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Resumo 

Desde o início do século XX, mais precisamente a partir de 1915, ano em que o Haiti 

foi ocupado pelo exército norte-americano, o vodou tem se constituído como um 

objeto a ser explorado não apenas no âmbito acadêmico das ciências sociais, mas 

também no campo do folclore, das artes e da literatura. Na antropologia, a religião 

vodou tem sido um tema recorrente - mesmo quando não é ela o alvo central de 

investigação - aparecendo tanto em obras que tratam da sociedade haitiana de 

maneira geral, quanto em trabalhos que se detém sobre temas como a organização 

familiar e a migração por exemplo. Partindo de uma pesquisa etnográfica conduzida 

entre os anos de 2008 e 2012 na região de Jacmel, sul do Haiti, o presente texto 

procura refletir sobre algumas práticas relacionadas ao vodou haitiano, mais 

especificamente no que diz respeito às experiências vividas diariamente entre 

pessoas e espíritos.  A ideia é avançar na concepção observada ao longo da minha 

tese de doutorado de que pessoas familiares são aquelas que são “umas das 

outras” (moun mwen – gente minha) e apresentar um universo no qual estão 

presentes - se relacionando e se afetando mutuamente - não apenas seres 

considerados pessoas, mas também outros sujeitos frequentemente chamados de 

invisíveis, dentre os quais estão os espíritos e os mortos.  
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Introdução: sobre a construção da familiaridade  

A palavra família, tal como empregada na região de Jacmel pode envolver 

uma série de relações construídas entre parentes, vizinhos e amigos. Embora o 

sangue desempenhe um papel central nas teorias nativas sobre o conceito de 

família- o parentesco consanguíneo sendo comumente construído como algo dado e 

tomado como o “modelo ideal de relatedness” (Lambert, 2000:85) 2 - em seu uso 

cotidiano ele é alargado para dar conta de relações criadas a partir de outros 

dispositivos. Como formulado por Marcelin  (2012: 257): 

 

A palavra em krèyol haitiano que designa ao mesmo tempo os 
conceitos analíticos de parentesco e família é fanmi. [...] Por 
extensão, ela também se refere aos vários níveis de proximidade e 
familiaridade – na prática com capacidade para englobar formas 
particulares de relacionalidade social tais como vizinho, conhecido, 
amigo, comunidade ou até uma comum humanidade. 

 

Deste modo, pessoas consideradas “família” geralmente são aquelas que mantêm 

umas com as outras relações significativas de afetos (para o bem ou para o mal), 

proximidades e expectativas mútuas, em grande medida propiciadas pela 

consanguinidade, pelo convívio diário, pela comensalidade, por uma origem comum, 

dentre outros. A presença desses elementos combinados ou não são os 

responsáveis por tornar as pessoas ‘umas das outras’, fato observado pelo uso da 

expressão moun mwen [gente minha] utilizada em Jacmel para se referir aqueles 

que são familiares.  

Entretanto, como vários autores tem mostrado (Herskovits [1937] 1971, 

Bastien 1961, Métraux 1958, Lowenthal 1987, McCarthy Brown 1991, Richman 

2005) no Haiti, estas relações de proximidade e de familiaridade não se restringem 

apenas ao universo das pessoas vivas, mas incluem também os mortos (lemò) e os 

espíritos (espri), estes últimos também chamados de lwa, “mistérios”, “invisíveis” ou 

“diabos” e frequentemente identificados com a religião vodou. Nas palavras de 

Métraux (1958:106), por exemplo:  

 
As relações entre os invisíveis e os humanos são fáceis e 
constantes. Os loa se comunicam com os seus fiéis, seja se 

                                                           
2
 O parentesco consanguíneo é um modelo ideal, o que não significa que ele não possa ser desfeito e 

rompido. Na verdade a caracterização de quem é família ou não leva em consideração uma série de 
elementos como apontados no texto e não é necessariamente estável.   
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encarnando em um deles, que se torna seu porta voz, seja se 
manifestando em sonhos ou sob a forma humana.  

 

O presente trabalho versa sobre as relações entre pessoas - comprometidas ou não 

com a religião vodou - e espíritos em Jacmel, capital do departamento sudeste do 

Haiti3. Ele se baseia na pesquisa etnográfica que empreendi naquela cidade e nos 

seus arredores entre os anos de 2008 e 2012. Antes de tudo, devo ressaltar que a 

existência dos lwa é um fato de experiência (Pouillon, 1979) e apesar de serem 

invisíveis não devem ser tomados como entidades abstratas localizadas em um 

plano deslocado da experiência social humana. “Os invisíveis estão por toda a 

parte”, me diziam. 

Em grande medida o texto está inspirado nas reflexões e questões propostas 

por Ruy Blanes e Diana Espírito Santo (2014) a respeito das agências dos 

intangíveis, das “entidades” e seu efeitos e, principalmente, na sua preocupação 

com as consequências de sua existência e de seus encontros. Ele adota como 

pressuposto uma concepção bastante comum entre os habitantes daquela região 

que veem os lwa como potências invisíveis que tem a capacidade de intervenção 

nos corpos e nas vidas dos seres humanos e que permanecem sendo 

continuamente criados ao longo do tempo.  

