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“Eu sou do Haiti, a Meca, a Judéia da raça negra, país onde se encontram os campos 

sagrados de Vertières, da Crête-à-Pierrot, da Ravine-à-Couleuvres, do Tombeau-des-

Indigènes e cem outros aonde deve ir em peregrinação, ao menos uma vez na sua vida, 

todo homem que tenha sangue africano nas artérias, pois é lá que o negro se fez homem. 

É lá que, quebrando suas correntes, o negro condenou irrevogavelmente a escravidão 

em todo o Novo Mundo.” 

Hannibal Price 
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Resumo 

A Constituição de 1987 proclama a liberdade religiosa no Haiti e reconhece o Vodu 

como religião. No entanto, o estatuto jurídico do Vodu só muda com a publicação do 

decreto de 4 de abril de 2003 pelo presidente Jean-Bertrand Aristide, que o reconhece 

juridicamente e como patrimônio cultural da nação haitiana. 

Este trabalho apresenta uma visão sobre o Vodu haitiano à luz dessas duas recentes 

conquistas do povo haitiano. O que mudou desde então e quais perspectivas se abrem a 

esse Estado pioneiro nas lutas americanas pela Independência e pela abolição do sistema 

escravista? 

Para responder a essas indagações e outras, propusemos esta pesquisa organizando o 

trabalho em três capítulos: O primeiro traça a história do Haiti, desde o período em que 

era habitado pelos povos Tainos, passando pela colonização espanhola e francesa, pela 

independência e por outros acontecimentos mais importantes, para depois definir o 

Vodu levando em conta sua origem e sua evolução histórica e sociológica. 

No segundo capítulo, refletimos sobre a relação entre a Igreja Católica, o Estado e o 

Vodu após a Independência. A relação com o Vodu foi sempre tensa e polêmica, 

variando da acolhida incondicional ao repulso sistemático, ou ainda da tolerância à 

intransigência. Em 1860, a Igreja Católica assinou uma Concordata com o Estado e após 

a Concordata, organizou várias campanhas contra o Vodu. 

No terceiro capítulo,  refletiremos sobre a reabilitação do Vodu por um setor da elite 

intelectual do país, especialmente por meio da Escola Indigenista, durante a ocupação 

americana. Os principais representantes deste movimento foram Jean Price-Mars, 

médico e antropólogo, o romancista Jacques Roumain,e François Duvalier que através 

de numerosas pesquisas e publicações ajudaram no renascimento do Vodu como 

religião. Com o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica mostrou-se mais compreensiva e 

tolerante frente ao Vodu, a ponto de procurar compreendê-lo a partir de dentro. 

A revalorização do Vodu o ajudou a sair da clandestinidade e ajudou também os 

haitianos a reencontrarem os valores que os uniram no passado e que os podem unir 

outra vez em torno de um projeto de reconstrução nacional. 
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Abstract 

The Constitution of 1987 proclaims religious liberty in Haiti and acknowledges 

Voodoo as a religion. However, Voodoo’s legal status was changed only with a decree 

by President Jean-Bertrand Aristide in April 4th, 2003, which recognized Voodoo as 

cultural heritage of the Haitian nation 

This work presents a vision of Haitian Voodoo in the light of these two recent 

accomplishments of the Haitian people. What has changed since then and which 

perspectives are now available to the pioneer state in the American fights for 

independence and for the abolishment of slavery? 

In order to answer to those questions and the others, we have proposed this 

reserearch, having organized our work in three chapters. The first one describes  the 

history of Haiti, from the time the country was inhabited by the Taïno Amerindians to 

the Spanish and French colonization periods and other more relevant events. Then we 

proceed to describing Voodoo, bearing in mind its origin and historical and sociological 

evolution. 

In the second chapter, we reflect on the relation between State, the Catholic Church 

and Voodoo after Independence. The relation with Voodoo was always tense and 

controversial, varying from unconditional acceptance to orderly repulse and from 

tolerance to intransigence. In 1860, the Catholic Church signed a concordat with the 

Haitian State and, thereafter, organised several campaigns against Voodoo. 

In the third chapter, we reflect on the rehabilitation of Voodoo by a sector of the 

country’s intellectual elite, with a highlighted contribution of the Indigenist School 

during American occupation. The main representatives of that movement were Jean 

Price-Mars, physician and anthropologist, and Jacques Roumain, a novel writer and 

François Duvalier. They contributed to the renaissance of Voodoo as a religion, with 

numerous publications and pieces of research. With II Vatican Council, however, The 

Catholic Church has become more understanding and tolerant regarding Voodoo, to a 

point in which it has come to try to understand the latter from within. 

The revaluation of Voodoo helped it to leave clandestineness and helped Haitians to 

reencounter the values which united them in the past and which can unite them again 

around a project of national reconstruction. 
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Introdução 

A tensão histórica entre a Igreja Católica e o Vodu no Haiti traduz minha 

preocupação desde a infância. O interesse por estudar o Vodu surgiu do meu fascínio 

por esta religião. Havia um terreiro perto da minha casa onde eu participava das festas 

com a minha família. O som dos atabaques ficou gravado na minha memória e no meu 

inconsciente. A escola e a Igreja Católica nos afastavam do Vodu, levando-nos a dar as 

costas para nossa cultura. Isso ainda ocorre com todas as crianças haitianas. 

Por volta dos anos 80, através do movimento estudantil, tomei consciência da 

importância do Vodu na vida do meu povo. Naquele momento pude perceber que a 

Igreja Católica e o Estado haitiano discriminavam e desqualificavam o Vodu por ser a 

religião dos camponeses e oprimidos. 

Vivendo no Brasil, fora do meu meio cultural, constatei a força do religioso no 

imaginário e nas práticas individuais e coletivas do meu povo que pratica, 

simultaneamente, o Catolicismo e o Vodu. Pensei então que o estudo desse fenômeno 

religioso poderia ser um terreno fértil para um pesquisador que quer entender e dialogar 

com a sociedade haitiana. 

Ajudado por meu orientador, o Prof. Dr. Afonso M. Ligorio Soares, consegui 

formular o tema da pesquisa a partir da afirmação da confederação dos protestantes 

haitianos que acusa o presidente Jean-Bertrand Aristide de querer fazer do Haiti uma 

República do Vodu. Formulei o tema a partir desta pergunta: Haiti, uma república do 

Vodu? A intenção era fazer uma análise do lugar do Vodu na sociedade haitiana à luz da 

Constituição de 1987 e do Decreto de 2003. 

O objetivo principal desta pesquisa é propor um debate em torno desta questão, que 

nos parece vital para a sociedade haitiana, e apresentá-la ao mundo intelectual e aos 

atores sociais tanto da Igreja Católica como do Vodu. 

O Vodu é uma realidade presente na sociedade haitiana assim como o Catolicismo. A 

história do Catolicismo no Haiti é inseparável da história do Vodu. Porém essa relação 

sempre foi polêmica e constantemente tensa, gerando conflitos que causaram muitos 

sofrimentos e fizeram muito mal ao país, tanto no âmbito coletivo quanto no individual. 

Trata-se então de verificar e observar, à luz das Ciências da Religião, o papel do 

Vodu e da Igreja Católica na sociedade haitiana e definir algumas linhas que possam 

favorecer o diálogo e uma coexistência pacífica entre ambas. 
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Apresentaremos o Vodu na sua expressão e particularidade dentro da experiência e 

realidade do povo haitiano, com a preocupação de mostrar que o Vodu é desde o início 

a religião dos oprimidos que deu uma identidade ao povo. Tal fato foi muitas vezes 

esquecido, por razões tanto sociais como religiosas ou políticas. 

Apesar de ter recebido um reconhecimento constitucional em 1987, o Vodu ainda faz 

parte do não-dito, do discurso privado da maioria do povo, mesmo estando muito 

presente na alma e na vida dos haitianos. 

O Vodu, por expressar um traço fundamental da alma haitiana, exerce um papel 

fundamental na busca por um sentido para a vida, mas infelizmente sempre foi mais 

combatido do que aceito. Não seria hoje o tempo de darmos uma trégua e permitir sua 

manifestação em nossos tempos pós-coloniais e nos tempos da globalização? 

A história do Catolicismo no Haiti é inseparável da história do Vodu haitiano, porém 

essa relação sempre foi polêmica e tensa. Desde o primeiro encontro, esses dois 

sistemas religiosos coexistem, variando entre momentos de conflito e momentos 

pacíficos, tanto no âmbito nacional como no individual. 

A partir das minhas observações e leituras, pude constatar que no Vodu não há só o 

lado religioso. Toda a vida dos haitianos é marcada pela cultura do Vodu tanto na 

maneira de viver quanto na percepção do mundo. No entanto, o Vodu sofre certa 

exclusão do seio da sociedade haitiana. Cremos que há uma grande contradição dessa 

mesma sociedade em relação ao Vodu. 

Haiti, uma República do Vodu? A escolha deste tema como minha pesquisa visa 

chamar a atenção dos meus compatriotas sobre a importância do Vodu na formação do 

etos haitiano. Este trabalho quer trazer à luz alguns elementos para um melhor 

entendimento entre as religiões no Haiti, abrindo algumas linhas de ação na divulgação 

dos grandes valores do Vodu, pois este propõe um novo modelo de sociedade. 

O ponto central desta pesquisa é estudar o Vodu haitiano na sua relação com a Igreja 

Católica e com o Estado haitiano, seu resgate pelo movimento intelectual e sua recepção 

pela Constituição de 1987. O trabalho procura ainda analisar o Decreto de 4 de abril de 

2003, publicado pelo governo do presidente Jean-Bertrand Aristide, que reconhece o 

Vodu juridicamente, além de verificar possíveis rupturas ou continuidades na sua 

recepção pela Constituição da República do Haiti. 

Qual é a relação do Vodu com a Igreja Católica e o Estado haitiano? Qual é a 

importância cultural e política do Vodu? Como aconteceu o processo histórico da 

incorporação do Vodu na Constituição de 1987? Por que passou da marginalização à 
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incorporação no arcabouço jurídico do país? Quais rupturas se deram para que 

acontecesse essa incorporação? As rupturas se refletem na prática ou houve 

continuidade de atitude discriminatória com reação à cultura do Vodu? Quais são os 

efeitos da incorporação? Como foi a discussão no processo de incorporação? 

Em suposição preliminar, a ser demonstrada, a Igreja Católica continuaria 

marginalizando o Vodu, enquanto o povo estaria vivendo uma dupla pertença. O Vodu 

teve um papel fundamental no processo histórico e cultural do Haiti. A posição social 

do Vodu não teria melhorado e não teria havido realmente rupturas com a discriminação 

anterior. Teria havido, sim, uma jogada política para cooptar a população, pois, na 

prática, a marginalização e os preconceitos continuaram. 

Os resultados que pretendemos conseguir com esta pesquisa devem contribuir com a 

discussão para lançar uma base de diálogo entre o Catolicismo e o Vodu haitiano. Para 

tanto, mostraremos a importância do Vodu na cultura haitiana e levaremos a discussão 

para uma outra direção na relação entre o Catolicismo e o Vodu. O que persiste até hoje 

é a colocação dos dois fenômenos religiosos lado a lado, sem a apresentação da 

correlação entre ambos. Acreditamos que um dos resultados desta pesquisa é mostrar 

que é possível ser católico e praticante do Vodu ao mesmo tempo, pois para adeptos do 

Vodu não há contradição entre ser católico e praticante do Vodu. 

Para responder a essas indagações e perguntas, propusemos esta pesquisa 

organizando o trabalho em três capítulos: No primeiro traçaremos a história do Haiti, 

desde que era habitado pelos povos Tainos, passando pela colonização espanhola e 

francesa, até sua Independência. Depois definiremos o Vodu levando em conta a sua 

origem e sua evolução histórica e sociológica. 

No segundo capítulo refletiremos sobre a relação entre a Igreja Católica, o Estado e o 

Vodu após a Independência. A relação com o Vodu foi sempre tensa e polêmica, 

variando da acolhida incondicional à repulsa sistemática, ou ainda da tolerância à 

intransigência. Em 1860, a Igreja Católica assinou uma Concordata com o Estado e, 

após este acordo, organizou várias campanhas contra o Vodu, sendo a de 1941 a mais 

violenta. 

No terceiro capítulo refletiremos sobre a reabilitação do Vodu por um setor da elite 

intelectual do país com a Escola Indigenista durante a ocupação americana. Os 

principais representantes desse movimento foram Jean Price-Mars, médico e 

antropólogo, e o romancista Jacques Roumain, os quais, através de numerosas pesquisas 

e publicações, ajudaram no renascimento do Vodu como religião. 
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Contudo, com o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica mostrou-se mais 

compreensiva, mais tolerante face ao Vodu, procurando compreendê-lo a partir de 

dentro. 

A Constituição de 1987 proclama a liberdade religiosa no Haiti e reconhece o Vodu 

como religião, mas o estatuto jurídico do Vodu só muda com a publicação do Decreto 

de 4 de abril de 2003 pelo Governo do presidente Jean-Bertrand Aristide, que o 

reconhece juridicamente e como patrimônio cultural da nação haitiana. Portanto, 

faremos uma análise da Constituição de 1987 e do Decreto de 4 de abril de 2003, 

discutiremos a inserção do Vodu no texto constitucional, o Decreto, o sentido e as 

conseqüências dessa inserção. Por fim, apresentaremos o Vodu na atualidade. 

Há uma vasta literatura sobre o Vodu e ela suscita cada vez mais a curiosidade de 

nós, pesquisadores, muitos haitianos, outros estrangeiros, todos tentando desvendar o 

segredo do Vodu. Os que vão nos ajudar em nossa fundamentação são: 

• Louis Gabriel BLOT. L’Église et le Système Concordataire en Haïti; étude du 

concordat signé entre le Saint-Siège et la République d’ Haiti. A obra apresenta um 

estudo detalhado sobre a Concordata de 1860 e as diversas convenções assinadas 

entre a Santa Sé e o Estado haitiano. 

