também de uma placa solar que lhe permitia cobrar pela recarga de celulares (já que não

há  fornecimento  de  energia  elétrica  em  Carcasse).  As  outras  pessoas  da  casa

encontravam-se no quintal do lado esquerdo, onde separavam os grãos de feijão recém-

colhidos. Em janeiro de 2010, eram cinco membros da família que moravam ali. Depois do

terremoto, além de Johnson e Milfort, também receberam Dely, esposa de seu tio. Logo

de cara, me convidaram pra sentar e começamos a conversar ali mesmo do lado de fora

da casa. Expliquei, como de praxe, o meu interesse em conhecer mais detalhes sobre a

vinda deles e sobre a experiência em relação ao acontecido. Edwens me ajudava com a

imprecisão do meu crioulo, que, naquele momento, já podia ser considerado “fluente”,

apesar do sotaque e das palavras “afrancesadas” que eram sempre motivo de risadas e



descontração. Johnson se mostrou bastante a vontade e logo começou a contar sobre o

susto causado pelo goudougoudou4, também descreveu o trajeto da volta e falou sobre as

dificuldades para se readaptar na Grand’Anse... Eu, então, o interrompendo pela primeira

vez, perguntei: “Te ajudaram? Teve alguém que ajudou você?” (Yo te ba w èd? Te gen

moun kite  baw èd?).  De  pronto,  ele  respondeu:  “Não”  (Non).  E,  curiosa,  continuei  a

indagar:  “Mas,  então,  como  vocês  fizeram  para  viver,  quando  vocês  chegaram  à

Carcasse?” (Men, kijan nou te fè pou nou viv, lè nou te rive nan Kakas?) Olhando para os

lados, ele fez uma longa pausa e, como se estivesse diante da impossibilidade de explicar

a um surdo as especificidades do som das notas de uma sinfonia, devolveu: “A gente vive,

da mesma forma como todas as pessoas”  (Nou viv, menm jan ak tout moun yo).  Mais

alguns segundos de pausa e, na tentativa de esclarecer o que parecia incompreensível

para alguém estranho àquela realidade, ele acrescentou: “São as pessoas que nos dão as

coisas de presente. São as pessoas que nos deram” (Se moun kifè nou kado bagay. Se

moun kite ban mwen). E, ainda, continuou: “Quando eles têm, eles nos dão. Quando eles

têm comida, eles nos dão. Nós vivemos porque nós estamos na nossa terra. Nós temos

muitos amigos” (Lè yo gen yo ba nou, lè yo gen manje yo ba nou. Nou viv paske nou nan

peyi nou. Nou gen ampil zanmi).
Nas muitas vezes que entrevistei famílias que haviam hospedado sobreviventes do

desastre por meses ou anos em suas casas nas várias comunidades da Grand’Anse, eu

quase sempre os indagava acerca da ajuda:  “Alguém te ajudou? Teve alguém que ajudou

vocês?”  (Eske  yo  te  ba  nou  èd?  Eske  yo  te  ede  nou?)  A resposta,  no  entanto,  era

frequentemente  imediata:  “Não!”  (Non!) Algumas  vezes,  meus  interlocutores  falavam

também sobre outra forma breve de auxílio que havia chegado à eles pelas mãos de

conhecidas ONGs ou através de autoridades políticas e religiosas da região. Interessava-

me as articulações e mecanismos colocados em prática no sentido de acolher a demanda

inesperada e, portanto, a resposta curta que eu recebia dos meus interlocutores não me

satisfazia. 
No decorrer das conversas, no entanto, eu me surpreendia com as histórias ligadas

à partilha e à generosidade que apareciam e se multiplicavam. Poucos minutos depois de

negarem o recebimento de ajuda, não raro, as pessoas começavam a me contar sobre

como os serviços, os bens e os alimentos eram divididos e circulavam entre as famílias ou

sobre como os vizinhos que não tinham hóspedes em suas próprias casas contribuíam

com as que estavam sobrecarregadas.  Aquela estrutura,  articulada por  uma dinâmica

social  própria  e  que  incluía  redes  de  reciprocidade  mais  permanentes,  mostrou-se

decisiva. No entanto, tais mecanismos não me eram relatados logo de início, quando eu