Como mostrado em outro lugar (Dalmaso, 2014), o compartilhamento de 

comida pelas pessoas que fazem parte de uma mesma casa ou de uma mesma 

vizinhança é um fator poderoso na criação de laços de familiaridade e no 

estabelecimento de fronteiras afetivas entre as pessoas. O mesmo parece ocorrer 

quando se trata da produção de relações entre humanos e espíritos, sendo a 

alimentação dos lwa e dos mortos parte crucial dos rituais feitos em sua 

homenagem.  

Todas as vezes que participava de algum “serviço”, como são chamadas as 

cerimônias vodou4, meus interlocutores me perguntavam se havia comido ou não o 

alimento do “diabo”, se ele havia me oferecido sua comida e, mais importante, se eu 

aceitara. Nesse sentido, repartir a comida com os espíritos significa abrir um canal 

                                                           
3
 O Haiti é dividido administrativamente em 10 departamentos: Sul, Sudeste, Nippes, Oeste (onde se 

localiza Porto Príncipe, a capital do país), Sudoeste, Noroeste, Nordeste, Grand’Anse, Centro e 
Norte. Cada um desses departamentos engloba uma capital e diversas comunas que por sua vez se 
subdividem em diversas seções comunais.   
4
 Os serviços vodou compreendem uma série de rituais que podem ou não ser realizados dentro dos 

templos, como por exemplo, novenas para os mortos, iniciações, festas em homenagem a lwa 
específicos, casamentos que reúnem espíritos e humanos, dentre outros.  
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(considerado por alguns, perigoso) de comunicação e de interação com potências 

com as quais é preciso saber lidar, sob o risco de se tornar vulnerável, convertendo 

a si próprio em alimento para espíritos descontrolados e famintos. Como advertiu 

certo dia uma de minhas interlocutoras que servia aos lwa: 

 
Os lwa são donos das nossas cabeças e nós somos os seus cavalos, 
mas ao mesmo tempo devemos mostrar a eles que também somos 
seus donos e que eles têm que ser obedientes. 

 

Essa fala aponta para o fato de que deve haver um esforço de ambas as partes para 

atingir uma adequação entre aquilo que é dado e o que é recebido e em quais 

momentos isso será feito. De todo modo, “ter um lwa na cabeça” significa estar 

relacionado a ele, e consequentemente ter que desempenhar uma série de 

atividades que mantém essa relação como, por exemplo, alimentá-lo com seus 

pratos prediletos, se iniciar na religião ou até se casar com um deles (Metraux, 1958; 

Hurbon, 1987 e 1993; McCarthy Brown, 1991 e 2006 e Richman, 2005). Quando 

isso não é feito, os lwa podem ficar com fome e começar a provocar todo o tipo de 

infortúnios, inclusive a morte, das pessoas que deveriam estar cuidando deles e de 

seus familiares mais próximos, geralmente os filhos.  

No entanto, as imbricações entre pessoas e espíritos costumam ser mais 

embaraçadas sem se resumir a pequenas trocas rituais envolvendo comida e 

necessidades ou desejos humanos e não humanos. Conforme aponta McCarthy 

Brown (1991:36), “na visão do vodou tradicional, a terra, a família, e os espíritos são, 

de certa maneira, um e o mesmo” 5 e são estes vínculos que o artigo pretende 

examinar.  

 

1 – Nas entrelinhas do vodou 

O termo vodou, em kreyòl haitiano, tem sua origem etimológica atribuída ao 

idioma fon, falado pelos povos que habitavam a região costeira do Golfo da Guiné, 

na África Ocidental entre os séculos XVI e XIX. Nesta língua, vodoun significaria 

Deus, divindade, espírito ou ainda aquilo que era reconhecido pelos europeus como 

“fetiche” (Hurbon, 1993 e Métraux, 1958). Grande parte da literatura também o 

descreve como sendo resultado da junção de tradições religiosas europeias (em 

                                                           
5
 A autora lembra que ainda que a relação do vodou com a terra (propriedades e territórios 

ancestrais) teve que ser modificada quando os templos se instalaram em cidades grandes, como no 
caso de Nova York, onde ela realizou boa parte da sua etnografia.  
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particular, o catolicismo) e africanas (trazidas pelos escravos) em solo caribenho ao 

longo do processo de colonização francesa de Saint Domingue, atual Haiti6 

(Herskovits, 1971; Métraux, 1958; McCarthy Brown, 1991; Desmangles, 1992; 

Richman, 2005). De maneira geral, os autores apontam para elementos católicos e 

africanos presentes nos rituais, assim como para a iconografia e nomes dos lwa que 

misturam influências dos dois continentes.     