• Kawas FRANÇOIS. L’Église Catholique en Haïti à l’épreuve du pluralisme 

religieux. Recherche documentaire sur la situation actuelle de l’Église catholique par 

rapport aux autres Religions. A obra oferece-nos dados importantes sobre o 

crescimento do Vodu após ter sofrido mais de dois séculos de exclusão e de 

repressão pelo Estado e pelas Igrejas cristãs, particularmente pela Igreja Católica, e 

apresenta ainda alguns discursos e práticas da Igreja Católica contra o Vodu 

analisando a relação entre a Igreja e o Vodu depois do Concílio Vaticano II. 

• Léon-François HOFFMANN. Haïti; couleurs, croyances, créole. O francês denuncia 

com razão os preconceitos contra o Vodu e o crioulo no Haiti. 

• Laënnec HURBON. Dieu dans le Vaudou haïtien (traduzido em português com o 

título: O Deus da resistência negra). Um excelente estudo sobre a concepção de 

Deus para os praticantes do Vodu. A interpretação inovadora que ele faz do Vodu 

afirma que este último é o mais eloqüente grito de revolta e de defesa de um povo 

oprimido. 

• Laënnec HURBON. Les mystères du Vaudou. Estudo sobre as raízes e a expansão do 

Vodu no Haiti e no mundo. Segundo a obra, o Vodu é uma simbiose entre as 
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religiões africanas e a Igreja Católica. Dentre essas religiões africanas, o que 

prevalece é a religião de Daomé: fenômeno resultante do encontro entre a Europa e a 

África, na colônia de São Domingos. O Vodu seria um refúgio, uma forma de 

resistência contra a opressão da escravidão, uma religião popular sem dogma rígido. 

• Laënnec HURBON. Religion et lien social. Destaca o papel das religiões do Haiti 

(Catolicismo, Protestantismo e Vodu) na formação dos laços sociais. Essa pesquisa 

mostra que o Estado laico é um requisito essencial para o estabelecimento de um 

regime democrático. A obra também oferece uma base sólida para a compreensão 

dos regimes populistas no Haiti. 

• Gasner JOINT. Libération du Vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti. 

Tese de doutorado que apresenta uma boa descrição do Vodu e mostra sua 

importância na cultura haitiana. Ele convida a Igreja a posicionar-se diferentemente 

diante do Vodu e a libertar-se dos preconceitos que tem contra o Vodu. 

• Thomas MADIOU. L’histoire d’Haïti. Fundamenta a aproximação fenomenológica 

do Vodu. O Vodu é uma religião cultural que nasceu do encontro das religiões 

africanas com o Catolicismo no contexto escravagista do século XVI. É praticado por 

mais de 65% da população do Haiti. 

• Alfred METRAUX. Le Vaudou Haïtien. A obra do antropólogo francês de origem 

suíça sobre o Vodu haitiano é considerada até hoje a mais objetiva e completa. Ela 

apresenta dados etnográficos preciosos para a compreensão da mentalidade haitiana. 

• Micial NÉRESTANT. Religions et politiques en Haïti. Retoma a história do Haiti 

nos seus grandes períodos e destaca a instrumentalização das religiões pelos vários 

governos. Ele analisa o Concílio Vaticano II e as suas repercussões na América 

Latina e no Haiti, a expansão das comunidades eclesiais de base, no país inteiro e em 

número significativo no meio dos camponeses e nas classes trabalhadoras urbanas. A 

partir desta mobilização, reforçada pelo impacto da visita do Papa João Paulo II 

(1983), a Igreja exerceu um papel fundamental na queda da ditadura de Jean-Claude 

Duvalier e na chegada ao poder de Jean-Bertrand Aristide (dezembro 1990). No final 

da obra, o autor expressa o desejo de que a Igreja, com o peso do seu passado, 

afirme-se como uma força de mudança e de progresso. A obra nos ajudará a 

compreender os acontecimentos recentes e contribuirá para a definição de um projeto 

social que atende aos anseios de justiça e segurança da grande maioria da população. 
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• Jean PRICE-MARS, com o seu estudo Ainsi parla l’oncle, foi o primeiro a 

apresentar o Vodu como religião e a exortar os estudiosos haitianos a beber na fonte 

de nossas lendas, contos e crenças alimentadas pelo imaginário popular. 

• Claude SOUFFRANT, Une Négritude Socialiste; religion et développement chez J. 

Roumain, J. S. Alexis et L. Hughes. A partir de uma análise sociológica das 

principais obras desses três autores, ele faz uma relação entre as outras correntes da 

Negritude, ilustrada por J. Price-Mars, L.-S. Senghor, R. Depestre. Além de uma 

teologia de defesa da religião do Vodu, ele encontra nestes escritores uma visão 

crítica do cristianismo, uma antecipação da teologia negra da libertação. 

• Jacques ROUMAIN, no seu romance Gouverneurs de la rosée, mostra que o Haiti 

saiu do jogo do escravagismo para cair no jogo do neocolonialismo. 

A partir dessas obras, podemos fazer um levantamento histórico do Vodu e recolocá-

lo em discussão. Este estudo pode provocar algumas polêmicas, mas o Vodu, sendo 

polêmico por natureza, não pode ser abordado sem provocar algumas inquietações, 

indagações e questionamentos. Enfim, com este estudo queremos apresentar a nossa 

contribuição à compreensão do Vodu haitiano. 
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Capítulo I  
O Vodu haitiano:  
origem e evolução 

“Há uns quinze anos, sobre a terra de Dessalines, o Cristo 

ressuscitou em espírito, pela Igreja Católica do Haiti. Ontem 

ainda em nosso país, esses homens foram crucificados em 

espírito, perseguidos, caçados, porque tinham uma cosmogonia 

e um culto em desacordo com aqueles de uma das seitas que 

reivindicam o Filho do Homem. E tudo isso pela única razão de 

que esses homens são negros, analfabetos na sua maioria, 

incapazes de defender seus direitos face a uma religião oficial e 

a um Estado que sempre os ignora”1 

Jacques Stephen Alexis 

Este primeiro capítulo tem como proposta definir o Vodu levando em conta a sua 

origem e a sua evolução histórica e sociológica. Não pretendemos apresentar o Vodu no 

modo em que foi praticado nas diferentes regiões da África antes de seu surgimento no 

Haiti. Isto já foi feito por vários autores haitianos e estrangeiros.2 O estudo sobre o 

Vodu será neste trabalho um meio para entender a história do Haiti e compreender 

melhor o povo haitiano. 

A palavra Vodu evoca idéias diversas dependendo de quem as evoca. No Brasil, por 

exemplo, quando alguém se refere ao Vodu a primeira coisa em que pensa é em “fazer 

Vodu”, usando bonecos e agulhas para fazer mal a alguém à distância. Trata-se de um 

ato mágico! Esta imagem tem sido veiculada pelos filmes norte-americanos.3 Esta 

prática é distorcida pelos produtores de filmes de Hollywood, que querem vender 

fantasias. Na verdade, o uso de boneco no Vodu é para pedir proteção para alguém que 

está longe. 

                                                 
1 “Il y a une quinzaine d’années, sur la terre de Dessalines, le Christ a été recrucifié, en esprit, par l’Eglise 

catholique d’Haïti. Oui, les hommes ont été chez nous hier encore, crucifiés en esprit, pourchassés, 

traqués, parce qu’il avaient une cosmogonie et un culte en désaccord avec ceux d’une des sectes qui se 

réclament du Fils de l’Homme. Et tout cela pour la seule raison que ces hommes sont des nègres, des 

illétrés pour la plupart, incapables de défendre leurs droits en face d’une religion officielle et d’un Etat 

qui les a toujours ignores” (apud SOUFFRANT, Claude, Une négritude socialiste, p. 86). Esta e todas as 

demais traduções são minhas. 
2 Entre eles, PRICE-MARS, Jean, Ainsi parla l’oncle; DESQUIRON, Lilás, Racine du Vaudou. 
3 HURBON, Laënnec, Les mystères du vaudou, p. 159. 
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Este capítulo propõe uma delimitação da palavra Vodu. Na realidade, trata-se de um 

estudo para possibilitar uma melhor compreensão da verdadeira essência da religião 

tradicional do Haiti. 

Para uma melhor compreensão do Vodu haitiano, é muito importante entender os 

fatores que precederam o seu nascimento e sua evolução. O Vodu é parte integrante da 

cultura haitiana;4 seu nascimento não está fora dos acontecimentos que permitiram a 

eclosão da sociedade. Assim, antes de abordar a sua origem, faz-se necessário um breve 

resumo do processo de formação do povo haitiano. Faremos uma apresentação geral do 

Haiti com dados geográficos e históricos. Em seguida, definiremos o Vodu 

apresentando sua origem, sua essência, sua evolução, sua cosmovisão e seu encontro 

com o Catolicismo. 

1. Apresentação geral do Haiti 

1.1 Dados geográficos 

A República do Haiti divide com a República Dominicana a segunda Grande Antilha 

do Caribe. O Haiti ocupa um terço da Ilha e os outros dois terços são ocupados pela 

República Dominicana. Segundo o censo de 2003, o Haiti conta com uma população de 

8.373.750 de habitantes vivendo numa superfície de 27.750 km2. Os limites geográficos 

são: o Oceano Atlântico ao norte, a República Dominicana ao leste, o mar do Caribe ao 

sul e o Golfo da Gonâve ao oeste. A capital do Haiti é Porto Príncipe, o francês e 

crioulo são as duas línguas oficiais. O francês é ensinado nas escolas e falado por uma 

pequena elite letrada do país, mas todos os haitianos falam o crioulo. O inglês e o 

espanhol são cada vez mais falados no país pela influência da diáspora haitiana. 

 Predomina o clima tropical e a hora local é de menos duas horas em relação à 

Brasília. Possui um relevo montanhoso e a agricultura constitui a base da economia, 

ocupando os vales e as planícies costeiras. As principais produções agrícolas são: arroz, 

feijão, milho, banana, cana-de-açúcar, café e cacau. Em relação à religião, o 

Catolicismo romano predomina e representa 54,7% da população. O Vodu, religião 

cultural nascida do encontro das religiões africanas com o Catolicismo no contexto da 

                                                 
4 Segundo J. Augustin, “o Vodu, não é um culto. Ele é fundamentalmente uma cultura, uma maneira de ser 

negro, uma disposição natural do espírito humano […]. Ele é um método eficaz de reavivamento, pelo 

qual o negro haitiano estabelece as relações harmoniosas com seus antepassados […] e com o universo” 

(AUGUSTIN, Joseph. Le Vaudou libérateur, p. 225). 
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escravidão do século XVI, é praticado por mais de 65% da população. Os Batistas 

representam 15,4% e os Pentecostais 7,9%. Mais de 10,2% da população não praticam 

nenhuma religião. 

Tabela 1 - Informação geral 

País: República do Haiti 

Continente: América (Caribe) 

Superfície: 27.750 km2 

Capital: Porto Príncipe 

População: 8,4 milhões 

Grupos Étnicos: Negros (maioria), Mulatos 4% e Brancos 1% 

Línguas Oficiais: Francês e Crioulo 

Moeda: Gourde 

Regime: Presidencial 

Religiões: Catolicismo romano: 54,7% da população. Vodu: 65% da 

população. Batistas: 15,4%. Pentecostais: 7,9%. Nenhuma 

religião: 10,2%. 

Fonte: Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique, 4e récensement général, Août 

2003. 

 

Figura 1 - Bandeira do Haiti 

 

 

 

 

 

 

Fonte: haitisurf 
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Figura 2 - Mapa do Haiti na época colonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HRW.Word Atlas 
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Figura 3 - Mapa do Haiti nos dias de hoje 

 

Fonte: HRW.Word Atlas 

 

1.2 Dados históricos 

Antes da conquista espanhola (1492), a ilha do Haiti5 também era chamada de Bohio, 

Quisqueya, e era habitada pelos Tainos6 de pele vermelha. Sua população era estimada 

em mais de 1,2 milhões de habitantes.7 

Os Tainos tinham dividido a ilha entre cinco caciques ou reinos que tinham sua 

própria organização econômica, política, cultural e religiosa. Eles viviam da pesca, da 

                                                 
5 Na língua arawak, Haiti, Quisqueya ou Bohio significam “terra montanhosa”. 
6 Tribo de indígenas nativos encontrados no Haiti com a chegada dos espanhóis (CREDOH, Christophe 

Colomb, Les Indiens et leurs survivances en Haïti, p. 201). 
7 VOLTAIRE, Yves, Haïtiens et Dominicains: Deux peuples “Marasa” de la Caraïbe. Cahiers CHR 4 

(1995), p. 46-63. 
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caça e do cultivo de mandioca. Cultuavam os espíritos chamados Zemês por intermédio 

dos sacerdotes chamados de Butios, que também exerciam a função de curandeiros.8 

Os espanhóis anexaram a ilha à Espanha, recebendo o nome de Hispaniola. Os 

Tainos foram escravizados e brutalmente massacrados pelos espanhóis. Alguns para se 

livrarem da escravidão refugiaram-se nas montanhas ou nas outras ilhas vizinhas, os 

outros foram exterminados, dizimados pelos colonizadores e substituídos pelos escravos 

negros (1503).9 

A partir de 1608 os espanhóis tinham como prioridade garantir as terras que eles 

poderiam sustentar militarmente. Em 1629, os piratas ingleses e depois os franceses 

instalaram-se na ilha La Tortue, situada ao norte do Haiti. Pouco a pouco os franceses 

conquistaram uma grande parte da ilha, onde iniciaram o cultivo do cacau, do anil e do 

algodão. A presença francesa foi tão importante que Luís XIV nomeou em 1665 um 

                                                 
8  Ibid., p. 46-63. 
9 A chamada “escravidão moderna, ou escravidão negra” começou com o tráfico africano no século XV, 

por iniciativa dos portugueses (em 1444, estes começam a adquirir escravos negros no Sudão), com a 

exploração da costa da África e a colonização das Américas. Os demais impérios coloniais rapidamente 

aderiram à prática da compra e venda de seres humanos, no célebre “comércio triangular” entre a África 