4 Onomatopeia usada pelos haitianos para se referir ao terremoto de 2010.



perguntava sobre a ajuda, ou da forma épica como eu imaginava encontra-los.
Mais  tarde,  já  no  momento  de  trabalhar  com  os  dados  e  enquanto  ouvia  as

gravações das conversas para transcrevê-las, pensei que poderia haver uma falha na

maneira como eu colocava a questão durante as entrevistas e conversas informais. Devia

haver  algo  errado  com  a  articulação  das  palavras,  com  a  tradução,  que  causasse

confusão ou impedisse que me compreendessem bem. Debrucei-me, portanto, sobre o

significado da palavra  èd, ajuda em crioulo, e averiguei que não havia engano nenhum

quanto  ao  termo  usado.  Os  haitianos  usam  e  compreendem  essa  palavra  tal  qual

compreendemos “ajuda”, prestada ou recebida, em português. E não utilizam outro termo

especificamente para se referir às práticas que chamavam a minha atenção. 
Talvez houvesse, sim, um descompasso entre o discurso sobre a ajuda e a prática

da mesma.  Tal  hipótese explicaria  o  fato  de  aquilo  que para  mim aparecia  enquanto

evidentes modos de ajuda, poder não ser articulado enquanto tal  na fala dos próprios

agentes. De toda forma, é certo que eles também fazem uso frequente de expressões

como  yonn ede lòt (“um ajuda o outro” literalmente, porém, mais próximo do “nós nos

ajudamos” se levarmos em consideração o sentido empregado no uso da expressão) para

se referirem aos atos que envolvem mutualidade entre pessoas que se ajudam, que se

unem para  atingir  um objetivo.  Assim,  a  pergunta  que eu fazia,  não  estava,  todavia,

equivocada, mas as respostas que eu recebia colocavam-me um problema que apontava

para as multiplicidades de linguagens que compõem o universo da ajuda.
A estranheza  que  as  falas  dos  moradores  da  Grand’Anse  me  causaram foi  o

pontapé inicial que me levou a repensar os próprios referentes da pesquisa, ampliando a

concepção  do  que  se  define  como  ajuda.  Nesse  sentido,  podemos  dizer  que  a

ambiguidade existente  em torno da palavra  èd que,  a  primeira  vista,  parecia  ser  um

problema, ao me desafiar à sua interpretação, se revelou uma pista importante. Parecia,

no início, que haveria uma contradição aparente naquele discurso que primeiro negava a

ajuda  e  depois  a  revelava. Preferi,  no  entanto,  levar  a  sério  a  afirmação  dos  meus

interlocutores, já que a verdade é sempre relativa à lógica que está em jogo.
Em escalas diferentes, um mesmo indivíduo é um membro de uma comunidade

(kominote) específica na Grand’Anse, é um parente mais ou menos próximo em relação a

família que lhe deu abrigo, é uma vítima e pertence ao grupo dos potencias beneficiários

da  ajuda  humanitária  diante  das  grandes  ONGs.  Daí  resulta  a  incoerência  aparente

provocada pela minha pergunta. Analiticamente, porém, as duas afirmações – “não ter

recebido ajuda” e “ter feito parte de uma rede eficiente de ajuda mútua” – podem ser

simultaneamente verdadeiras. 
Desse modo, é bastante razoável supor que os meus interlocutores, diante de uma

pesquisadora  branca  e  estrangeira,  imaginassem  que  estivessem  sendo  indagados



acerca do alcance da ajuda-humanitária, aquela formalmente legitimada, oferecida pelas

grandes organizações ou por meio da igreja, por exemplo – ajuda, que não é estranha

para eles, com a qual negociam e muitas vezes também colaboram. Naquele contexto e

sem  entrar  em  contradição  alguma,  poderiam  responder  que  não  haviam  sido

contemplados  pelos  atos  de  ajuda,  na  medida  em  que  não  houvessem recebido  os

benefícios distribuídos por essas instituições. Podemos compreender também que, um

pouco mais tarde, eles revelassem a existência de uma complexa rede de ajuda mútua

extremamente relevante naquele momento da qual faziam parte, possivelmente utilizando

a mesma categoria para tanto, mas agora imbuída de outros significados. 
O  diálogo  estabelecido  com  os  haitianos  durante  a  minha  estadia  no  país,

evidenciaram a coexistência  desses sentidos e a possibilidade de trânsito  entre  eles.