Os lwa e os mortos estão no centro das atividades associadas ao vodou 

naquele país. Sendo considerados mais próximos das pessoas do que Deus - que é 

visto como um ser distante e pouco ativo na resolução dos problemas cotidianos que 

as afetam - os lwa marcam sua presença entre os humanos que devem cuidar deles, 

alimentando-os em troca de sorte e proteção contra os males que os atingem e 

contra o sofrimento que é a vida (McCarthy Brown, 1991:10). Em alguns trabalhos e 

também nos templos de Jacmel os espíritos costumam ser classificados e divididos 

em nações ou famílias, cada qual com seus próprios ritos, toques, estilo de dança e 

tipos de alimentos apreciados (Herskovits, 1971; Métraux 1958;  Hurbon, 1987 e 

1993; McCarthy Brown, 1991). Os lwa homenageados através de rituais Rada, por 

exemplo, são percebidos como sendo “bons” e de temperamento dócil. Já aqueles 

classificados como Petro ou “crioulos”, isto é, nascidos em solo nacional são 

tomados como sendo agressivos e vingativos. 

No entanto, na prática, esta divisão não deve ser encarada com rigidez, pois 

os lwa parecem ter a capacidade de se desdobrar em vários aspectos tornando-se 

seres com uma personalidade múltipla e muito diversa que dificultam quaisquer 

tentativas de sistematização que se pretendam completas. Além disso, como 

ressaltaram Mintz &Trouillot (1995:123), o vodou “nunca foi codificado em uma 

escrita” e “nunca possuiu uma estrutura institucional nacional” o que resulta em uma 

enorme heterogeneidade de condutas que variam de acordo com as diferentes 

                                                           
6
 Haiti e República Dominicana dividem o território da antiga ilha Hispaniola que permaneceu sob o 

domínio colonial espanhol até 1697. Naquele ano, a parte ocidental da ilha, onde hoje está o Haiti foi 
cedida pela Espanha à França por meio dos acordos estabelecidos no Tratado de Rysiwck se 
tornando a colônia francesa de Saint Domingue. Ao longo dos anos em que esteve sob o controle 
francês, Saint Domingue (que se situava em uma parte até então pouco explorada pelo colonialismo 
europeu) se desenvolveu se tornando uma das colônias mais prósperas da Antilhas a partir do cultivo 
de cana-de-açúcar com base no trabalho escravo. No entanto, cerca de 100 anos depois da 
ocupação francesa, uma série de rebeliões por parte dos escravos se espalharam pela colônia, em 
longas batalhas que perduraram até o ano de 1804 quando Jean Jacques Dessalines proclamou a 
independência de Saint Domingue. O Haiti, como foi chamado o novo país, se tornou o segundo 
Estado a se tornar independente (depois dos Estados Unidos) no continente americano e a 
“Revolução Haitiana” foi a primeira e única revolta levada a cabo por escravos que teve como 
resultado o fim da escravidão. 
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regiões do país, os costumes de cada templo, ou mesmo os saberes pessoais de 

cada sacerdote (Deren, 1953; Metraux, 1958; Mintz &Trouillot, 1995).  

Na realidade, como Richman (2005) chama atenção o próprio uso do termo 

vodou pode ser problematizado. Segundo a autora a palavra é utilizada por pessoas 

de fora em referência a uma religião em sua totalidade, um uso que apesar de 

amplamente aceito no exterior é estrangeiro em muitas partes do país. Desse modo, 

em Ti Rivyè (localidade onde a autora realizou sua etnografia), assim como em 

Jacmel, as pessoas não dizem “eu pratico vodou”, mas sim que são católicas e 

“servem os espíritos”.  

Embora não seja meu objetivo aqui localizar no vodou traços ‘percebidos’ 

como africanos ou europeus7, é pertinente lembrar que sua definição como sendo 

uma religião que “veio da África” é uma ideia muito difundida entre a população e, 

sobretudo, entre seus sacerdotes (chamados de ougan, se são homens e de 

mambo, se são mulheres) que muitas vezes atribuem sua força a essa origem. 

Como me disse um ougan de um templo que eu frequentava: “os haitianos são 

africanos, por isso sabem fazer essas coisas” e completou: “os brasileiros não são 

africanos”.   

Ao mesmo tempo, ‘pessoas comuns’, comprometidas ou não com aquelas 

práticas podiam conceber e falar sobre o vodou enquanto um “sistema”: o “sistema 

vodou” sendo muitas vezes um sinônimo do próprio “sistema haitiano”, em referência 

a um modo particular de se ‘fazer’ as coisas8. Sobre isso, principalmente um rapaz 

com quem eu morava e que era católico, me alertava sempre dizendo para que eu 

tomasse cuidado com as minhas incursões pelo universo do vodou, pois como não 

era haitiana não conhecia o sistema. “Eu sei”, dizia o rapaz, “que o Rodrigues (um 

ougan de quem eu me tornei bem próxima) é seu amigo, mas o diabo que vem na 

cabeça dele não é e você não sabe o que ele é capaz de fazer, porque aí vai ser o 

diabo e não o Rodrigues quem vai estar no comando”.  