(captura de escravos) a América (venda e troca por matéria-prima) e a Europa (para a venda das riquezas 

obtidas e a retomada do empreendimento, em futuras viagens). A escravidão moderna, alicerce da 

colonização no Novo Mundo e do capitalismo mercantilista, foi um fenômeno absolutamente inédito no 

mundo conhecido por basear-se, com astúcia inovadora, na conjunção indispensável de três componentes: 

(a) baseava-se no fator racial, mesmo antes que o termo “raça” adquirisse um estatuto supostamente 

científico, em inícios do século XIX (escravizavam-se os negros africanos e seus descendentes enquanto, 

na Antigüidade, a escravidão em geral havia resultado de outros fatores, como o não-cumprimento de 

dívidas ou o resultado de guerras); (b) a escravidão era hereditária, seguindo a linha matrilinear; (c) a 

escravidão se dava por toda a vida (mais uma vez diferentemente da escravidão antiga, freqüentemente 

temporária). O apogeu do tráfico negreiro foi atingido no século XVIII, com a crescente demanda de 

produtos tropicais na Europa. Entre 1781 e 1790, importaram-se mais de 80 mil escravos por ano, estando 

envolvidos no tráfico ingleses, franceses, espanhóis, portugueses, holandeses e dinamarqueses. Foi 

também durante o século XVIII que surgiram coletivamente os primeiros abolicionistas, por motivos 

religiosos e humanitários (como entre os quakers), intelectuais (por influência do novo pensamento 

esclarecido do “Século das Luzes”) e, sobretudo, porque a partir da Revolução Industrial e de suas 

fundamentais transformações na produção e no mercado de trabalho, a escravidão tornou-se obsoleta no 

mundo moderno ou que almejasse a modernização. Em 1803, a Dinamarca aboliu o comércio de 

escravos, seguindo-se a Inglaterra em 1807, a França em 1817, a Holanda em 1818 a Espanha em 1820 e 

a Suécia em 1824. Nas colônias britânicas, a escravidão foi finalmente abolida em 1833, nas holandesas 

em 1863. 
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representante na ilha. Finalmente em 1697, o Tratado de Ryswick10 entre França e 

Espanha deu aos franceses o direito legal sobre a parte ocidental da ilha, que passou a 

ser chamada de São Domingos. Em pouco tempo São Domingos tornou-se a pérola da 

coroa francesa. No século XVIII, São Domingos foi a mais próspera colônia francesa na 

América, graças à exportação de açúcar, cacau e café. Além de escravos negros, os 

colonizadores trouxeram escravos brancos que eram chamados de engagés,11 que 

poderiam ser libertados após alguns anos. Pouco antes de 1789, a população negra era 

estimada em mais de meio milhão de escravos trabalhando nas plantações de café, de 

cana-de-açúcar e nas usinas de açúcar. Em 1789, na véspera da Revolução Francesa, a 

colônia de São Domingos contava com mais de 700 mil escravos. As idéias da 

Revolução Francesa espalhavam-se por São Domingos e isto provocou um ar de 

liberdade na colônia. Em primeiro lugar, os grandes fazendeiros chamados de Grands 

Blancs, reivindicavam a independência da ilha, os pequenos produtores ou Petits Blancs 

reivindicavam a igualdade com os Grands Blancs, os Negros e os Mulatos livres 

exigiam igualdade com os Petits Blancs e por fim, os Negros queriam a liberdade. 

A revolta dos Negros começou em 1791 com o movimento chamado de marronage12 

ou “a fuga para as montanhas”. Em 1795, a França passou a dominar toda a ilha. Sob o 

comando dos chefes Toussaint Louverture, Jean Jacques Dessalines, Henri Christophe e 

                                                 
10  Tratado assinado na cidade de Ryswick, na Holanda, de 20/9 a 30/10/1697, que pôs fim à guerra de 

coalizão dos Habsburgos. 
11 JAMES, C. L. R., Os jacobinos negros, p. 20. 
12 Marronage, marrons: rebeldia e resistência escrava que levou, nas Américas Central e do Sul da época 

colonial, à organização de comunidades livres de negros fugitivos, os “marron” — dentre os quais os 

quilombos, no Brasil — em lugares isolados, como as matas do interior. Para que um grupo de fugitivos 

pudesse assim manter-se, era forçoso que constituísse um grupo de indivíduos bastante numeroso para 

viver na floresta, caçar, dedicar-se a uma agricultura rudimentar, ou formar bandos para pilhar as 

plantações vizinhas sem riscos demasiados. Tais comunidades, mais ou menos fechadas em si mesmas, 

restauravam muitos aspectos das civilizações africanas originais, tendo também que se organizar, 

(re)criando condições de vida comunitária condizentes com o novo e precário meio ambiente nas selvas 

americanas (donde seu aspecto político-cultural, além do econômico). Segundo Roger Bastide (Les 

Amériques Noires), o termo vem do espanhol cimarron, designando originalmente animais como o porco 

que, de domésticos, tornavam a ser selvagens. Nas Antilhas, as condições de vida dos escravos negros 

eram excepcionalmente duras (em grande parte pelo absenteísmo dos proprietários, freqüentemente 

vivendo na Europa, o que reforçava, mais do que nunca, a condição de “bem semovente” da população 

escravizada). A única esperança para o escravo era escapar para o interior, formando comunidades 

marrons. Estas foram, portanto, importantes elementos na preservação da cultura africana no Caribe. 
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Alexandre Pétion, os Negros iniciaram sua guerra pela libertação. Com receio de ver a 

colônia cair na mão inimiga, o representante da Convenção de Paris, o comissário 

Santhonax, proclamou a liberdade dos escravos no dia 29 de agosto de 1793, na 

província do Norte, e em 4 de setembro na província do Sul. No dia 2 de fevereiro de 

1794, a Convenção de Paris confirmou essa declaração e estendeu a abolição da 

escravidão a todas as colônias francesas. 

 

Figura 4 - François -Dominique Toussaint Louverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AYITIM 

 

Toussaint Louverture, um ex-escravo, aliou-se ao governo francês e foi nomeado 

general da República; tornou-se o Governador Geral e adotou medidas para unir política 

e economicamente a ilha partindo do Leste. Em 1802, Bonaparte enviou a São 

Domingos seu cunhado, o general Leclerc, com 35 mil homens e 96 navios, com a 

ordem formal de fazer respeitar a soberania do povo francês e restabelecer a escravidão. 

Depois de três meses de intensa batalha, Toussaint Louverture rendeu-se ao general 

Leclerc, foi preso e deportado para a França. Quando Toussaint subiu a bordo, disse 

algumas palavras ao capitão Savary, às quais havia pensado cuidadosamente e que sem 

dúvida foram seu último legado ao povo: “Ao me depor, cortaste em São Domingos 
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apenas o tronco da árvore da liberdade dos negros. Ela brotará novamente pelas 

raízes, pois estas são numerosas e profundas!”.13 

Figura 5 - Jean -Jacques Dessalines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Webster 

 

Mesmo com a deportação e a morte de Toussaint Louverture em 1803, o movimento 

revolucionário iniciado em São Domingos, com a revolta geral dos escravos na noite de 

14 para 15 de agosto de 1791, chegou a derrotar a expedição de Bonaparte. Em 1o de 

janeiro de 1804, o general Jean Jacques Dessalines proclamou a Independência do Haiti 

e assim estabeleceu-se a primeira República Negra das Américas. Dessalines tornou-se 

imperador em 1804 sob o nome de Jacques I. Após o assassinado de Dessalines em 

1806, o país dividiu-se em dois: ao Norte, um reino dirigido por Henri Christophe, e ao 

Sul uma república governada por Alexandre Pétion. Em 1822 o sucessor de Pétion, o 

presidente Jean Pierre Boyer, reunificou o país e conquistou toda a ilha, incluindo a 

República Dominicana. 

                                                 
13 Estas palavras de Toussaint Louverture encontram-se em todos os livros didáticos de história do Haiti e 

são ensinadas nas escolas e decoradas pelos alunos para serem recitadas como poesia. Portanto, todos os 

haitianos, do analfabeto até o mais letrado, conhecem bem essas palavras. 



 

 

27 

Logo após a Independência do país, a França exigiu o pagamento de uma dívida de 

150 milhões de francos como compensação aos colonos pelos seus bens devastados pela 

guerra da Independência. Em 1844, quando o país quitou a dívida, já estava 

empobrecido. Por medo de ver este espírito de revolta espalhar-se pelas outras colônias 

da América do Norte, do Sul e Central onde havia ainda a escravidão, a nova República 

foi atingida pelo ostracismo, sofreu um isolamento geral, foi desacreditada no mundo 

inteiro e acusada de ser canibal com práticas demoníacas. Apesar de tudo isso, Pétion 

ajudou Simon Bolívar com dinheiro, homens e armas na guerra pela libertação da 

América do Sul. 

Em 1844, novamente a ilha foi dividida e a República Dominicana conquistou a sua 

independência do Haiti.14 

O país viveu novamente um grande período de instabilidade marcado pela luta entre 

os negros e os mulatos. Em 1849 Faustin Soulouque, um negro, proclamou-se 

imperador (Faustin I) e lançou uma grande repressão contra os mulatos. Ele reinou por 

dez anos antes de ser deposto em 1859 por um mulato, Nicolas Geffrad, que restaurou a 

República e governou o país até 1867. Sob o seu governo, o Haiti foi progressivamente 

reconhecido pela França, pelos Estados Unidos e pela Santa Sé, com quem em 1860 

assinou a Concordata que está em vigor até os dias de hoje. 

Até 1910 o país foi governado exclusivamente pelos mulatos. Em 1915, com a 

pretensão de se expandir pelo continente americano, os Estados Unidos, que já estavam 

na República Dominicana, começaram a ter interesse pelo Haiti. Eles invadiram o país 

no dia 28 de julho de 1915, confiscaram a reserva de ouro do país e permaneceram ali 

até 1934. 

Sob a ocupação americana, o país conheceu um pouco de estabilidade, mas a custo 

de muita repressão. Em 1918 os americanos reprimiram com muita violência uma 

revolta camponesa, e o país inteiro levantou-se contra eles até que finalmente deixaram 

o país em agosto de 1934. O imperialismo norte-americano destruiu a economia do país, 

principalmente dos camponeses, e deixou para trás um exército repressivo e uma classe 

política corrompida. 

Sob a ocupação, diante do racismo dos marines, houve um reflorescimento fantástico 

do sentimento nacional, uma resistência ativa dos intelectuais e um retorno às origens 

                                                 
14 VOLTAIRE, Yves, Haïtiens et Dominicains: Deux peules “marasa” de la Caraïbe. Cahiers CHR 4 

(1995), p. 49. 
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africanas através do movimento de valorização da negritude. A revista Les Griots, 

fundada em 1938, publicou numerosos artigos mostrando a contribuição dos intelectuais 

haitianos na divulgação das tradições africanas e das práticas do Vodu. 

Em 1941, o presidente Elie Lescot abriu o país aos missionários estrangeiros e às 

congregações religiosas com a missão de desenvolver a educação no país. Foi no seu 

mandato que o país conheceu a Campanha Antivodu (1940-1941). 

Em agosto de 1945, Durmasais Estimé, um militante da causa da Negritude, foi 

deposto pelos militares. Os militares ficaram no poder até setembro de 1957, data em 

que François Duvalier foi eleito presidente da República graças ao apoio dos negros, 

que viram nele o meio de dar fim ao reino dos mulatos. 

O regime de François Duvalier logo tornou-se o regime mais sanguinário que o país 

já conheceu. Em 1964 fundou sua milícia, Tontons Macoutes, proclamando-se 

presidente vitalício. Em janeiro de 1971 modificou a Constituição para poder designar 

seu filho, Jean Claude, como o seu sucessor. 

Com a morte de Papa Doc em 21 de abril de 1971, seu filho Jean Claude (Baby Doc) 

assumiu a presidência da República. Em 1986 depois de um levante popular, Baby Doc 

deixou o poder e refugiou-se no sul da França. Os militares assumiram o poder de 1986 

a 1990. Durante este período houve a aprovação da Constituição de1987 e uma sucessão 

de golpes de estado entre os militares. Em dezembro de 1990, Jean-Bertrand Aristide, 

ex-padre católico, foi eleito presidente, mas em setembro do ano seguinte foi deposto 

pelos militares através de um golpe de estado. Depois de três anos de repressão feroz, 

no dia 15 de outubro de 1994, o presidente Aristide retornou ao poder com a ajuda de 

Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos. No mesmo ano, Aristide dissolveu o 

exército e criou uma força de polícia. Em fevereiro de 1996, um ex-primeiro Ministro 

de Aristide, René Préval, foi eleito presidente. Ele dirigiu o país por quatro anos. Em 

2001, houve uma nova eleição e Aristide foi reeleito como presidente. Aristide 

distanciou-se da base que o apoiou, fundou seu próprio partido político, Família 

Lavalas, e apostou nos grupos armados chamados chimères para intimidar os seus 

opositores. Aristide foi acusado de corrupção, forçado a deixar o país em 29 de abril de 

2004 e exilou-se na África do Sul. Alexandre Boniface assumiu interinamente a 

presidência e requisitou das Nações Unidas ajuda para manter a segurança do país. Em 

junho de 2004 as Nações Unidas criaram a MINUSTAH, uma missão com 6.700 

homens chefiada pelo Brasil. Em 2006, René Préval foi reeleito presidente. 

Tabela 2 - Eventos marcantes da história do Haiti 
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1492 Chegada de Cristóvão Colombo. 

1665   Os franceses estabelecem-se na ilha “La Tortue”. 

1665-1700 Chegada massiva dos escravos negros. 