Arrisco dizer que essa situação etnográfica diz mais sobre a debatida questão da “ajuda”;

já que, além de indicar os limites dos esforços humanitários, que, se considerados de

forma estanque, não se fizeram sentir com força naquela região, também descortina a

existência de  formas de ajuda mais complexas e que têm articuladas em si  múltiplas

lógicas. 
Não é que aquelas pessoas não considerem como ajuda os atos empreendidos

pelas famílias que os acolheram, por exemplo, mas antes, os consideram parte de um

sistema que extrapola a “ajuda comunitária” definida a partir das convenções dicotómicas

que as percebem de forma exótica  e romantizada.  Olhando retrospectivamente,  e  de

forma  reflexiva,  é  certo  que  eu  tinha  um  ponto  de  partida  enviesado  e  bastante

direcionado  quando  cheguei  à  campo.  De  alguma forma,  as  minhas  expectativas  de

encontrar uma infinidade de estórias de heroísmo, tendo como centro atos gloriosos e

façanhas de estilo épico, haviam sido frustradas. Naquele contexto, contrariando minha

expectação,  os  atos  direcionados  no  sentido  da  ajuda  não  eram  encarados  como

singulares, nem originais e podiam ser tomados enquanto algo que acontece mais do que

algo que precisa ser feito, nada sobre o qual se precise comentar ou se exaltar. De fato,

aqueles atos que me impressionavam provavelmente não eram percebidos pelos seus

executores enquanto extraordinários e, portanto, tão pouco sublinhados.

Os relatos das famílias que analiso nesse trabalho revelam lógicas distintas que se

constituem, sobretudo, de trocas baseadas em um sentido geral de pertencimento. Trata-

se,  portanto,  da  configuração  de  redes  de  reciprocidade  que  não  poderiam  ser

compreendidas a partir das ideias de solidariedade e vítima, operando através de uma

lógica que reitera as disparidades de poder entre os alvos da ajuda e os que estão em

condição  de  oferecê-la.  As  histórias  “não  contadas”  revelam  a  existência  de  uma

economia  moral  (Thompson,  1984)  mais  complexa  que,  fazendo  uso  de  estratégias



múltiplas,  pôde se  fazer  mais  poderosa,  naquele contexto.  De todo modo,  apesar  da

rápida  mobilização,  a  falta  de  recursos  e  de  oportunidades  econômicas  na  região

representaram sérias limitações. Os sobreviventes que conseguiram chegar à Grand’Anse

foram abrigados pelas famílias por uma média de tempo que vai de seis a 24 meses.

Depois desse período, a grande maioria deles não encontrou alternativa, senão retornar a

Porto-Príncipe.

Do Lakou à partilha da comida 

A  èd performada enquanto  resposta  emergencial,  naquela  ocasião,  fez  uso  de

várias estratégias  de distribuição de trabalho e partilha de recursos que já  figuravam

práticas  cotidianas  nas  comunidades,  no  sentido  de  confrontar  as  dificuldades  que

surgem. Durante a minha estadia na Grand’Anse, testemunhei uma tradição de longa data

manifesta através da conhecida expressão yonn ede lòt (crioulo haitiano para “um ajuda o

outro”, ou mais precisamente “nós nos ajudamos”) e estreitamente interligada às rotinas

cotidianas. As pessoas demandam e assistem umas as outras constantemente. As casas

são raramente  habitadas pelos  membros de apenas uma família  nuclear,  mas quase

sempre abrigam uma variedade de familiares mais distantes e não parentes – ou “quase

parentes”,  para  usar  a  categoria  discutida  por  Webster  (2009).  Os  vizinhos,  nesse

contexto,  estão profundamente  envolvidos em uma dinâmica da dádiva,  sobre a qual

voltarei a refletir aqui.

Vale  ressaltar  que quando me refiro  à  expressão haitiana  Yonn ede lòt,  estou,

todavia, apontando para uma miríade de práticas não exclusivas ao universo rural. Além

disso,  elas  não  devem  ser  consideradas  através  de  uma  abordagem  simplista  e

minimalista  na  qual  o  campesinato  haitiano  aparece  essencialmente  idealizado  e

romantizado, representando um passado que teria permanecido isolado, intocado e puro.