Em Jacmel, “vir na cabeça” é a expressão mais utilizada para descrever o 

momento da possessão, termo conhecido, mas poucas vezes empregado pelos 

                                                           
7
 Até porque como já argumentaram Métraux (1958), McCarthy Brown (1991), Desmangles (1992), 

Mintz & Trouillot (1995), Richman (2005), dentre outros, o vodou, tal como se apresenta hoje, surgiu 
do encontro de muitas culturas e mesmo os escravos transportados para Saint Domingue vinham de 
diferentes partes da África possuindo diferentes línguas, religiões e sistemas políticos.  
8
 Para uma discussão sobre as relações metonímicas entre o vodou e a nação haitiana cf. Dalmaso 

2009.  
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haitianos9. Nessas ocasiões, os lwa entram no corpo de pessoas que os “tem em 

suas cabeças” desalojando temporariamente seus gwo bon anj, um “princípio 

espiritual” que poderia ser aproximado da ideia de alma ou consciência (Hurbon, 

1987 e Deren, 1953). Aliás, a perda temporária da consciência é comum entre 

aqueles que passam por essa experiência e todas as ações empreendidas passam 

a ser atribuídas unicamente aos lwa e não mais a pessoa que o recebeu.   

Durante os períodos de campo convivi e morei com pessoas que eram 

católicas e serviam aos lwa, com “cristãos verdadeiros” que não mexiam com o 

vodou e com algumas poucas que diziam não seguir nenhuma religião. Embora 

tenha me tornado próxima de alguns ougan e mambo e, consequentemente 

frequentado os templos onde realizavam seus serviços, ao longo do trabalho fui 

percebendo que aquilo que é compreendido como vodou – para além da polissemia 

que caracteriza o próprio termo10 - está completamente imerso na vida cotidiana 

congregando práticas e rotulando acontecimentos que extrapolam a domínio da 

religião. Nesse sentido, além de dar nome a uma religião, o vodou ou bagay lwa 

[coisas de espíritos] - como é corriqueiramente chamado em Jacmel qualquer 

acontecimento que envolva os espíritos - condensa e aponta para uma série de 

experiências na qual pessoas (servidoras ou não dos lwa) experimentam, encontram 

e lidam diariamente com agências invisíveis capazes de afetar as suas vidas e as de 

seus familiares das mais diferentes maneiras.      

Além disso, somando-se as cerimônias realizadas nos templos, abertas a 

quem quiser assistir e conduzidas por sacerdotes conhecidos na cidade, ou até 

mesmo no exterior, há famílias que seguem realizando a seu modo, os serviços 

demandados pelos espíritos nos quintais de suas próprias casas. Em algumas 

dessas ocasiões não são nem mesmo utilizados aparatos atualmente considerados 

                                                           
9
 A possessão, e os sonhos, por exemplo, são algumas formas encontradas pelos lwa de se 

relacionar e entrar em contato com os humanos. De acordo com Erika E. Bourguignon (1954:56) 
entre os camponeses haitianos os sonhos “podem funcionar como um dos veículos de comunicação 
entre os deuses, os mortos e os vivos” e a diferença deles e relação a “experiência da possessão” 
reside na amnésia completa provocada pela última. a única forma de entrar em contato ou interagir 
com os espíritos. Nesse sentido, vale lembrar a importância que tem os sonhos e os efeitos 
provocados pelos invisíveis nos corpos e na vida dos seres humanos que igualmente cumprem esse 
papel de revelar os seus desejos. 
10

 O termo vodou está associado a uma variedade de significados. Além da religião, é comum que ele 
seja identificado com práticas de feitiçaria e com a cultura popular do país o que englobaria, seu 
folclore e suas artes. Além disso, ele pode aparecer associado à marronage, movimentos associados 
a fuga, a resistência e as lutas pela liberdade dos escravos ao longo do processo que culminou com a 
independência do país em 1804.   
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fundamentais, como, por exemplo, o ason, chocalho que simboliza o sacerdócio na 

religião vodou (McCarthy Brown, 2006) 11.  

Portanto, mais do que focar no dia a dia em torno das atividades rituais 

ligadas a um ou outro templo as próximas linhas procuram recuperar sentimentos, 

opiniões, saberes, práticas e eventos nos quais os lwa ou outros seres invisíveis são 

parte fundamental da experiência social das pessoas atingindo-as diretamente, 

influenciando suas ações e determinando seus destinos. No limite, é como se todos, 

independentemente da religião professada compartilhassem a possibilidade de ser 

afetado por esses e outros seres em torno dos quais se organiza o vodou.  