1697  A Espanha cede aos franceses a parte oeste da ilha. 

1685 Promulgação do Código negro. 

1791 14-15 de agosto: cerimônia do “Bois Caïman” em preparação à revolta geral 

dos negros. 

1801 Toussaint Louverture promulga a primeira Constituição do país. 

1802 Envio das tropas de Napoleão Bonarpate para São Domingos com a missão de 

restabelecer a escravidão e render Toussaint Louverture. 

1803  Morte de Toussaint Louverture. 

1804 Dessalines proclama a Independência do Haiti e proclama-se imperador. 

1806 Morte de Dessalines e divisão do país em dois: o Reino do Norte, comandado 

por Henri Christophe, e a República do Sul, liderada por Pétion. 

1822 Jean Pierre Boyer reunifica o país e conquista a República Dominicana. 

1849-1859 Reinado de Faustin I. 

1859-1867 Fabre Geffrard restaura a República. 

1860  Assinatura da Concordata entre o Estado e a Santa Sé. 

1915-1934 Ocupação americana. 

1957-1971 Governo de François Duvalier. 

1971-1986 Governo de Jean Claude Duvalier. 

1986   Exílio de Jean Claude Duvalier. Os militares assumem o poder 

1987  Aprovação da Constituição. 

1988 Leslie Manigat é eleito, mas logo deposto pelos militares através de um golpe 

de estado. 

1990  Jean-Bertrand Aristide é eleito presidente. 

1991 Aristide é deposto pelos militares através de um golpe de estado. 

1994  Retorno de Aristide ao poder. 

1995  René Préval é eleito presidente. 

2001 Aristide é reeleito. 
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2003  Publicação do Decreto reconhecendo o Vodu como religião. 

2004 Aristide é exilado para África do Sul e as tropas da ONU chegam ao país. 

2006  René Préval é reeleito presidente. 

2. Origem do Vodu 
É muito arriscado avançar com uma definição a priori do Vodu. O que convém é 

propor algumas indicações de ordem geral sobre a sua natureza, seu significado e sua 

vocação. Aliás, não há uma definição rigorosa, exaustiva do Vodu, em razão da grande 

diversidade de seus ritos e de sua grande tendência em adaptar-se às diversas 

realidades.15 

A palavra vodoum, originada na língua Fon do Daomé, designa os espíritos dos 

antepassados ou loas.16 Segundo uma longa tradição que remonta à concepção de 

divindade do povo de Daomé, os loas são os espíritos que assumem a mediação entre os 

humanos e o “Ser Supremo”. 

O termo um era usado para designar uma potência invisível, temível e misteriosa que 

tinha a capacidade de intervir na vida dos seres humanos. O final um tem sempre uma 

conotação divina e indica uma referência a algo ligado a um ser diferente e acima do ser 

humano.17 

No crioulo18 haitiano, usa-se a palavra Vodou, que se pronuncia em português Vodu. 

Os estudiosos do fenômeno Vodu reconhecem que o final um foi abandonado no 

                                                 
15 JOINT, Gasner, Libération du Vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti, p. 18. 
16 A palavra loa teria origem no Congo, e significa “espírito” (cf. VERSCHUEREN, J. Le culte du Vôdou, 

p. 43). 
17 NÉRESTANT, Micial, Religions et politiques en Haïti, p. 79. 
18 A palavra crioulo designava de modo geral todo negro nascido nas colônias. Mais tarde foi aplicada aos 

idiomas que são formados sobre a base das línguas européias. O francês serviu de base para o crioulo que 

se fala no Haiti, em Guadalupe, na Martinica, na Guiana, nas ilhas Maurice e da Reunião e também em 

alguns países da África equatorial e ocidental. Etimologicamente, a palavra vem do latim crear — 

português crioulo, francês créole, espanhol criollo: “negro criado na casa do senhor”. Fala-se hoje de 

cultura crioula, línguas crioulas, comida crioula, como a da Louisiana. Fala-se, sobretudo nos meios 

acadêmicos, em “crioulidade” ou “crioulização”. Lemos em Eurídice Figueiredo (Construção de 

identidades pós-coloniais na literatura antilhana): “Atualmente, é verdade que o termo [crioulidade], por 

força da reivindicação da língua crioula e da literatura oral, pode referir-se à cultura amalgamada do 

Caribe. A crioulidade seria uma ‘visão interior’ da antilhanidade proposta por Glissant em Le discours 

antillais (1981), ou seja, se a antilhanidade é uma concepção geopolítica, a crioulidade visa acentuar o 
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decorrer da história do país pela influência da língua francesa, que não possui o som um. 

Num espírito de resgate e de retorno às raízes, alguns autores haitianos privilegiam a 

palavra vodum. Quanto à questão da grafia, Vodoo é uma influência da língua inglesa e 

Vaudou da língua francesa. 

A população negra do Haiti é originária de três grandes grupos étnicos: Sudanês, 

Guiné e Banto, todos parte do reino de Daomé, o atual Benin. As tribos fon de Daomé e 

yoruba da Nigéria tinham uma influência preponderante sobre as demais. A tribo fon 

oferece aos escravizados os elementos unificadores, sobretudo no que diz respeito à 

língua do crioulo e à religião do Vodu. O Crioulo e o Vodu tornam-se, portanto, os 

elementos fundadores da nação haitiana. 

2.1 Em busca da harmonia 

Figura 6 - Principais Loas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: KANAGA 
 

O Vodu visa basicamente criar a harmonia do cosmo, ou seja, entre o mundo visível 

e o mundo invisível. Existe no Vodu uma verdadeira família de loas. Essa família 

                                                                                                                                               
aspecto mais cultural, mais antropológico, fundamentando-se nessa cultura popular tradicional crioula 

(contos, provérbios, ditos, cantos, adivinhas, expressos em língua crioula) que se quer resgatar através de 

uma escrita irrigada por ela”. Tal visão, a partir principalmente de Eloge de la créolité (Bernabé, 

Chamoiseau, Confiant: Gallimard, 1989) em que o conceito de crioulidade é sinônimo de mestiçagem, 

tem se mostrado muito polêmica. 
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engloba dois gêneros: o masculino e o feminino. Do lado masculino encontram-se os 

laplaces, os porta-bandeiras e os houngans. Do lado feminino, as porta-bandeiras, as 

hounsi (noviças) e as mambos (sacerdotisas). 

A iniciação total termina no sacerdócio, quando o iniciado ou a iniciada no Vodu 

torna-se houngan ou mambo, passando por graus sucessivos conhecidos como: lavé-tét 

(lava-cabeça), kanzo e ansan. 

O lavé-tèt marca o fim do estado “selvagem”, violento e incontrolado das possessões 

da pessoa por um espírito, e para isso a água é derramada sobre sua cabeça em 

determinadas condições. 

O kanzo é uma prova de fogo, é quando o aspirante tem que se mostrar capaz de 

manter em suas mãos matérias incandescentes sem se queimar, sinal certo de que 

atravessará as peripécias da vida com coragem, integridade e força, sem jamais desistir 

de lutar. 

O ansan é uma cabaça usada pelo houngan, coberta por uma rede frouxa de contas 

coloridas e por vértebras de cobras, que o sacerdote iniciador (hochet) entrega ao noviço 

durante uma cerimônia como símbolo de seu poder, recordando-lhe que, em última 

instância, todo poder reside no culto dos templos de Uidah e de Adalada, espíritos 

simbolizados pela cobra. 

As diligências mágico-religiosas do Vodu abarcam as relações com inúmeros 

espíritos, principalmente com o “Grande Mestre” e as almas. Essas diligências 

concretizam-se em três ritos: o rito radá, o rito congo e o rito petro. 

No rito radá, invocam-se os espíritos: Dambalá, Rizan, Lokó Adanuzo, Erzuli Freda 

Dahomey, Agum, Legba e Shango. Esse rito é considerado como parte pura do Vodu 

que tende essencialmente ao bem. 

O rito congo reúne os espíritos sedentos de sangue que são: Mondongue, Biliki e 

Congo-Demele. Eles exigem constantemente sacrifícios e ameaçam com grandes 

calamidades. 

O rito petro realiza-se em nome dos seguintes espíritos: Ti Jan Pye Fen, Jan Kita, 

Èzili Je Rouj, Lenglesou e Kabare San. É através deste rito que o Vodu chega à magia, 

porque o sacerdote serve ao mesmo tempo e diferentemente aos loas da mão direita e 

aos da mão esquerda, forçando estes últimos ao cumprimento de seus votos. 

Esses ritos são realizados sobre três tipos de altares distintos: 

a) O altar pessoal, que se chama de oratório. 
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b) O altar familiar, que se chama de hounfor. 

c) O altar coletivo, que se conhece como santuário. 

Nas celebrações, a exibição de objetos sagrados com muitas manifestações verbais 

ou gestuais, testemunha o profundo simbolismo existente no Vodu. 

O Poto Mitan é um tipo de poste central bem cravado no solo. Este poste de madeira 

dura eleva-se até o ponto mais alto do péristyle (templo). Às vezes é recoberto por um 

friso de alvenaria. Mesmo que não figure materialmente no local, está sempre 

representado em pensamento na mente dos praticantes. O oficiante fica perto do poste 

para dirigir a cerimônia. O iniciado atingido pela possessão  ajoelha-se junto ao poste. 

Mas o “profano” deve permanecer afastado dele porque não possui a graça de penetrar 

no recinto do sagrado. 

As oferendas são colocadas ao pé do poste ou dos postes, porque a pluralidade dos 

postes não prejudica, pelo contrário, ajuda. Todos os postes representam o eixo sagrado 

do local. 

Os Vévé (cf. figura 13) são considerados o que há de melhor, de mais fino e mais 

precioso da arte do Vodu. São as assinaturas dos deuses escritas sobre o solo com a 

ajuda de farinha de milho e de outras substâncias pelos houngans ou mambos. Os Vévé 

são por natureza efêmeros: são traços executados pelo sacerdote no início de cada 

cerimônia, após soprar o fubá ou farinha em direção aos pontos cardeais, invocando a 

divindade escolhida. São feitos em pé, de pernas afastadas, para uma cerimônia 

específica, e serão apagados sem remorso pelos passos dos dançarinos. Baseados sobre 

o Vodu de Daomé, os Vévé oferecem proteção e cura. Feitos no péristyle (templo) em 

torno do Poto Mitan ou em outros lugares, as primeiras linhas do Vévé guiam o espírito 

desses deuses. 

Se os Vévé são a essência do Vodu, as bandeiras (cf. figura 14) rituais são certamente 

o gênero mais inovado e mais celebrado da arte-sacra do Vodu. 

As bandeiras são elementos preciosos nas cerimônias do Vodu e constituem as novas 

estrelas da arte haitiana. Encontram-se hoje de maneira proeminente nas exposições 

artísticas que acontecem ao redor do mundo. 

A origem das bandeiras do Vodu é diversa: símbolos do Congo de Daomé, bandeiras 

da procissão católica, bandeiras e tapeçarias maçônicas. Embelezadas com as imagens 

dos loas do Vodu e dos santos católicos, as bandeiras são tipicamente feitas de cetim, 

seda, veludo, pano ou juta e bordados com pérolas. Decoradas de lantejoula e de cacos 
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de vidro, muitas vezes, de formas brilhantemente coloridas, são hoje muito procuradas 

pela sua estética. Tradicionalmente as bandeiras Vodu têm sido consideradas como 

sagradas e desempenham um papel importante nas cerimônias Vodu. Armazenados em 

santuários, estes objetos sagrados são utilizados durante as cerimônias pelos houngans, 

para honrar e chamar à frente do loa aquele a quem é dedicada a cerimônia. As 

bandeiras são expostas no início de cada cerimônia do Vodu e acredita-se que os loa, ao 

segui-las, criam um espaço sagrado. 

Hoje uma das mais populares representações é a da sereia, La Sirene la Baleine, loa 

do amor e das águas. 
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Figura 7 - Legba – Loa da Encruzilhada 

Fonte : KANAGA 

 

Figura 8 - Erzili Freda Dahomey - Loa do Amor 

Fonte – KANAGA 
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Figura 9 - Grande Brigitte - Loa da Morte 

Fonte: KANAGA 

 

Figura 10 - Dambala Wedo - Loa Serpente 

Fonte: KANAGA 

3. Vodu como catalisador da resistência 

3.1 Lafrik-Guinen, um retorno místico 

A porta de saída da África era o golfo da Guiné. Guiné transforma-se, no crioulo, em 

Guinen e se torna o ponto de referência na mente dos escravizados. Deve-se lembrar 

aqui que a palavra África foi dada a este continente pelos colonizadores, enquanto os 

escravizados tinham na memória os nomes originais de suas regiões. Por conseqüência, 

a palavra África não existe no Vodu, porém Guinen significa a terra dos antepassados e 

está presente na alma e na mente dos escravizados. É o lugar místico que representa 
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tanto a moradia dos espíritos como o seu destino final. Acreditava-se que após a morte 

voltariam todos para o Guinen. No Haiti ainda hoje se usa a expressão Lafrik-Guinen. 

Quando os escravizados chegavam ao Haiti, os colonizadores aproveitavam as 

rivalidades entre as tribos e misturavam as etnias para dificultar a comunicação entre 

eles, evitando qualquer tipo de agrupamento. Outro método utilizado para isso era fazer 

com que perdessem qualquer laço com o passado (pessoas ou costumes). O batismo 

católico também exercia esta função e o escravizado recebia no dia de seu batismo um 

nome cristão no lugar de seu nome africano. 

Depois do batismo, ele era obrigado a participar do culto católico, que era 

completamente diferente dos cultos e das práticas de sua terra natal. Aliás, precisavam 

de um tempo para entender que se falava de Deus, pois toda a simbologia, ritos, gestos e 

cantos eram novos e desconhecidos. 

No meio dos escravizados estavam alguns dignitários do Vodu, entre eles algumas 

tias e mães que praticavam os ritos do Vodu. Havia também vários feiticeiros que 

usavam a magia do Vodu. Os cantos e os ritos foram reproduzidos e aquilo que faltava 

para o culto era fabricado, tal como o atabaque, instrumento sagrado no culto do Vodu. 