Através de um esquema dicotômico, o universo rural haitiano foi muitas vezes descrito

como  uma  representação  do  passado  –  próximo  ao  modelo  lógico  desenvolvido  por

Rousseau –, existindo em contraposição ao futuro que a cidade parecia incorporar. De

fato, a tensão entre campo e cidade (mito fundamental do pensamento social moderno),

apesar  de  conter  diferentes  significados,  eventualmente  polarizou  as  concepções

dominantes entre duas alternativas principais possíveis: de um lado, o universo rural –

lugar repleto de tradições, onde se destacariam a harmonia, a moral e a dignidade; de

outro, a realidade urbana – lugar das multidões e do esmagamento do indivíduo. Contra

essa abordagem, os trabalhos de autores como Sidney Mintz foram fundamentais  no

sentido  de  refutar  a  polaridade  urbano-rural,  enfatizando,  sobretudo,  as  conexões



estabelecidas  entre  ambos  os  espaços  em  contínuo  processo  de  transformação.  É,

portanto, a partir daí que situamos nossa análise.

A singularidade da dinâmica social haitiana, que teria incorporado processualmente

práticas próprias à instituição do  lakou,  foi  responsável  pela organização de redes de

produção e circulação de alimentos bastante eficientes e flexíveis. As técnicas adotadas

naquele  momento  articularam  instituições  e  práticas  tidas  como  tradicionais  que

funcionaram  como  uma  rede  de  proteção  diante  das  incertezas.  Diferente  das

associações formais, as redes sociais teriam uma natureza mais flexível (Lourenço-Lindel,

2001) e, naquele contexto de esgotamento institucional, puderam responder com maior

prontidão  às  demandas  das  pessoas. Particularmente  relevantes  foram  as  relações

afetivas, de consanguinidade e as alianças.

Em seu  sentido  mais  geral,  a  palavra lakou (do  francês  la  cour,  ou  pátio  em

português)  faz  referência  a  um  grupo  de  casas  distribuídas  em torno  de  um  “pátio”

comum. Às vezes, um lakou pode chegar a englobar mais de uma dezena de habitações,

frequentemente pertencentes aos membros de uma família extensa (Dubois, 2012: 107).

O antropólogo haitiano Rémy Bastien (1951) faz uma rica descrição do lakou, na qual as

características objetivas do mesmo – o conjunto de casas, agregando porções do terreno

destinadas à produção de alimentos e também um espaço que se delimita como cemitério

– estão imbricadas às prescrições de aliança, de rituais e cerimônias, de transmissão de

bens e de sucessão, a partir das quais as obrigações são estabelecidas ainda em torno

de um poder paterno. Assim, em sua descrição mais completa, o  lakou  aparece como

uma  espécie  de  “fato  social  total”,  conjugando,  a  uma  só  vez,  moral,  economia  e

parentesco (Bulamah, 2013). 

Durante o curso do século XIX, a distribuição e a fragmentação da posse da terra

no Haiti aumentaram consideravelmente. A população não apenas tomou posse da terra

(cuja  extensão  não  ultrapassava  a  de  poucos  acres  por  família),  mas  também

desenvolveu um conjunto de práticas sociais e culturais com a intensão de assegurar aos

residentes das zonas rurais alguma autonomia.  “The most visible and widely shared of

these practices, and one that has left a distinctive mark on the social geography of Haiti,

was the system of the lakou”, como afirmou Dubois (2012:107).

Os estudos em torno do parentesco e das demais práticas sociais relacionadas à

instituição  do  lakou consolidaram uma importante  agenda  de  pesquisa  em diferentes

regiões do Haiti. Dado o seu impacto na vida social haitiana, o lakou que foi uma espécie

de nó central, articulador da resistência às plantations e às subsequentes pressões do

Estado, foi tomado enquanto um sistema bastante amplo e complexo, forma essencial de



organização familiar e de reprodução das famílias extensas no país até os dias de hoje5. 