 

2 – Coisas de lwa 

Já se passara uma semana e Bina continuava doente. A menina de apenas 

cinco anos começou a ter diarreia depois que Jessica, sua mãe, mandou-a buscar 

água em uma cisterna próxima a sua casa onde normalmente várias crianças se 

reúnem com esse objetivo. Bina morava em uma zona rural localizada a cerca de 

uma hora e meia de distância (de moto) do centro da cidade de Jacmel e eu a tinha 

visto apenas uma vez quando passou o dia na casa de seus tios avós, com quem eu 

morava. Ela vivia com seus pais e outros dois irmãos mais novos em um lakou 

(propriedade familiar) que pertencia à família materna a algumas gerações.  

 Infelizmente Bina faleceu logo depois de adoecer. Jessica chegou a levar a 

menina a um doktè fèy [doutor folhas] que lhe receitou medicamentos a base de 

plantas, mas seu estado de saúde piorou. Além disso, a própria Jessica que estava 

grávida de oito meses, também começou a se sentir mal apresentando os mesmos 

sintomas que a filha. Na manhã da morte de Bina, eu estava em casa e acompanhei 

os acontecimentos pelas notícias que chegavam através dos celulares de seus tios 

avós e primas que não paravam de tocar. Jessica decidiu tomar uma moto e ir até o 

hospital no centro de Jacmel antes mesmo do amanhecer deixando o marido 

encarregado de ‘descer’ com Bina em outra moto, mas a menina não suportou, e 

acabou morrendo no meio do caminho.  

                                                           
11

 Em Le vaudou haïtien (1958) Métraux apontava para a riqueza e inovações urbanas presentes nas 
cerimônias feitas na capital quando comparadas aquelas realizadas como um culto doméstico entre 
os camponeses. Já Richman (2007) procura descrever como essas inovações, incluindo uma 
especialização e divisão de funções dentro do quadro religioso do vodou, se processaram na região 
de Léogane.        
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Até esse momento, o pai e todos em casa pensavam ser cólera, ainda mais 

porque naquela época havia vários registros de casos da doença espalhados pelo 

país e pela região de Jacmel12. Por causa disso o pai e outros familiares enterraram 

Bina poucas horas depois de sua morte, enquanto Jessica ainda estava sendo 

atendida no hospital. No entanto, uma novidade anunciada também pelo celular deu 

margem ao surgimento de outra interpretação para o ocorrido. Na noite anterior, um 

dos tios de Bina havia sonhado com a menina e com ‘alguém’, que ele não 

conseguira identificar o rosto, lhe dando um doce bem grande. A partir daí, entrou 

em cena a hipótese de que a menina teria sido vítima de um lougawou13, um ser que 

se alimenta de sangue humano, em especial das crianças.  

Como me explicaram naquela e em outras ocasiões, os lougawou são 

pessoas que se transformam em animais que podem voar durante a noite quando 

buscam as suas presas. Um lougawou não é totalmente visível e nem invisível. Ele 

pode ser reconhecido por alguns sinais como os olhos vermelhos e, em Jacmel 

costuma-se dizer que as pessoas que nascem envoltas pela bolsa amniótica, que 

não se rompe antes do parto como deveria, podem identificá-los. A partir daí 

vizinhos se reuniram na varanda da nossa casa e o assunto das conversas girava 

em torno da maldade humana e de como o mundo estava perdido. A certeza de que 

não havia sido cólera foi reforçada com o resultado negativo do teste que Jessica fez 

no hospital onde, aliás, permanecia internada.   

Um dia e uma noite se passaram quando alguns acontecimentos alteraram de 

novo e, dessa vez, definitivamente, as análises daquela história. O pai e os dois 

irmãos mais novos de Bina também adoeceram e tiveram que ser internados as 

pressas. Um burburinho logo se formou, dividindo as opiniões entre os parentes de 

Jessica. Uma de suas primas me explicou: A mãe de Jessica, quando viva e até se 

converter ao protestantismo, havia servido a um lwa que habitava o lakou da família 

há várias gerações sendo passado para frente como uma herança juntamente com 

aquela propriedade. Jessica era cristã e frequentava a igreja batista, mas mesmo 

assim, antes de morrer, sua mãe a aconselhou a ir morar nas terras da família do 

marido, pois o lwa certamente iria querer se vingar de sua conversão atacando a 

filha e outras pessoas que permanecessem lá sem o servir.   

                                                           
 
13

 Cabe lembrar que os lwa não esgotam a totalidade dos seres invisíveis no Haiti, havendo outras 

forças definidas por outros termos e que agem de outras formas como, por exemplo, os lougawou. 
Para mais detalhes sobre os lougawou cf. Fiod, 2015. 
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Segundo a prima, Jessica não deu bola e em 2010 perdeu um de seus filhos, 

gêmeo do caçula que na época da pesquisa estava com dois anos. Tudo o que 

acontecia naquele momento, a morte de Bina e a doença que atingiu o marido e os 

outros filhos passou então a ser relacionado com a raiva do lwa que por causa da 

falta de cuidados passara a perseguir a família.  