Os missionários associavam o colonizador branco ao bem e o escravizado negro ao mal. 

As pregações reforçavam a idéia de que as práticas do Vodu eram diabólicas e 

demonstravam que eles eram escravos por vontade de Deus, que criou os seres humanos 

de cores diferentes e com sortes diferentes. As reuniões e as celebrações entre os 

escravizados eram proibidas. Castigos severos eram previstos no Código negro19 de 

1685. 

Nas interpretações religiosas dos escravizados os espíritos deveriam ser fortes para 

proteger os seres humanos, e tudo que acontecia na vida era resultado do confronto 

entre os espíritos. Então chegaram à conclusão de que os espíritos dos colonizadores 

eram mais fortes que seus espíritos e de que a escravidão era um castigo. 

Os estudos demonstram que existem duas facetas do Vodu haitiano: uma do tempo 

da escravidão e outra do tempo da Independência. No entanto, a característica de luta e 

resistência perdura nesses dois períodos.20 Com efeito, o Vodu haitiano, como religião 

                                                 
19 O Código Negro, publicado em 1685 por Luís XIV, era um conjunto de leis que regia questões como o 

batismo, o casamento e o comportamento dos missionários. O Código também proibia qualquer exercício 

público de outra religião a não ser a católica, apostólica e romana. 
20 Podemos nos referir aos estudos e às pesquisas do historiador Thomas Madiou na obra Histoire d’Haïti e 

do estudioso Laënnec Hurbon na sua obra Les mystères du Vaudou para entender essa colocação. De fato, 
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política, consegue converter-se em mola principal de libertação na história do país. Foi 

das reuniões do Vodu que os escravizados extraíram a força para resistir às crueldades 

dos colonizadores. 

A crueldade dos colonizadores levou os escravizados a mudarem de pensamento e a 

elaborarem uma nova forma de reflexão, porque não conseguiam entender a maldade e a 

crueldade dos brancos. Somado às condições da viagem e do trabalho, o comportamento 

dos brancos não podia ser considerado como atitude de pessoas humanas, e sim de feras 

como as da selva da África, que encarnam os espíritos maus. Começaram a entender que 

o deus dos brancos era diferente do deus dos negros e acreditavam que, se ele existisse, 

iria querer sangue, sofrimento, lágrimas e a morte dos negros. 

Foi assim que se reforçou a idéia de voltar para Guinen, a morada dos espíritos e a 

terra dos antepassados, o lugar onde o sofrimento acabaria. O suicídio, sobretudo nas 

situações de castigo extremo, era o caminho escolhido por um grande número de 

escravizados, acreditando que deixariam o corpo nesta terra de dor para voltar para a 

Guinen (África). 

Uma segunda reação foi buscar atrair os favores dos espíritos de Guinen. O atabaque 

permite um retorno místico, e a presença dos espíritos foi o meio encontrado. Aliás, o 

atabaque é considerado não apenas um simples instrumento de música, mas sim um 

verdadeiro objeto sagrado, o caminho dos espíritos. Pouco a pouco os escravizados 

retomaram os costumes de seus povos com os cantos e em seguida com os rituais. 

Assim foram introduzidas as primeiras bases do Vodu como religião. O atabaque 

tornou-se um fator unificador, e os cantos, mesmo em línguas diferentes, congregaram 

as almas doloridas. 

Fiéis aos seus princípios, tanto na convivência entre religiões como na integração de 

outros elementos religiosos, fizeram uma apropriação dos espíritos do colonizador, que 

se mostraram mais fortes naquelas circunstâncias e a quem procuraram agradar. Aqui 

                                                                                                                                               
o Vodu foi a primeira forma de resistência à escravidão no Haiti. Inúmeros fatos o provam: a revolta do 

movimento político de Mackandal, considerado profeta e mártir do Vodu, em 1557; a célebre cerimônia 

do Bois Caïman da noite de 14 para 15 de agosto de 1791 com Boukman, que marcou o engajamento 

solene e definitivo dos escravos na luta pela independência.Também no tempo da independência os 

governos, conhecendo as potencialidades do Vodu, sempre consideraram sua prática como suspeita e 

perigosa, embora procurassem obter seu apoio para se eleger. Resta ao povo e ao Vodu a resistência 

contra esta opressão. Outra referência que pode nos iluminar é METREAUX, Alfred, Le Vaudou haitien; 

ANA, Gispert-Sauch, Haiti. 
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encontramos um dos elementos que vai gerar o sincretismo com a religião católica. 

Outro fator é a utilização do culto católico para enganar os colonizadores codificando os 

cultos do Vodu. Assim explicam-se a presença das imagens dos santos e santas 

católicos nos templos do Vodu e a prática do culto católico. É interessante constatar que 

o mesmo fenômeno ocorreu tanto no Vodu do Haiti como no Candomblé do Brasil e em 

outras religiões afro-brasileiras.21 

A terceira reação, e a mais comum naquela época, foi o marronage (a fuga). Os 

fugitivos, chamados marrons, formaram um movimento que era a matriz da luta dos 

escravizados pela independência e seria o embrião da nova nação haitiana. Constata-se 

que essa marca persiste até hoje nas práticas políticas e no comportamento social do 

haitiano, cujo modo de sobreviver tornou-se um modo de ser. 

3.2 Um sonho de liberdade 

O processo de nascimento do Vodu foi misturado com as lutas pela liberdade e pela 

independência. A palavra de ordem era: “Liberdade ou morte”. Foi uma luta pela 

liberdade que logo tornou-se uma luta pela independência. Percebendo que a volta para 

a África era ilusória, decidiram transformar a situação em que estavam. Foi uma 

mudança decisiva de idéias e atitudes dos escravizados. 

A alma desta guerra, tanto psicológica como política e militar, será o projeto de 

recriar sobre a terra haitiana, terra de dor e de sofrimento, um novo Guinen. Para 

alcançar este objetivo usaram todas as forças: físicas, econômicas, políticas, mentais, 

psicológicas, culturais, religiosas, místicas e até sobrenaturais. Esta construção teve 

várias etapas.  

A primeira etapa (a organização), era de reconstituir a Guiné sobre outra terra; 

tratava-se de um desafio no contexto de escravidão feroz. A fuga aparece como um 

primeiro passo na conquista da liberdade. Assim, o marronage tornou-se uma estratégia 

em que a cumplicidade dos companheiros num espírito de solidariedade era importante. 

A reação dos colonizadores não tardou. Os fugitivos que eram capturados, muitas vezes 

com a ajuda de cães, conheceram os piores castigos. Nas grutas e nas montanhas 

iniciaram uma nova comunidade. Era um espaço de liberdade e de paraíso dentro do 

inferno da escravidão. Conseguiram assim uma nova identidade pessoal e social, pela 

vivência das crenças mediante a música, as danças, os cantos, os cultos e a elaboração 

                                                 
21 Cf., por ex., os trabalhos de Roger Bastide, Reginaldo Prandi, Pierre Sanchis e Sergio Ferretti, entre 

tantos. Vide bibliografia final. 
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da língua (crioulo). Com o perigo sempre presente, era necessário ter regras de proteção. 

Surgiu, então, o código de conduta dos membros como: o juramento de não-traição, rito 

de iniciação, compromisso de proteger sempre a comunidade e defender a causa da 

liberdade. Todo esse processo baseou-se na organização das sociedades secretas já 

existentes na África. Acreditamos que foi a mesma experiência que ocorreu com os 

escravizados nos quilombos do Brasil.  

A segunda etapa (a supressão da escravidão: libertar os outros irmãos) era a de 

ampliar os objetivos no âmbito nacional. Não se tratava só de liberdade individual e sim 

de libertação da escravidão. O adversário era bem definido e tinha rosto, era o 

colonizador com seus aliados. Procuraram então as estratégias mais apropriadas. O uso 

de veneno de plantas e animais, da magia e da feitiçaria, tanto africana como européia, 

foram práticas utilizadas com sucesso e que permitiram derrotar o inimigo sem serem 

vistos ou apanhados. Usavam também talismãs protetores feitos no Vodu (questão de 

vida ou de morte). Assim, cada vitória era atribuída aos espíritos de Guinen, o que criou 

e fortaleceu o imaginário. 
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Figura 11 - Cerimônia do Bois Caïman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNNCBA 

 

A terceira etapa (o mito fundador) era a de lutar pela independência. A cerimônia do 

Bois Caïman foi um dos maiores eventos na história do país, sobretudo, no que diz 

respeito à luta pela independência. Preparada com sigilo total, reuniu todos os chefes de 

bando que atuavam na revolta contra os colonizadores. Superando as lutas entre si, as 

diferenças e as divergências, organizaram e planejaram a insurreição geral que levou à 

batalha final até a libertação: 

Era uma noite cheia de trovões. O vento batia nas árvores. Uma jovem sacerdotisa, que a tradição 

oral identifica como mulata de nome de Cecília Fatiman, procede ao sacrifício de um porco preto. 

Ela dançava, com uma faca na mão, e cantava refrões africanos que os participantes retomavam 

em coro. O sangue do porco degolado era recolhido e distribuído a todos. Enquanto eles juravam 

guardar segredo sobre o projeto da revolta. Boukman, o chefe incontestável, levantava-se, 

invocava Deus e exortava os escravos à vingança com essas palavras: “O Bom Deus que fez o sol 

que nos ilumina lá em cima, que levanta o mar e faz ribombar o trovão — escutem bem —, este 

bom Deus, escondido numa nuvem, nos olha. Ele vê o que fazem os brancos. O deus dos brancos 

pede o crime, o nosso quer benfeitorias. Mas este Deus que é bom nos ordena a vingança! Ele 

dirigirá nossos braços, ele nos assistirá. Joguem fora a imagem do deus dos brancos, que tem sede 

de nossas lágrimas, e escutem a liberdade que fala ao nosso coração!”22 

Essa reunião aconteceu numa cerimônia do Vodu em que todos os nanchon de 

espíritos foram convocados. Foi um fator de unidade necessário naquele momento para 

alcançar a liberdade, foi um pacto sagrado entre os escravizados e os espíritos. Tudo se 

definia agora como uma luta entre o deus dos colonizadores e o deus dos escravizados, 

                                                 
22 HURBON, Laënnec, Les mystères du Vaudou, p. 45. 
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entre os espíritos do branco e os Vodus de Guinen. As proezas realizadas nos campos de 

batalha e a vitória sobre o poderoso exército de Bonaparte confirmaram ainda mais as 

crenças. A cerimônia do Bois Caïman era considerada o mito fundador do Vodu 

haitiano. Isso nos permite entender o valor do Vodu para os haitianos, na sua dimensão 

de resistência e nas interpretações que gerou nas mentes dos colonizadores, que tinham 

dificuldades em aceitar a derrota diante de um bando de “va-nu-pieds” (descalços), 

como os escravizados foram chamados pelo exército francês. 

4. Tensão entre o Vodu e o Catolicismo 

4.1 Encontro do Vodu com o Catolicismo 

O encontro com o Catolicismo iniciou-se bem antes da estruturação do culto do 

Vodu. O Catolicismo precedeu o Vodu no Haiti e este desenvolveu-se com seu contato. 

O Vodu haitiano trará para sempre a marca do Catolicismo com o qual sempre coabitou 

de forma pacífica ou conflituosa, dependendo do período histórico. A coexistência 

pacífica foi sempre o sonho dos adeptos do Vodu. Eles desejavam sempre poder 

oferecer seus sacrifícios aos seus loas, sem romper suas relações com a Igreja Católica, 

mas infelizmente não foi sempre assim. 

O Vodu haitiano revela-se como sendo uma religião monoteísta. Um Ser Supremo 

chamado Bondye ou Gran Mèt é o criador do mundo. Além do mundo visível, ele criou 

os espíritos que os adeptos do Vodu chamam de lwa,23 mistè, envizib ou zanj, aos quais 

concedeu poderes. Por exemplo, os lwa podem proteger os bens contra ladrões, mas não 

detêm influência nenhuma sobre os fenômenos atmosféricos. É Bondye que manda a 

chuva ou acalma as tempestades. Contudo os lwa podem influenciar o destino dos seres 

humanos, o sucesso e a felicidade na vida privada ou profissional, ou ainda a desgraça e 

a infelicidade. 

Léon-François Hoffmann, em seu estudo sobre o Vodu haitiano, estabelece que os 

lwa são agrupados em diversas famílias ou nanchon; existe a família dos guede, dos 

ogoun etc. Eles podem ser de origem africana, (é o caso dos lwa ditos Rada) ou de 

origem haitiana (é o caso dos lwa ditos Petro).24 Ele afirma ainda que os nomes de 

                                                 
23 Lwa, palavra crioula que corresponde ao loa e significa “espírito”. Nesta parte, usarei a forma do crioulo 

haitiano e de autores como Léon-François Hoffmann (Haïti) e Rénald Clérismé (Rapports actuels entre 

Le vodou et Le christianisme in HURBON, Laënnec (org.), Le phénomène religieux dans la Caraïbe. 
24 HOFFMANN, Léon-François, Haïti, p. 113. 
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muitos lwa rada encontram-se até hoje em diversas regiões da África tais como: 

Damballah, Erzulie, Legba, Aïda Wedo. De acordo com sua perspectiva, a terminologia 

litúrgica é também, na maioria dos casos, de origem africana, tais como as palavras lwa, 

houngan (sacerdote do Vodu), hounfor (templo), hounsi e kanzo (iniciados) badji 

(santuário), wanga (sortilégio) etc. Os lwa Petro têm na maioria dos casos nomes locais: 

Kalfou (encruzilhada), Ti-Jan (Joãozinho), Gran-Bwa, Marinèt.25 Acontece também que 

um lwa pode ter uma encarnação rada e uma encarnação petro. Como no caso de 

Erzulie Freda Dahomey, que na tradição Petro se chama Dantor ou Je Wouj (olhos 

vermelhos). Os fiéis de maneira geral pensam que os lwa rada são benevolentes e bons 

conselheiros, enquanto os lwa petro são mais exigentes, portanto mais eficazes na 

medida em que aceitam mais facilmente servir às ambições e às vinganças de quem os 

invoca. 