O sistema do lakou funcionaria, portanto, como uma espécie de sistema de “auto-

regulação” das comunidades locais (camponesas) – regulando a posse da terra e a sua

transferência, além da herança e das relações familiares envolvidas nesses processos –,

mas que teria extrapolado as áreas rurais e,  ao longo do tempo, tido seus princípios

incorporados também nas cidades (Bastien, 1985: 21-22). Ele se caracteriza através de

um fundamento de ordem social baseado na ideia de honra e respeito (onè, respè) e,

como  afirma  Dubois,  “(...)  came  to  represent  specific  social  conventions  meant  to

guarantee  each  person  access  to  dignity  and  individual  freedom” (2012:  107).  Neste

sentido, a harmonia seria mantida por um constante compromisso entre o indivíduo e a

comunidade que favorece a cooperação e a divisão do trabalho6. 

Cada membro seria, portanto, igualmente responsável por manter a comunidade e

estariam (mais ou menos) vinculados pelo sentimento de localidade, pela afetividade, pela

convivência e pelas práticas de partilha e troca, no sentido de dar conta dos percalços de

um  cotidiano  vivido  com  recursos  notadamente  escassos.  A  compreensão  dessa

instituição e da complexidade das relações fundadas a partir dessa lógica – que apesar

de preservarem um sentido de autonomia individual importante, fazem-se em meio a um

universo de códigos morais, que favorecem o igualitarismo, onde todos estão sujeitos a

um  tipo  de  controle  recíproco  entre  familiares  e  vizinhos  –  é  fundamental  para

entendermos os mecanismos articulados e, em certa medida atualizados, pelo fenômeno

da èd.

Também está associada a essa dinâmica social específica à incorporação de um

sentido particular para o termo ‘família’ e ‘família extensa’ que implica a compreensão das

noções de agregado, compadrio, e vizinhança, por exemplo. Seguindo essa lógica, pode-

se  compreender  o  fato  de  os  vizinhos  que,  por  algum  motivo,  não  abrigaram

sobreviventes em suas casas, tenham permanecido inclusos e ativos no ciclo de partilha

dos recursos no pós-terremoto. O compromisso aqui se funda por um determinado tipo de

relação cujo contrato se dá na linguagem da “família”, e, por tanto, na linguagem dos

afetos. Se consideramos esse contexto cultural específico – suspendendo um conjunto de

pressupostos em relação à definição de parentesco –, podemos dizer que ser parente

está mais próximo do “estar relacionado” (ou  being related,  no original  em inglês),  tal

5 Sobre  o  debate  acerca  da  suposta  desestruturação  e  falência  do  sistema  do  lakou defendida  por
Georges Anglade (1982), ver Bulamah (2013: 5-8).

6 Smucker (1983: 112-21) descreve o lakou como “the essential social unit of peasant society” em paralelo
com a  importância  das  habitation para  o  regime colonial.  Para  outras  discussões mais  detalhadas
acerca do significado do lakou, ver Woodson (1990: 195-206) e Bulamah (2013).



como define o conceito de “relatedness” 7 apresentado por Janet Carsten (2000).

Partindo dos estudos levados a cabo por essa autora, e problematizando o binômio

social-biológico na definição antropológica de parentesco, outros elementos – para além

do sangue, do sémen e do leite – podem criar conexões entre os corpos. Esse argumento

é útil  para a reflexão entorno da partilha dos recursos tal  como supõe a dinâmica do

lakou, onde, como sugere Smith, essas práticas ocupam um lugar privilegiado:

When a lakou contains two or more houses, the sharing of material

items, chores, food, space, and childcare between its residents is

extensive. It is therefore more accurate to say that the lakou, and not

any  one  of  the  discrete  physical  structures  comprising  it,  is  the

“home” of those who live there (2001: 205). 

Compartilhar a comida é um hábito bastante contundente no Haiti, onde podemos

observar  no dia  a dia  o costume das famílias de partilharem os alimentos entre si  e

também de enviarem aos vizinhos parte daquilo que cozinharam. Em torno dessa partilha,

obrigações sociais são criadas e cumpridas e os laços que unem as pessoas podem ser

vislumbrados. Para Carsten, a afeição, as substâncias partilhadas e o cuidado estariam

subjacentes a todas as formas de  relatedness, baseadas na genealogia ou não (2000:

22). A partilha da comida seria, portanto, capaz de estabelecer relações de compromisso,

obrigações  e  contraprestações,  fundamentando  laços  de  união  que  poderiam  ser

considerados análogos aos laços de parentesco, do ponto de vista de sua potência. Como

já aponta Richman, no Haiti, as relações pessoais e as posições sociais são sutilmente

articuladas através da troca de alimentos:

Feeding is the epitomizing social  process, the essential  means to

creating, or realizing, relationships. (...) “The underlying logic is that

feeding symbolizes the production of persons generally, meaning the

making of persons, from giving birth to supervising to nurturing, as

well as to the making of things. (2005: 41).