 

3 – As pessoas e os lwa 

Como já mencionado a alimentação é uma questão central no vodou e uma 

das principais demandas dos lwa em relação às pessoas é que elas os alimentem. 

Sendo assim os “banquetes” (Deren, 1953:209) ou quaisquer outros serviços cujo 

intuito é dar comida aos espíritos estão entre as atividades que se realizam com 

mais frequência por aqueles que os servem. Nestas ocasiões, os humanos que 

possuem lwa em suas cabeças são “montados” por eles adquirindo 

momentaneamente suas características e personalidade. Os alimentos ofertados 

aos espíritos durante as cerimônias também são repartidos entre todos os presentes 

abrindo uma espécie de canal que coloca pessoas e espíritos na mesma frequência 

criando um vínculo entre ambos ou fortalecendo-o aqueles já existentes.  

Entretanto, dividir alimentos com os lwa não é a único modo pelo qual uma 

pessoa se torna relacionada a eles. Na verdade há uma série de outras maneiras 

que, inclusive, variam em grau: nem todas as relações tomam a mesma forma e 

nem possuem a mesma intensidade. Não são todos que nascem com lwa em suas 

cabeças e a opção de roubá-los ou comprá-los é, por exemplo, algumas das 

maneiras encontradas por elas para consegui-los.    

Quando um espírito é comprado ele pode ser chamado de pwen e as 

consequências desse ato são, em geral, bem caras para aquele o fez. Os pwen são 

conhecidos por trazer um enriquecimento rápido para o seu mestre que, apesar da 

possibilidade de estabelecer diferentes tipos de contratos com eles, tem como 

contrapartida, a perda de entes queridos (principalmente as crianças) que são 

“comidos” gradativamente por estes seres14. 

No entanto, como vimos acima, Jessica não estava sendo perseguida por um 

espírito comprado, um pwen que estaria ‘cobrando’ sua parte em um contrato. Sua 

                                                           
14

 A riqueza como sendo moralmente suspeita no Haiti foi mencionada por outros autores como, por 
exemplo, Hurbon (1987) e Richman (2005). 
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filha também não tinha sido presa de um lougawou, mas ao contrário, como se 

tornou claro com o desenrolar dos acontecimentos, sua família estava sendo vítima 

do lwa que ela tinha herdado de seus parentes maternos que o serviram até sua 

mãe se tornar protestante. Nesse caso, Jessica não procurou um espírito para se 

relacionar, mas nasceu ligada a ele que já que pertencia a sua herança. Dito de 

outro modo, quando se trata dos lwa herdados da família, as relações preexistem às 

próprias pessoas fazendo parte de sua “pré-história” (Pina Cabral, 2013:76). Jessica 

acabou, então, cometendo o que talvez tenha sido o seu maior erro, isto é, morar 

com o lwa da sua família e não alimentá-lo.  

 

4 – Heranças de família: as terras e os lwa 

 Certa vez estava com uma amiga no Marchè en Fer, um grande mercado que 

acontecia todos os dias dentro e fora de uma antiga estrutura toda em ferro 

localizada bem no centro da cidade e datada de 1895. Íamos lá praticamente todos 

os dias onde comprávamos os ingredientes necessários para as nossas refeições e 

qualquer outra coisa de que precisássemos. Naquela tarde eu procurava uma blusa 

para mim e nos dirigimos a uma vendedora, antiga amiga da família. Como de 

hábito, depois das apresentações e das perguntas sobre o que eu fazia no Haiti, as 

pessoas me perguntavam qual era a minha religião ao que eu respondia ou que não 

tinha nenhuma ou que era católica. Não foi diferente com essa senhora, para quem 

eu respondi que não seguia nenhuma igreja. Sua reação foi quase instantânea: “Ah, 

no Haiti não podemos ficar sem religião! Existem muitos diabos, é preciso se 

proteger!”.   

No primeiro tópico assinalei para o fato de que os lwa se fazem presentes na 

vida das pessoas independentemente da relação que elas mantêm (ou não mantêm) 

com o vodou. Se tornar protestante muitas vezes é visto como uma forma de se 

proteger dos ataques e perseguições destes seres tal como ocorreu com Jessica, 

embora no seu caso essa medida não tenha sido completamente eficaz. Uma das 

justificativas que ouvi para essa falha questionava a própria conversão de Jessica 

que, apesar de frequentar os cultos da igreja batista não teria se tornado uma “cristã 

verdadeira”.  

Na concepção dos parentes de Jessica com os quais eu morava, um cristão 

verdadeiro não é apenas uma pessoa que não se envolve com o vodou. Mais que 

isso a expressão define aqueles que não têm dúvidas em relação ao poder de Jesus 
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no combate a perseguição e a todos os outros males causados pelos lwa. Ou seja, 

os cristãos não negam a existência desses seres e a sua proteção está relacionada 

à confiança que se tem em Jesus, a hesitação representando um enfraquecimento e 

a possibilidade de ser atingido.  