Hoffmann lembra-nos, ainda, o fato de que os lwa exigem dos seus servidores festas, 

durante as quais lhe oferecem cantos, danças, seus alimentos e bebidas preferidas. Uns 

pedem frutos, outros legumes, outros ainda carne de animais (porco, galinha, cabritos, 

vacas...). Para que o Sèvis (cerimônia) fosse eficaz, era indispensável que o lwa 

incorporasse num dos participantes que se tornava o seu chwal (cavalo) e que perdesse a 

consciência, algumas vezes lutava violentamente antes de assumir o comportamento do 

lwa. Assim, a pessoa em que, por exemplo, baixava Kouzen Zaka (representado por um 

velho camponês) ficaria curvada, andaria com dificuldade e imitaria um sotaque de 

camponês. Uma pessoa cavalgada por Ogoun (representado por um militar) tomaria um 

caráter marcial, pediria uma espada ou facão, bateria continência e falaria com um tom 

autoritário.26 

Rénald Clérismé, um sacerdote católico da diocese de Gonaïves, apresenta o Vodu 

como sendo um sistema de crenças e práticas forjado pelo povo haitiano, ao longo da 

sua existência de escravo, para se proteger dos pesos e das peripécias da vida, a tomada 

de consciência do seu ser no mundo com o conjunto do cosmo e dos homens, um jogo 

de celebração e dança que culmina em êxtase, transe, possessão em que o lwa, espírito 

Vodu, encarna-se cavalgando seu adepto, seu chwal. 

                                                 
25 Ibid., p. 114. 
26 Ibid., p. 115. 
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Segundo ele, o Vodu é uma religião que não é concebida sem dança. Dançar o Vodu 

é descobrir uma maneira plena de viver no mundo e de existir. É realizar a comunidade 

vivente dos pitit fèy (conjunto dos iniciados).27 

Gasner Joint, sacerdote e religioso da congregação dos Oblatos de Maria Imaculada, 

afirma que o Vodu não é nem bruxaria, nem magia. A tendência de assimilar o Vodu à 

bruxaria é mais freqüente na visão de algumas igrejas protestantes que, em princípio, 

são mais hostis a toda expressão cultural de fé e que professam uma religião 

desencarnada.28 Precisamos diferenciar magia e culto. O culto tem como objetivo 

prestar homenagem aos espíritos, enquanto a magia procura submetê-los à vontade 

humana. Portanto, o Vodu não é a satisfação das necessidades individuais, mas a 

manifestação da alma religiosa de toda uma coletividade, veicula a memória de um 

povo estabelecendo um laço entre as crenças primitivas e a religião moderna.29 

4.2 Manifestações do sincretismo no Vodu haitiano 

Figura 12 - Altar do Vodu – Sincretismo religioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lenouvelliste 

O sincretismo30 no Vodu haitiano, como tentativa de assimilação de elementos do 

Catolicismo, devido à repressão que esta religião ancestral enfrentou no decorrer dos 

                                                 
27 CLÉRISMÉ, Rénald in HURBON, Laënnec (org.), Le phénomène religieux dans la Caraïbe, p. 222. 
28 JOINT, Gasner, Libération du Vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti, p. 17-18. 
29 Ibid., p. 17-18. 
30 Sincretismo: Amálgama ou fusão de tradições culturais (especialmente no campo religioso) heterogêneas, 

mesmo antagônicas, restando, porém, perceptíveis sinais originários. Para uma boa compreensão do 

sincretismo religioso, podemos nos referir a Afonso Maria Ligorio Soares nos seus estudos Interfaces da 

Revelação e No espírito do Abbá. Como estudioso do sincretismo, em suas pesquisas no campo do 
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séculos, pode ser entendido a partir de três planos: O plano da ecologia, o plano dos 

ritos e cerimônias e o plano das representações coletivas. 

4.2.1 Plano da ecologia 

No mesmo espaço sagrado do hounfor encontra-se uma justaposição de objetos do 

culto católico e do culto do Vodu: ao lado dos potes (govi) que contêm os lwa dos 

mortos, percebem-se também lâmpadas acesas, círios, terços; ao lado de cada emblema 

de lwa, há uma imagem ou estátua de santos católicos correspondentes. Logo, uma 

distância espacial parece ser abolida entre o Catolicismo e o Vodu, e o adepto pode 

encontrar o seu universo tanto numa igreja católica como no seu próprio templo. 

                                                                                                                                               
diálogo inter e intra-religioso, sugere a possibilidade de um passo adiante na questão do sincretismo, o 

qual caberá a uma teologia que aceite pensar de forma interconfessional. Suas análises buscam situar o 

estudo do sincretismo no conjunto da teologia em geral e, em particular, da teologia que veio à tona na 

busca de compreensão do pluralismo religioso atual. Para Afonso, o sincretismo aparece como a condição 

histórica de toda religião sem que sua diversidade indefinida afete o reconhecimento de Deus e, por 

conseguinte, o conceito teológico de revelação, contribuindo, inclusive, quem sabe, para seu alargamento 

muito além das fronteiras do cristianismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Alguns Veve do Vodu 
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Fonte: Haitian Voodoo 

Alguns Vévé do Vodu 

                                                                                                                                          
 
   Guede         Legba 
 
 

                                                                       
 

. Ayizan            Agwe 
 

                                                                  
 

Damballah e Ayida Wedo      Erzulie 
 

                                                                          
 

Kalfu         Ogu Feray 
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Figura 14 - Bandeira do Vodu 

Fonte: Haitian Art Gallery 

 

Figura 15 - Bandeira do Vodu 

Fonte:Haitian Art Gallery 
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Figura 16 - Bandeira do Vodu 

Fonte:Haitian Art Gallery 

 

Figura 17 - Bandeirado Vodu 

Fonte: Haitian Art Gallery 

4.2.2 Plano dos ritos e das cerimônias 

a) O calendário 

O calendário do Vodu relaciona as datas de suas grandes festas às da Igreja Católica. 

Assim por exemplo: a Noite de Natal é o tempo das “sortes”, da preparação de pós 

(mágicos) para curas, época dos banhos sagrados que fortificam e protegem contra os 

sortilégios. Daí a solenidade desta noite. 

Dia 2 de novembro (finados) é a festa dos lwa Guede, os gênios da morte, 

(identificado com São Geraldo, vestido de uma batina preta com um crânio na mão). 
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Eles têm direito de passear com seus trajes de cadáveres, de cor preta ou roxa em todos 

os lugares, nas feiras, nas praças públicas e nas estradas. 

Durante a quaresma todos os objetos usados no culto do Vodu são cobertos por um 

lençol, como as imagens e as estátuas nas igrejas católicas. 

b) Os sacramentos 

O Batismo é considerado um rito de consagração, pois não se batizam somente os 

humanos mas também os objetos de culto, em particular os tambores (atabaques). O 

Batismo, de acordo com a sabedoria popular, é entendido como algo que faz a criança 

tornar-se um ser humano. O Batismo católico é uma condição para tornar-se 

integralmente um adepto do Vodu. 

A Eucaristia. Este sacramento tem como virtude aumentar o poder do adepto do 

Vodu. No momento da comunhão solene, a criança deve ser colocada sob a proteção do 

seu lwa. 

O Matrimônio. É preciso antes satisfazer as exigências do seu lwa para poder depois 

contrair matrimônio na Igreja. Em geral, o verdadeiro casamento é aquilo que se 

contrata com o seu lwa. No momento de um casamento místico entre um adepto do 

Vodu e um lwa, é o Pè Savãnn (literalmente “padre da roça”) que assume o papel do 

padre católico. 

As missas de finados são indispensáveis para o adepto do Vodu. Graças a elas, o 

morto, perigo permanente para a família ou para o grupo social, pode ser conjurado ou 

tornar-se favorável ao resto dos viventes. 

Fica difícil saber se um adepto do Vodu em oração diante de uma imagem da Virgem 

Maria na Igreja dirige-se à Virgem Maria ou ao lwa que a estátua simboliza para ele. 

4.2.3 Plano das representações coletivas 

Erzulie Freda Dahomey. É uma mulata, um lwa que representa a beleza e a graça 

cuja vida amorosa é feita de infelicidade. Ela corresponde à Virgem Mater Dolorosa 

(Nossa Senhora das Dores) ou Nossa Senhora do Carmo, pois as jóias que enfeitam a 

Virgem e seu coração traspassado pela espada evocam a riqueza e o amor próprios de 

Erzulie. 

Agwe ou Agoué. Apresenta-se sob os traços de um rapaz branco tendo como símbolo 

um barco e um peixe. É o mestre do mar e seu correspondente é Santo Ulrico, que é 

representado na tradição católica com um peixe na mão. 
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Legba. É o mestre do portão que separa os homens dos espíritos, intérprete de todos 

os espíritos, portanto a chave do mundo espiritual, e corresponde a São Pedro. 

Damballah Wedo. É o senhor das fontes e rios e tem como símbolo o arco íris e a 

serpente. É identificado com São Patrício. Este último é representado no cromo católico 

em traje de bispo, com serpentes embaixo de seus pés. A esposa de Damballah é Aïda 

Wedo (deusa do Arco Íris) representante da riqueza e fecundidade. Ela é identificada 

com Santa Isabel da Hungria. 

Ogoum Feray. É o lwa guerreiro, mestre do ferro graças ao qual os escravos 

afrontavam os canhões durante a guerra da Independência. É também o espírito do fogo 

e é identificado com São Thiago Maior, representado por um cavaleiro. 

Os exemplos poderiam estender-se muito mais. No entanto, cremos que já foram 

suficientes para mostrar a interpenetração que, de fato, ocorreu e ainda persiste entre 

Vodu e Catolicismo no Haiti. 

Tabela 3 - Tabela de repartição dos lwa 

Nome Rito Representação católica Atribuição Símbolo 

Damballah Rada São Patrício Riqueza 

Fortuna 

Serpente e arco íris 

Aïda Wedo Rada Santa Isabel da Hungria Riqueza 

Fortuna 

Idem 

Isolei Radar Virgem Maria. Amor. Coração 

 

Agwe ou 

Agoué 

Radar Santo Ulrico Proteção da navegação Barco 

Simbi e 

Dosou 

Petro ? Desgraça Represa 

 

Ogoum 

Feray 

Radar S. Tiago Maior Luta contra miséria Espada 

Marinet Petro ? Viagem Coruja 

 

Chango. Radar. S. João Batista. Sorte, chuva. Cordeiro 

Ago Tonè Radar Id. Chuva Lagarto 

Legba Radar S. Pedro. S. Antônio Protetor do lar Velho enfermo 

Loko Radar S. José Cura Camponês 

Zaka Radar ? Safra Camponês 

Guede, 

Baron 

Samedi 

Petro ? Malefício Cruz preta, 

cadáver 
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Moudong 

Congo 

Congo São Roque? O mal ? 

Fonte: Hoffmann Leon François, Haiti Couleurs Croyances Creole
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* * * 

O que fizemos até agora foi mostrar que o Vodu haitiano nasceu durante o período da 

escravidão. A origem do Vodu está ancorada no contexto da escravidão. Nós não 

podíamos falar do Vodu ignorando o contexto de sua formação no Haiti. O Vodu do 

Golfo do Benin é naturalmente da mesma família daquele que encontramos no Haiti, 

mas há diferenças significativas. A escravidão não teria sucesso e não teria uma longa 

duração se não fosse o isolamento da população negra de seu clã, de sua tribo ou etnia. 

A principal estratégia dos colonos era justamente misturar os grupos étnicos. Isso fazia 

com que a população negra perdesse a sua memória e as suas raízes. Não podemos 

esquecer que a população negra no Haiti era obrigada a entrar num outro sistema 

religioso, o Catolicismo do Código Negro. O Catolicismo foi introduzido como 

justificação da escravidão. Os negros da África foram trazidos para o Haiti sob o 

pretexto de que lá eram infelizes e agora eles estariam em contato com o mundo 

civilizado através do cristianismo e iriam tornar-se humanos. O escravizado subverteu 

esta realidade. O Vodu serviu como um elo social entre os escravos. Quando chegou, o 

escravo era considerado um estrangeiro e vivia na periferia da sociedade como um 

indivíduo morto socialmente. Tinha então que reconstruir um mundo, um espaço fora da 

influência do dono, mesmo dentro da Igreja Católica, e em locais inacessíveis chamados 

Lakou, zonas de vida, zonas de marronnage. Aí o negro teve o contato com os índios 

que sobreviveram do genocídio espanhol. O negro retomou o conhecimento da 

farmacopéia, as plantas, os tradicionais métodos terapêuticos dos índios. A partir da 

memória africana e com os índios aprendeu a conhecer o ambiente no momento em que 

temos a reconstrução do Vodu, a reconstrução de um espaço de expressão da dignidade 

humana. Os escravizados formaram uma comunidade social e tiveram um vínculo entre 

eles a partir dos rituais e da mitologia que tinham reconstruído. Desde 1750 uma série 

de revoltas afetou a relação entre o escravo e o seu dono. Os escravizados utilizaram 

todo tipo de práticas, a magia e o conhecimento das plantas. Rumores de 

envenenamento dos brancos circulavam desde 1750. Uma primeira tentativa de revolta 

começou em 1758, e a mais importante foi a cerimônia du Bois Caïman, que suscitou 

várias controvérsias gerando dúvidas sobre se de fato aconteceu . É verdade que não há 

textos entre 1791 e 1818 que relatem essa cerimônia, mas uma série de histórias relatou 

as várias reuniões que aconteceram em várias residências no norte, os escravos se 

reuniram em várias casas e decidiram, através de um pacto estabelecido entre eles, a não 

denunciar o plano de uma insurreição geral e o fim, de uma vez por todas, da 
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escravidão. A revolta iniciou-se na noite de 14 a 15 de agosto de 1791 sob a liderança 

dos sacerdotes do Vodu, entre eles Toussaint Louverture. No próximo capítulo 

mostraremos como a Igreja Católica1 e o Estado haitiano marginalizavam o Vodu por 

ser a religião dos oprimidos. 