Nesse  contexto,  alimentar  uma  criança  na  sua  infância  é  moralmente  mais

valorado enquanto atitude paterna do que as contribuições para a gestação ou à provisão

de outros suportes materiais. Além disso, é esperado que os adultos compensem aqueles

que o alimentaram quando eles eram ainda crianças e esse é um compromisso do qual

não se pode escapar, ainda que os filhos se mudem para longe das comunidades de

origem.  As  obrigações  para  com  os  mortos  também  são  explicitamente  construídas

enquanto dívidas de alimentação. Em razão da relevância desse ato para a construção

7 O termo “relatedness” também pode ser traduzido por “relacionalidade” ou “estar relacionado a alguém”
(Finamori, 2012).



das  relações,  alimentar  é  ainda  o  principal  símbolo  pelo  qual  os  lwa (homólogos

espirituais dos membros humanos do grupo de descendência) são servidos durante os

cultos do vodou (ibid.: 41-42).  

Durante a minha estadia na Grand’Anse, recebia telefonemas diários de Dannel,

que havia retornado à Porto-Príncipe após me ajudar na acomodação em Jérémie. Eu

achava curioso que nas nossas conversas ele me fizesse sempre as mesmas questões,

seguindo a mesma ordem de colocação:

- Olá Ana. Como você está?

      (Sak pase Ana?)

- E, como está a sua família?

      (Kijan lòt moun yo ye? /Kòman fanmiy lan ye?)

- Você comeu hoje? O que é que eles te deram para comer?

     (Ou te manje jodi a? Kisa yo te ba  w manje?)

Apesar da estranheza que as perguntas sobre a minha alimentação me causaram

a priori, pude aos poucos compreender que ele se inquietava pois considerava também,

como parte de suas obrigações enquanto anfitrião e amigo (já que havia me recebido em

seu  país  e  arranjado  minha  primeira  hospedagem)  assegurar  que  eu  estivesse  me

alimentando como se deve. O apetite, nesse caso, pode ser uma medida metafórica do

estado de alguém, já que estar com fome (grangou) pode significar ter sido negligenciado,

por exemplo.

Outras especificidades bastante interessantes, sobretudo acerca do momento da

separação da comida após seu preparo e do valor cultural atribuído a essa atividade de

mediação,  são  facilmente  encontradas  nos  trabalhos  que  refletem  sobre  as  práticas

religiosas,  os  rituais  e  oferendas no Haiti8.  Todavia,  para  a análise  mais  pontual  que

desenvolvemos  nesse  texto  devemos  ressaltar  apenas  que  oferecer  e  compartilhar

alimentos são práticas preeminentes (associadas às instituições tradicionais) que fazem

parte daquilo que consideramos, de forma mais geral, cuidado. Nesse sentido, podemos

dizer  que  a  circulação  de  alimentos  é,  em  grande  medida,  impulsionada  por  um

movimento duplo de criar relações e corresponder às responsabilidades implicadas na

manutenção das mesmas, através das estruturas já delineadas no lakou.    

Dinâmicas da dádiva: a partilha e a generosidade obrigatória

Por um lado a èd oferecida na Grand’Anse como resposta emergencial a tragédia

foi  extraordinária,  já  que  foi  responsável  por  receber  e  acomodar  mais  de  200  mil

8 Ver Richman (2005).  



pessoas,  sendo,  de  certa  forma,  ainda  mais  eficiente  do  que  o  aclamado  “aparato

humanitário”.  Ao  mesmo  tempo,  através  da  perspectiva  dos  próprios  haitianos,  as

estratégias  e  práticas  performadas  pelos  cidadãos  e  anfitriões  para  ajudar  os

sobreviventes no pós-terremoto configuravam ações ordinárias,  na medida em que as

ideias  de  interdependência,  cooperação  e  reciprocidade  são  fundamentais  para  o

desenvolvimento das suas próprias tarefas cotidianas.