Na história de Jessica ela estava sendo perseguida por um lwa que fazia 

parte da sua família materna há gerações. Em Jacmel estes espíritos são 

conhecidos como lwa eritaj [espírito da herança], lwa bitasyon [espírito da 

propriedade] ou lwa fanmi [espírito da família] e estão ligados ao mesmo tempo a 

uma família e a sua propriedade de terra que pode ser chamada também de lakou. 

O termo eritaj é utilizado tanto para se referir à herança, isto é, aquilo que foi 

herdado (espíritos, mortos, terras e quaisquer outros bens materiais), quanto aos 

próprios herdeiros, enquanto um grupo de pessoas relacionadas pelo sangue e 

descendentes de um único ancestral. Em Jacmel, os lwa eritaj são definidos como 

“uma coisa antiga que veio da África” e são distinguidos dos lwa pessoais na medida 

em que são de responsabilidade de um coletivo e não de uma pessoa apenas.  

 Lowenthal (1987) procurou descrever mais detalhadamente os sentidos 

associados a esta palavra ou ainda as relações que mantém com os espíritos, com 

os mortos e com as terras que herdaram dos seus ancestrais. Segundo ele 

(1987:209 e 210): 

 
A eritaj claramente representa um mais elaborado e sucintamente 
articulado sub-sistema de relações sociais que aqueles “frouxamente 
estruturados pelo parentesco” tão atribuídos às sociedades 
caribenhas; ou seja, ela não é sistematicamente contingente às 
variadas organizações sociais, tais como residência ou decisões 
administrativas de terra, e assim não está sujeita aos caprichos da 
escolha individual; e, finalmente, enquanto não é nem patri e nem 
matrilateral, e de forma alguma constitui uma linhagem no sentido 
clássico, ela apesar disso possui um caráter corporado e duradouro 
raramente relatado na região. 

 

Ao contrário do termo eritaj, bitasyon e lakou são categorias organização e divisão 

social do espaço mais frequentemente mencionadas pela literatura acadêmica sobre 

o Haiti (Dalmaso, 2014; Bulamah, 2013; Woodson, 1990; Lowenthal, 1987; Bastien, 

1985 e 1961 e Anglade, 1982). Woodson (1990), por exemplo, traduz a palavra 

abitasyon como vizinhança aproximando-a de um dos seus sentidos mais recentes 

tal como encontrei em Jacmel. No entanto, o termo também tem sido associado às 

antigas plantations da época colonial e as propriedades de terras que se instalaram 
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no período pós-revolução que ficaram conhecidas pelo nome de seus donos. De 

acordo o Bastien (1961:485-486): 

 
A bitasyô é chamada por um nome de família, tais como Noialles, 
Vaudreuil ou Rohan, que foram grandes aristocratas franceses; 
outras trazem sobrenomes de modestos colonos ou de proprietários 
de terra haitianos pós-coloniais, que tentaram continuar o cultivo em 
larga escala do período francês. Marbial, em si mesmo, pode ser 
uma delas. Apesar das várias divisões de terra ao longo do tempo, a 
bitasyô no Vale do Marbial conserva sua unidade e personalidade. O 
camponês refere-se a si próprio como mèt tè, proprietário da terra, 
mas ele menciona respeitosamente também o mèt bitasyô que ele 
claramente reconhece como (tendo) um poder sobre ele próprio. 

 

Já os lakou são definidos pelo mesmo autor (1985) como uma instituição social, 

política, econômica e religiosa que se estabelece sob a autoridade de um chefe (o 

fundador do lakou) e em torno da qual se estruturavam os grupos domésticos, o 

habitat por excelência da família extensa haitiana. Segundo ele, a palavra lakou 

seria a contração da expressão la cour em francês e no Haiti possuiria diversas 

acepções que, inclusive, não se restringiriam ao meio rural. Nas suas palavras 

(idem:44): 

 
Cada casa, por exemplo, tem seu lacou, esteja ela situada na cidade 
ou no campo. No último caso, o lacou designa a porção de terra que 
restou sem ter nada construído, após a construção da casa. Nas 
cidades, temos a tendência de chamar jardin a parte que se estende 
entre a casa e a rua, e lacou a parte situada atrás da casa, onde se 
encontram a cozinha, os quartos dos (empregados) domésticos e 
outras dependências. No meio rural, lacou tem um sentido mais 
geral, e jardin adquire mais o sentido de “campo cultivado”. Por outro 
lado, e é neste sentido que ela nos interessa aqui, a palavra lacou 
serve para designar um conjunto de habitações ocupadas, de 
maneira geral, por uma única família. 