                                                 
1 No Haiti não há só a Igreja Católica como religião, há uma presença significativa dos protestantes, mas 

optamos pela Igreja Católica porque ela, desde a chegada dos espanhóis foi considerada como a religião 

oficial e também pelo fato de ter exercido uma maior influência na sociedade haitiana. 
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Capítulo II 
A Igreja Católica e o Estado contra o Vodu 

“Enquanto não desenvolvermos um sistema suficiente de 

clínicas rurais, o camponês irá consultar o sacerdote do Vodu. 

E ele terá razão de fazê-lo […]. O que deve conduzir o Haiti 

não é uma campanha anti-supersticiosa, mas uma campanha 

antimiséria”.1 

Jacques Roumain 

O Vodu foi um fator determinante na luta pela Independência do Haiti, e o seu papel 

político não desapareceu com a Independência do país. Neste capítulo mostraremos 

como, após a proclamação da República, os principais governantes tiveram atitudes 

contraditórias nas suas relações com o Vodu, variando da acolhida incondicional à 

repulsa sistemática, ou ainda da tolerância à intransigência, passando muitas vezes pela 

indiferença. Portanto, apresentaremos as reações mais comuns e as principais 

Constituições do país após a Independência.2 Apresentaremos também a Concordata de 

1860 assinada entre a Igreja Católica e o Estado haitiano,3 e as Campanhas contra o 

Vodu. 

1. A Igreja Católica, o Estado e o Vodu após a 
Independência do Haiti 

A Igreja Católica estabeleceu-se no Haiti com a chegada dos primeiros colonos 

europeus trazidos por Cristóvão Colombo em 1492. Os Beneditinos foram os primeiros 

a chegar à nova colônia seguidos pelos Franciscanos (1505) e pelos Dominicanos 

(Ordem dos Pregadores de São Domingo) (1512). 

                                                 
1 “Tant que nous n’aurons pas développé un système suffisant de cliniques rurales, le paysan ira consulter 

le bocor. Et il aura raison de le faire. […] Ce qu’il faut mener en Haïti, ce n’est pas une campagne anti-

superstitieuse, mais une campagne anti-misère" (apud SOUFFRANT, Claude, Une négritude socialiste, p. 

46). 
2 Para um estudo sobre as Constituições do Haiti, veja: LE PETIT SAMEDI SOIR. 1801 – 1987. DEUX 

SIECLES DE CONSTITUTIONS HAITIENNES. Tome I et II. Port-au-Prince: Les Editions Fardins, 

1998. 
3 Convenção entre S.S. o Soberano Pontífice Pio IX e S.Ex. Fabre Geffrad, Presidente da República do 

Haiti, 28 de março de 1860. Veja anexo I. 
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Durante a colonização francesa chegaram sucessivamente os Capuchinhos (1681), os 

Jesuítas (1704) e as Irmãs da Congregação Notre-Dame (1733). Os Jesuítas dedicaram-

se com zelo à educação dos escravos e foram acusados de trabalhar contra os interesses 

da França, de fomentar um complô contra o regime colonial e de corromper os escravos. 

Essas acusações motivaram a expulsão da ordem religiosa em 1763 e sua saída da ilha 

em 1764. 

Figura 18 - Escravatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Le poireau-rouge.blogspot 

 

Os colonizadores viam na evangelização dos negros um meio para obter sua 

docilidade. Submetendo a nova crença à sua própria cultura, os negros viam na sua 

conversão ao cristianismo um meio de escapar do inferno da escravidão. 

Durante o período entre 1791 e 1803, a Igreja Católica viu suas principais estruturas 

demolidas pelas lutas por independência. As igrejas foram saqueadas, destruídas, e a 

maioria do clero deixou o país. A Igreja estava sem rumo e sem hierarquia, vivia um 

período de anarquia pastoral durante o qual a maioria dos padres vivia em ruptura com 

seus bispos. 

Em 1804, o país proclamou sua Independência da França e retomou o seu antigo 

nome indígena, Haiti. Com isso, nascia o desejo de romper com tudo que relembrava o 

sistema odioso de escravidão. Contudo, as novas autoridades reconheceram a Igreja e 

queriam reconstruir o país com ela. Com a proclamação da República, o país entrou em 

colapso. As cidades foram incendiadas, as plantações abandonadas, a produção de 

açúcar e de café retraiu-se. Dessalines, que proclamou a Independência, tentou obrigar 
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os camponeses a produzir para a exportação a fim de manter o comércio exterior. Ele foi 

assassinado em 1806 e alguns anos mais tarde o país foi dividido em dois: um reino no 

Norte e uma república no Sul. Os dois estados tentaram afirmar-se. O primeiro 

favoreceu a produção para a exportação e o segundo o acesso à terra aos camponeses. 

De 1804 a 1860 a Igreja Católica não formou nenhum padre haitiano. O povo foi 

deixado por conta própria e desenvolveu sua própria religiosidade que foi o Catolicismo 

com práticas do Vodu. Segundo Laënnec Hurbon, as lutas pela Independência 

permitiram a manifestação do Vodu. O Vodu representou a vontade de resistência 

cultural dos escravos. Ele afirma que o Vodu representa uma tentativa de dar vitalidade 

e sentido aos traços da cultura africana, e também que, para os adeptos do Vodu, o 

mundo começa e termina em Guiné. Os espíritos invocados durante as cerimônias vêm 

do continente negro através das águas subterrâneas e os mortos devem partir para o 

outro lado do oceano.4 

A proclamação da Independência do Haiti apavorou o mundo. Este movimento 

revolucionário provocou uma reação mundial, pois colocou em xeque a maneira de 

conceber o mundo e os negros. De 1804 até 1826 nenhuma nação estrangeira 

reconheceu o Haiti como uma nação independente. Para o mundo, o Haiti era apenas 

uma colônia rebelde. Temendo o “contágio” da revolução haitiana, as nações 

americanas e européias colocaram a nova nação “em quarentena” e rejeitaram 

formalmente qualquer relação diplomática com o país. A França entrou em contato com 

os Estados Unidos e a Espanha para fazê-los entender o perigo que representava uma 

República negra independente. Relembrou às potências a obrigação de isolar o Haiti 

para não corromper as outras colônias. A Inglaterra fechou o mar do Haiti com o 

objetivo de proteger a Jamaica. Até o Vaticano tomou parte no isolamento da nova 

nação de negros livres. Juntando-se ao boicote, a Igreja retirou seus padres, e durante 

mais de meio século não houve a presença da Igreja Católica Romana oficial no país. 

A França achava que era a portadora da civilização e tinha dificuldade em aceitar que 

uma antiga colônia pudesse chegar à Independência sob a liderança de negros. A 

ideologia racista5 em voga no século XIX encontrou no Vodu um elemento inesgotável 

                                                 
4 HURBON, Laënnec, Culture et dictature en Haïti, p. 123-125. 
5 Racismo: Trata-se, não de uma teoria científica, mas de um conjunto de opiniões pouco coerentes, cuja 

principal função é alcançar a valorização, generalizada e definida, de diferenças biológicas entre os 

homens. Sustenta-se, assim, a noção de uma hierarquização entre as raças humanas, tendendo a 

privilegiar, nesse sentido, o grupo étnico de origem ou adoção, tido como superior aos demais. O racismo, 
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para justificar os dogmas nos quais o negro era “um animal sem alma”, portanto inferior 

à raça branca. Segundo esta teoria, os negros não estavam prontos para se governar. A 

partir dessas reflexões fixou-se um olhar sobre o Haiti, e o Vodu conheceu suas horas 

mais tristes. O Haiti tornou-se célebre através dos relatos de viajantes inescrupulosos 

que transmitiam relatos do “negro comedor de negros”. Sem serem verificados, esses 

                                                                                                                                               
portanto, liga-se geralmente (mas não necessariamente) à noção de etnocentrismo. O crítico afro-

americano Henry Louis Gates aponta o racismo latente no pensamento ocidental, no mínimo desde 

Platão. Efetivamente, o diálogo platônico Fedro, com a famosa analogia entre a alma e o cocheiro 

guiando dois cavalos é emblemático. O cavalo branco é belo, “de melhor aspecto”; “ama a honestidade e 

é dotado de sobriedade e pudor, amigo como é da opinião certa. Não deve ser batido e sim dirigido apenas 

pelo comando e pela palavra” (continuamos a citar diretamente o Fedro): “O outro [cavalo] — o mau — é 

torto e disforme; segue o caminho sem deliberação; com o pescoço baixo tem um focinho achatado e a 

sua cor é preta; seus olhos de coruja são estriados de sangue; é amigo da soberba e da lascívia; tem as 

orelhas cobertas de pelos. Obedece apenas — e com esforço — ao chicote e ao açoite.” (Ed. de Ouro, 

trad. Jorge Paleikat). Isso não significa, no entanto, que existissem desde a Antigüidade as concepções de 

raça e de racismo conforme as conhecemos no mundo ocidental moderno. No início e durante boa parte 

da Idade Moderna, inexistia no Ocidente a concepção de “raças distintas” — o que surgiria apenas com os 

avanços da ciência iluminista. Ainda no século XVII, explicavam-se as diferenças físicas entre os homens 

com teorias ingênuas como a diversidade do solo, ou “alguma virtude secreta do ar”( Dictionnaire 

Théologique, Historique). A palavra “raça”, em sua acepção de grupo étnico diferenciado, segundo Léon-

François Hoffmann, em Le nègre romantique: (personage littéraire et obsession collective) não se atesta 

em francês antes de 1685; e a palavra negro, de origem ibérica (atestada em francês em 1516), é rara 

nessa língua até o século XVIII. Anteriormente (isto vale para o português, o espanhol, o francês e o 

inglês), preferia-se utilizar denominações simplesmente geográficas ou difusas como “mouro”, 

“africano”, “etíope”, para designar pessoas de pele escura, habitando o que seria depois universalmente 

conhecido como o “continente negro”. No século XVIII, passou-se de um racismo dogmático a um 

racismo científico. Já não bastava aos intelectuais racionalistas que as diferenças de cor entre os homens 

fossem explicadas pela teologia, era preciso explicá-las pela ciência moderna. No discurso escravista 

europeu, a ideologia etnocêntrica encobria os motivos econômicos subjacentes. A referência positiva é 

sempre o homem branco e quaisquer diversidades em relação a este eram invariavelmente apontadas 

como o desvio do normal, ou anormal. Assim justificava-se intelectual, moral e esteticamente a empresa 

mercantilista ultramarina e sua força motriz, a escravidão. No século XIX, as idéias de Joseph-Arthur 

Gobineau (França, 1816 - Itália, 1882) com sua teoria de determinismo racial, tiveram uma enorme 

influência sobre o desenvolvimento subseqüente de teorias e práticas racistas na Europa ocidental, 

culminando com o nazismo. Tais idéias foram fruto do interesse europeu vigente, notadamente desde a 

segunda metade do século XIX, num determinismo biológico e sociológico. Nesse sentido, houve uma 

notável convergência entre as teorias científicas da época e os interesses imperialistas em relação ao que 

depois viria a ser cognominado “Terceiro Mundo” (GOMES, Heloisa Toller, As marcas da escravidão. 

Rio de Janeiro: Ed.UFRJ/Eduerj, 1984). 
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relatos atravessaram o mundo. Numerosas fantasias e rumores envolveram o Vodu, que 

foi diabolizado, acusado de práticas satânicas e denunciado como uma atividade 

nitidamente maléfica. Esses relatos foram a origem das perseguições contra os adeptos 

do Vodu. Foi quando os intelectuais e os governantes do Haiti fizeram todo o possível 

para demonstrar ao mundo que eles eram capazes de dirigir o Estado e que faziam parte, 

como os países ocidentais, de povos civilizados. 

O Vodu é a religião de origem Africana que prevalece no Haiti. É necessário 

recordar que a ilha é habitada principalmente por descendentes de africanos, 

escravizados para trabalhar nas plantações e o seu destino foi um dos piores na história 

da escravatura. A expectativa de vida dos escravos na colônia francesa não ultrapassava 

três anos. A religião do Vodu foi um consolo para o povo, ao mesmo tempo em que 

salvaguardava sua identidade. Mas, os novos governantes rapidamente reproduziram as 

mesmas estruturas da velha França e o Vodu permaneceu sendo a religião dos 

oprimidos, tanto dos trabalhadores agrícolas sobre as plantações, como dos marrom ou 

escravos fugitivos. 

O Vodu entrou na clandestinidade, e a religião dominante tornou-se o Catolicismo. O 

Vodu então adotou uma parte importante dos símbolos cristãos, incluindo os santos do 

calendário. Mas, na verdade, atrás das imagens dos santos católicos, esconderam-se as 

divindades do Vodu, todas com referência à África de origem. 

O Vodu foi de fato a primeira forma de rebelião contra a escravidão. Ele foi 

perseguido desde os tempos coloniais, antes e depois da proclamação da Independência 

do Haiti. 

A apresentação de três artigos do Código Negro e de alguns artigos das diferentes 

Constituições do país antes da assinatura da Concordata de 1860 dará uma idéia do 

lugar da religião católica na legislação haitiana e de suas conseqüências nas relações 

entre Igreja e Estado. 