Obviamente, não exclusivo do contexto haitiano, a forma como as pessoas estão

intrinsecamente  interconectadas  e,  portanto,  dependentes  umas  das  outras  é,  sem

dúvida,  marcante  ali.  Em  seu  livro,  Smith  descreve  as  maneiras  pelas  quais  os

camponeses  na  Grand’Anse  trabalham  juntos  e  compartilham  recursos.  Evocando  a

noção de “habitus” cunhada por Bourdieu, ela afirma: “More deep-seated than an ethical

principle, yonn ede lòt... is an embodied understanding of how one must dispose oneself

vis-à-vis others” (2001: 75). Expressões bastante comuns como Yon sèl dwèt pa manje

kalalou (um dedo sozinho não pode comer quiabo), ou  Men anpil chay pa lou (muitas

mãos tornam a carga mais leve) ilustram bem esse aspecto fundamental da vida social no

Haiti, na qual o suporte mútuo é também (e não apenas) uma estratégia de sobrevivência.

A aproximação  etnográfica  revelava  a  assistência  mútua  como  prática  ordinária  de

partilha,  conectada  ao  exercício  da  cidadania  e  outras  formas  mais  abrangentes  de

pertencimento que mereciam uma reflexão mais detida.  Tudo levava a crer que a  èd

estava cruzada por uma lógica complexa constituinte de um universo moral centrado no

valor  da  partilha.  Existiria,  portanto,  uma  espécie  de  “economia  moral”  a  orientar  as

condutas  que  me  eram  descritas  –  contrariando  a  imagem  abreviada  do  homem

econômico  que  o  toma,  tão  simplesmente,  enquanto  criatura  que  “golpeia

espasmodicamente  suas  mãos  no  estomago  e  responde  a  estímulos  econômicos

elementares” (Thompson, 1984: 65). 

Nesse  sentido,  a  oposição  entre  os  polos  interesse  egoísta e  altruísmo não

constitui um enquadramento útil para a análise que desenvolvo aqui, pois indica uma falsa

dicotomia. As histórias que foram relatadas a mim evocam a noção de “dádiva” (Mauss,

2003 [1923-4]) na medida em que se constituem, sobretudo, de trocas baseadas em um

sentido geral de pertencimento que não está reduzido aos princípios do mercado ou aos

cálculos utilitários. Ao mesmo tempo, a característica voluntária, aparentemente livre e

benevolente,  é,  na  verdade,  obrigatória  e  interessada. Seria  esse o próprio  paradoxo

constituinte do regime da dádiva (Mauss, 2003: 188), que nos interessa aqui.
A dádiva  não  é  semelhante  a  ideia  de  generosidade  da  maneira  como  ela  é

conjugada no sentido religioso – como aquela ilustrada pela imagem do Bom Samaritano



– já que não é completamente altruísta9. Não há dúvidas, por exemplo, de que através da

generosidade as pessoas ganham distinção e respeitabilidade. Apesar disso, o interesse

individual  não determina a  relação sobre  a  qual  ela  está  baseada,  especialmente  se

considerarmos a importância da crença no valor do próprio vínculo social, estabelecido

através de uma relação de confiança mútua entre os membros da comunidade que se

comprometem a esse ciclo da dádiva. Tal enlace só pode ser alcançado através de um

equilíbrio entre espontaneidade e obrigação,  entre liberdade e responsabilidade,  entre

autonomia e dependência10.
Ao  perguntar  as  famílias  na  Grand’Anse  o  que  fez  com que  eles  recebessem

aquelas pessoas por tanto tempo em suas casas, as respostas eram quase sempre muito

rápidas e diretas: - É minha família (Se fanmiy mwen); - São amigos dos meus filhos (Se

zamni pitit mwen);  - São meus afilhados (Se fiyèl mwen yo ye). O vínculo expressado

através da linguagem do parentesco e dos afetos era suficiente para explicar e resumir

suas motivações. Não receber, na maior parte dos casos, não tinha nem mesmo passado

pela cabeça daquelas pessoas. As falas delas apontavam para a “obrigatoriedade” moral

daquele ato, informado por uma medida de liberdade situada no valor do próprio vínculo.