 

Embora o sentido do lakou como um fato social total não encontre ressonância em 

Jacmel, esses espaços, assim como as bitasyon continuam definindo áreas de 

convivência familiar onde estão localizadas as casas e os seus quintais, pequenas 

áreas de cultivo, a vizinhança e os túmulos onde estão enterrados seus antigos 

fundadores e familiares que viveram e morreram naquelas terras. Além disso, como 

vimos no relato acima, eles são os locais de moradia dos lwa que são herdados e 

que continuam fazendo parte da família participando do campo de relações 

significativas de afetos, compromissos recíprocos e expectativas mútuas que 

caracterizam o dia a dia daqueles que são familiares.  
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*** 

O presente texto procurou tratar das relações entre pessoas e espíritos, assim 

como do vodou haitiano e suas conexões com a família e com as terras que pertenceram 

aos seus antepassados. Longe de expressarem qualquer regra pretensamente 

absoluta as práticas descritas no trabalho devem ser vistas como perspectivas 

dentre um mundo de possibilidades e nuanças que regem disposições e relações 

entre espíritos e pessoas em um universo onde elementos humanos e não humanos 

circulam se atravessando e se transformando ao longo de tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Bibliografia  

 

ANGLADE, Mireille N. 1986. L’autre Moitié du Développment : À Propos du Travail 

des Femmes en Haïti. Éditions des Alizés, Port-au-Prince e Diffusion CIDIHCA, 

Montréal.  

BASTIEN, Rèmy. 1961. “Haitian rural family organization”. In : Social and economic 

Studies. Vol. 10, nº 4.  

------------------ 1985 [1951]. Le paysan haïtien et sa famille. Karthala. Paris.  

BLANES, Ruy & ESPÍRITO SANTO, Diana. 2014. “Introdução”. In: Blanes, Ruy & 

Espírito Santo, Diana The social life of spirits. The University of Chicago Press. 

Chicago.  

BULAMAH, Rodrigo. C. 2013. O cultivo dos comuns: parentesco e práticas sociais 

em Milot, Haiti. Dissertação apresentada a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). Campinas.  

DALMASO, Flávia F. 2009. A magia em Jacmel: uma leitura crítica do Vodou 

haitiano à luz de uma experiência etnográfica. Dissertação de mestrado apresentada 

ao PPGAS do Museu Nacional,UFRJ.  

  ------------------ 2014. Kijan moun yo ye? As pessoas, as casas e as dinâmicas da 

familiaridade em Jacmel/Haiti. Tese apresentada ao PPGAS do Museu 

Nacional,UFRJ.  

DEREN, Maya. 1953. Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti. London.  

DESMANGLES, Leslie G. 1992. The faces of the gods: vodou and roman 

Catholicism in Haiti. The university of North Carolina Press. Chapel Hill & London.   

HERKOVITS, Melville. 1971 [1937]. Life in a Haitian Valley. Octagon Books. New 

York. 

HURBON, Laënnec. 1993. Les Mystères du Vaudou. Gallimard. Paris.  

-------------------------- 1987. Dieu dans le Vaudou Haitien. Editions Deschamps. 

LAMBERT, H. 2000. “Sentiment and substance in north India”. In: Carsten, J. 

Cultures of relatedness: New approaches to the study of kinship. Cambridge 

University Press. Cambridge. 

Port-au-Prince.  

LOWENTHAL, Ira P. 1987. Marriage is 20, children are 21: The cultural construction 

of conjugality and the family in rural Haiti. The Johns Hopkins University. Baltimore, 

Maryland.  



16 
 

MARCELIN, Louis H. 2012. “Blood symbolism and the political habitus of violence in 

Haiti”. In: American Anthropologist, nº 2. Vol. 114: 253-266 

McCARTHY BROWN, Karen. 1991. Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. 

University of California Press. Berkeley, Los Angeles e London.  

------------------------------------ 2006. “Afro-Caribbean Spirituality: A Haitian Study Case”. 

In: Michel, Claudine e Bellegarde-Smith, Patrick. Vodou in Haitian Life and Culture: 

Invisible Powers. Palgrave Macmillam. New York.  

MÉTRAUX, Alfred. 1958. Le vaudou haïtien. Editions Gallimard. Paris.  

MINTZ, Sidney & TROUILLOT Michel-Rolph.1995. “The social history of haitian 

vodou”. In: Cosentino, Donald J. (ed.). Sacred arts of Haitian vodou. UCLA Fowler 

Museum. 

PINA CABRAL, João de 2013. “The core of affects: namer and named in Bahia 

(Brazil)”. In: Journal of the Royal Anthropological Institute, 19, 75-101 

POUILLON, Jean. 1979. In: Izard, Michel et Smith, Pierre. La function symbolique: 

essais d’anthropologie réunis. Gallimard.   

RICHMAN, Karen. 2005. Migration and vodou. University Press of Florida.  Florida. --

---------------------------------- 2007. “Peasants, migrants and the discovery of African 

traditions: ritual and social change in lowland, Haiti”. In: Journal of Religion in Africa. 

Vol. 37, fasc. 3.  

WOODSON, Drexel G. 1990. Tout mounn se mounn, men tout mounn pa menm: 

microlevel sociocultural aspects of land tenure in a nortthern haitian locality. The 

University of Chicago. Chicago, Illinois.  

 

 

 

 

 

 

   

  