Negar a acolhida interromperia um ciclo – mantido pelo desiquilíbrio constante da dívida

entre os envolvidos, já que quem recebe o dom tende a retribuir e assim por diante.

Um ótimo exemplo aqui pode ser aquele trazido pelas relações de compadrio no

contexto  haitiano.  A  nutrição  e  a  educação  do  afilhado  faz  parte  do  conjunto  de

responsabilidades  das  quais  os  padrinhos  estão  ativamente  envolvidos.  É  bastante

comum no Haiti  o  fluxo  de crianças entre  as  casas de  comadres  e  compadres  que,

principalmente no caso de viverem nas cidades, passam a oferecer moradia e a pagar

pelos estudos de seus afilhados que, em troca, colaboram com as tarefas diárias da casa.

Quando o afilhado cresce, chegando na idade adulta, espera-se que a relação se inverta

e  eles  passem  a  compartilhar  das  responsabilidades  de  manterem  o  sustento  dos

padrinhos, já idosos. Mas, isso dependerá, no entanto, das condições de independência

financeira que o afilhado atingir.

9 Estou me referindo aqui à ideia de “Agape”, na qual a dádiva está situada em um esquema de ação
específico: o do amor, como descrito por Boltanski (1990). O aspecto voluntário do amor, de acordo com
a noção de “Agape”, está caracterizado pela ideia de dar aos outros sem a expectativa da reciprocidade.

10 Partindo  dessa  elaboração,  e  problematizando  os  pressupostos  subjacentes  à  teoria  econômica,
particularmente interessante se mostram os trabalhos publicados em La Revue du M.A.U.S.S a partir de
1981 por um grupo de intelectuais franceses que atendem pelo nome de Movimento Anti-Utilitarista das
Ciências Sociais. Segundo Alain Caillé, em Antropologia do dom (2002 [1944]), a dádiva representaria
um problema para os modernos, já que estes conceberiam de forma simplista os homens ora como
egoístas, ora como desinteressados e altruístas. Retomando as reflexões de Mauss, o autor propõe o
‘paradigma da dádiva’ como ‘o terceiro paradigma’, aquele que seria alternativo ao paradigma utilitarista
e teria como principal característica evitar qualquer tipo de reducionismo.



As  relações  de  compadrio  se  caracterizam,  sobretudo,  por  essas  práticas  de

reciprocidade que não são radicalmente desinteressadas e gratuitas, mas imbuídas em

um interesse que figura também, e principalmente, no nível do simbólico. A dádiva é o

símbolo  do  consenso  moral  que  transcende  o  presente  e  impõe-se  ao  futuro  como

expectativa em relação ao próprio vínculo. Isso faz com que, no regime da dádiva, as

pessoas não se atenham somente ao presente ou caiam no esquecimento, mas ajam

como se fizessem uma aposta em um futuro que não se pode prever. 

O  próprio  ato  de  acolher,  receber  outros  em  sua  própria  casa  (partilhando,

sobretudo, o espaço e os alimentos), é, a partir dessa perspectiva, entendido enquanto

“dom”, algo que circula através da lógica da dádiva – que, por sua vez, não é apenas

derivada das relações, mas constitui as mesmas. Ao se dirigirem a Grand’Anse, a maior

parte  daquelas  pessoas mobilizaram vínculos  familiares ou de amizade em busca do

abrigo necessário. Algumas delas, como me foi descrito, pisavam pela primeira vez no

departamento, pois pertenciam a gerações mais jovens de famílias que há muito haviam

se mudado para Porto- Príncipe. Outros, nascidos no departamento, e tendo se mudado

na adolescência para a capital do país, podiam estar há muitos anos sem encontrar os

parentes  que  os  receberam.  Com  o  deslocamento  causado  pelo  terremoto  aqueles

vínculos foram mobilizados, desempenhando um papel fundamental. A força do vínculo

social se assenta, sobretudo, no fato de ele ser mais do que a junção dos interesses

particulares. Assim, a èd não foi apenas contingente das relações pré-existentes ou uma

confirmação dos laços já estabelecidos, mas participou de um processo permanente pelo

qual essas relações se forjam.
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ANEXO:

Figura  1.  Deslocamento  populacional  em  direção  aos  outros  departamentos  do

país. Fonte: OCHA, março de 2010.
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