Durante a escravidão, o Código Negro tinha proibido qualquer exercício público de 

outra religião que não fosse a católica, apostólica e romana, e previa penas contra 

qualquer tipo de assembléia com fins religiosos. Os artigos 2, 3 e 4 do Código Negro 

estipulam: 

Art. 2.- Todos os escravos que estão nas nossas Ilhas devem ser batizados e instruídos na religião 

Católica, Apostólica e Romana. Ordenamos aos habitantes das Ilhas que compram os Negros 

recém-chegados informar aos Governadores e Administradores dessas Ilhas dentro de oito dias, ou 
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correm o risco de serem multados, aos quais devem dar as ordens necessárias para que sejam 

instruídos e batizados num período de tempo adequado. 

Art. 3-. Proibimos o exercício público de outra Religião que não seja a Católica, Apostólica e 

Romana; queremos que os transgressores sejam punidos como rebeldes e desobedientes aos nossos 

comandos. Proibimos quaisquer assembléias para este fim, as quais declaramos contravenções, 

ilícitas e sediciosas; são sujeitos à mesma pena os senhores que as permitem e os seus escravos. 

Art. 4-. Não será admitido nenhum feitor que não professe a Religião Católica, Apostólica e 

Romana, sob pena de confiscar os negros dos Senhores que os indicaram e uma punição para os 

feitores  que os aceitaram a indicação. 

O Código fez da escravatura um sistema cristão e do cristianismo a religião oficial. 

Esta situação dominou e atravessou a história do país. 

O Vodu haitiano não teve uma vida fácil. Desde o seu nascimento vários ataques 

violentos vieram de todos os lados, principalmente de duas principais fontes do poder 

haitiano: A Igreja Católica, religião oficial do Estado, e do Estado como tal. 

Desde o nascimento da nação haitiana, paradoxalmente, o Vodu, religião de um setor 

importante da população, nunca teve uma existência legal, mas sempre foi colocado fora 

da lei pelo Estado. 

Pode parecer estranho, mas o Vodu foi condenado pelos próprios governantes 

haitianos, em nome da civilização, mesmo que a maioria deles às escondidas usava o 

serviço dos houngans e organizava algumas cerimônias privadas. 

O historiador Thomas Madiou informa que Toussaint Louverture, o principal herói 

da Independência do Haiti, perseguia o Vodu e o chamava de “as superstições 

africanas”. Em 1801, logo após a abolição oficial da escravatura, o general Dessalines, 

informado de uma cerimônia de Vodu que acontecia no Valle de Cul-de-Sac, chefiou 

um batalhão de soldados e partiu para reprimi-la. Os dois primeiros presidentes da 

república, Dessalines e Christophe, interditavam de maneira sistemática a prática do 

Vodu. 

O governo de Boyer instaurou um código rural em 1826 condenando a prática do 

Vodu. O Código Penal de 1835 considerou a prática do Vodu como um delito e 

estipulou que seus adeptos deveriam ser encarcerados durante um período de três a seis 

meses e deveriam pagar uma multa de sessenta a cem “gourdes”.6 Em caso de 

                                                 
6 Gourde é a unidade monetária do Haiti. Ele varia muito, precisa-se de quarenta gourdes para um dólar 

americano. Cinco gourdes correspondem a um dólar haitiano, que é uma lembrança da ocupação 

americana quando cinco gourdes valiam um dólar. 
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reincidência, as penas seriam mais pesadas. Os objetos utilizados nas cerimônias do 

Vodu foram destruídos. Tais medidas visavam manifestar uma adesão aos valores da 

civilização européia. Como observou Laënnec Hurbon, foi um meio para neutralizar as 

massas rurais e deixá-las às suas próprias angústias. Hurbon destacou duas razões 

principais:  

1) Os chefes de Estado haitiano julgavam ser necessário mostrar que a primeira 

república negra que nascia estava à altura de todas as nações ditas civilizadas.  

2) Conhecendo as potencialidades políticas do Vodu, os governos passavam a 

considerar sua prática como suspeita ou, pelo menos, perigosa.7  

Segundo M. Nérestant, os primeiros chefes de Estado conheceram muito bem o 

poder do Vodu e o papel que exerceu na colônia, sobretudo nas lutas pela 

Independência. Eles queriam impedir qualquer ligação que pudesse unir o povo. Alguns 

deles combateram o Vodu e outros serviram-se dele para manipular as massas.  

O Vodu, que foi de fato um lugar de defesa e de resistência para os oprimidos, ia 

transformar-se num instrumento de manipulação a serviço do poder estabelecido.8 

Segundo G. Joint, a maioria dos presidentes achava-se no dever de assumir algumas 

obrigações em relação ao Vodu ou simplesmente a amizade dos hougans por causa da 

influência deles sobre as massas. O comportamento deles era bem diversificado e 

complexo. Ao lado daqueles que aparentemente não têm nenhuma ligação com o Vodu 

ou que combateram o Vodu, temos outros que foram considerados mais ou menos como 

servidores convencidos pelos loas. G. Joint fornece-nos uma tabela sintética desta 

relação: 

Tabela 4 – Alguns Presidentes do Haiti na sua relação com o Vodu. 

Alexandre Pétion  1806-1818 Opositor moderado do Vodu 

Jean-Pierre Boyer 1818-1843 Contra o Vodu 

Jean-Batiste Riché 1846-1847 Inimigo jurado do Vodu 

Faustin Soulouque 1847-1857 Adepto convencido do Vodu 

Fabre N. Geffrard 1859-1867 Contra o Vodu 

Sylvain Salnave 1867-1869 Simpatizante do Vodu 

Florvil Hippolyte 1889-1896 Adepto do Vodu 

                                                 
7 HURBON, Laënnec, Le barbare imaginaire, p. 111-115. 
8 NÉRESTANT, Micial, Religions et politiques en Haïti, p. 96. 
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Antoine Simon 1908-1911 Verdadeiro apóstolo 

Ocupação americana 1915-1934 Repressor do Vodu 

Sténio Vincent 1930-1941 Adversário do Vodu 

Élie Lescot 1941-1946 Jogo duplo 

Dumarsais Estime 1946-1950 Tolerante do Vodu 

Paul-E. Magloire 1950-1957 Contra o Vodu 

François Duvalier 1957-1971 Manipulador do Vodu 

Jean Claude Duvalier 1971-1986 Mesma política do pai 

Depois da publicação da Constituição de 1987, todos os governos se mostraram mais 

tolerantes ao Vodu.9 

Num outro texto, Laënnec Hurbon relembra que a rejeição e a recuperação do Vodu 

são os dois pólos de uma mesma política, dois registros alternativos sobre os quais o 

poder estabelecido tenta jogar, dependendo das prioridades do momento e dependendo 

do grupo ou da classe com as quais eles querem comunicar-se: 

A rejeição do Vodu é um discurso dirigido em primeiro lugar ao “estrangeiro”, ao Ocidente. Há 

um  consenso dos políticos em relação ao Vodu. A maioria está  ligada às confrarias do Vodu, ou 

com grupos de sacerdotes do Vodu encarregados de recrutar ou de coordenar no campo a massa de 

adeptos. De um lado, pode-se admitir que o Vodu continua a estruturar o conjunto das práticas 

econômicas, jurídicas e culturais do camponês; do outro, pretende-se fazer do Vodu um mundo à 

parte, uma população de estrangeiros, de exilados no coração da nação..10 

O Vodu voltou para a clandestinidade, embora a Igreja Católica tivesse dado aos 

escravos um lugar público onde eles pudessem reunir-se e consolidar um vínculo social 

secretamente tecido pelas crenças e práticas do Vodu. Segundo Micial Nérestant, logo 

após a Independência do Haiti, dois fatores favoreceram o Vodu. Primeiro os negros 

foram admitidos sem restrição nas igrejas católicas. Segundo, o clero católico tentou dar 

ao culto Vodu um caráter de cerimônia cristã. Tentaram mudar as obrigações do Vodu 

por obrigações católicas. Os padres iam pessoalmente benzer os hounfor (templos) do 

Vodu.11 

                                                 
9 JOINT, Gasner, Libération du Vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti, p. 149. 
10 HURBON, Laënnec, Comprendre Haiti, p. 148. 
11 NÉRESTANT, Micial, Religions et politiques en Haïti, p. 90. 
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Porém, quando a Constituição de 1801 sob o Governo de Toussaint Louverture quis 

estabelecer um novo Estado independente, o Vodu foi deixado de lado, e a Igreja 

Católica foi reconhecida como única religião no Haiti: 

Art. 6.- A religião católica, apostólica e romana é a única publicamente professada. 

Art. 7.- Cada paróquia assume a manutenção do culto religioso e de seus ministros. Os bens da 

fábrica12 são especialmente afetados a esta dependência, e as casas paroquiais ou residências dos 

ministros. 

Art. 8.- O Governador da colônia atribuirá a cada ministro da religião o território de sua 

administração espiritual, e esses ministros não podem jamais, sob nenhum pretexto, formar um 

corpo na colônia.13 

Após a Independência, a Constituição de 1801 não estava adaptada à realidade da 

nação livre. Por estratégia política, Dessalines, o primeiro presidente do país, pretendia 

controlar todas as instituições. Ele olhava a Igreja com desconfiança, pois achava que a 

França, aliada da Igreja, podia servir-se dela para retornar ao país. Dessalines, que 

proclamara a Independência em 1804, adotou em 1805 uma nova constituição, queria 

uma sociedade secularizada, tolerante e com liberdade de culto, sem a manutenção de 

nenhum culto religioso. Na realidade, o “Pai” da nação visava à submissão de todas as 

religiões ao novo Estado, o que provocou um distanciamento da Santa Sé, que recusava 

qualquer tipo de ingerência. Os três artigos da Constituição de 1805 refletiam esta 

desconfiança: 

Art. 50.- A lei não admite religião dominante. 

Art. 51.- A liberdade de cultos é tolerada. 

Art. 52.- O Estado não assume a manutenção de nenhum culto nem de nenhum ministro.14 

O mesmo Dessalines que publicou a Constituição de 1805 promulgou uma nova 

Constituição em 1806, na qual retomou as mesmas idéias de Toussaint na Constituição 

de 1801. No entanto, convinha à autoridade civil atribuir ao ministro da religião o 

território de sua administração espiritual. E os ministros não poderiam formar um corpo 

no Estado: 

                                                 
12 Fábrica é um conselho administrativo de paróquia. 
13 Constituição de 1801. 
14 Constituição de 1805. 
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Art. 35.- A religião católica, apostólica e romana, sendo de todos os haitianos, é a religião do 

Estado. Ela será especialmente protegida assim como os seus ministros. 

Art. 36.- A lei atribui a cada ministro da religião o território de sua administração espiritual. Esses 

ministros não podem, sob nenhum pretexto, formar um corpo no Estado. 

Art. 37.- Se, em seguida, introduz-se outra religião, ninguém poderá ser impedido, de acordo com 

as leis, de exercer o culto religioso que escolher.15 

Depois de a Igreja Católica ter sido declarada a religião do Estado pela Constituição 

de 1806, com a Constituição de 1807 era a única reconhecida pelo governo e era 

previsto um prefeito apostólico que seria um conselheiro do governo. Mas a 

Constituição afirmava que o Estado não assumia a manutenção de nenhum ministro da 

religião; porém a lei fixou emolumentos e retribuições acordados ao seu ministro: 

Art. 30.- A religião católica, apostólica e romana, é a única reconhecida pelo governo. O exercício 

dos outros é tolerado, mas não publicamente. 

Art. 31.- Terá um prefeito apostólico encarregado do culto divino e de tudo que está relacionado; 

comunica diretamente com o presidente, propõe a ele as regras em relação à Igreja e denuncia a ele 

as irregularidades que poderiam existir. 

Art. 32.- O Estado não assume a manutenção de nenhum ministro da religião; mas a lei fixará 

emolumentos e retribuições acordados ao seu ministro. 

Art. 33.- Ninguém tem o direito de perturbar o exercício de nenhum culto.16 

Com a Constituição de 1816 constatamos um espírito de colaboração com a Santa 

Sé. Esta Constituição, no artigo 50, dá explicitamente ao presidente do Haiti a faculdade 

de solicitar ao Papa a residência de um bispo para elevar ao sacerdócio jovens haitianos: 

Art. 48.- A religião católica, apostólica e romana, sendo de todos os haitianos e do Estado, será 

especialmente protegida, assim como os seus ministros. 

Art. 49.- Todo outro culto religioso é permitido na República, estando de acordo com as leis. 

Art. 50.- A Constituição dá ao presidente do Haiti a faculdade de solicitar à Sua Santidade, o Papa, 

a residência de um bispo, para elevar ao sacerdócio os jovens haitianos cuja vocação seria abraçar 

o estado eclesiástico. 

Art. 51.- O poder executivo atribui a cada ministro da religião o território de sua administração 

espiritual. Esses ministros não podem em nenhum caso formar um corpo no Estado.17 

                                                 
15 Constituição de 1806. 
16 Constituição de 1807. 
17 Constituição de 1816. 
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Na primeira metade do século XIX, as missões e as tramitações multiplicaram-se 

para restabelecer as relações regulares entre a Santa Sé e o Estado haitiano. Em 1820, a 

santa Sé nomeou o padre Glory, um francês que exercia seu ministério em Guadalupe, 

como vigário apostólico no Haiti. Ele foi bem acolhido pelo presidente da República, 

mas rejeitado pelo clero. Em 1833 a Santa Sé nomeou um outro vigário apostólico, 

Dom England, bispo norte-americano, para substituir o padre Glory. O governo formou 

uma comissão e propôs um projeto de Concordata, mas o projeto foi rejeitado pelo 

enviado da Santa Sé, que achou que o texto não respeitava a independência da Igreja no 

que dizia respeito à nomeação dos bispos. Em 1836, Dom England retomou as 

negociações. Um novo projeto de Concordata foi elaborado, mas outra vez rejeitado 

pela Santa Sé, que afirmou que o Estado não havia feito as concessões necessárias. Em 

1841, a Santa Sé nomeou um outro bispo americano, Dom Rosati, como delegado 

apostólico. As modificações foram feitas ao projeto de Concordata previamente 

discutido e um acordo foi firmado em 1842. Entretanto, o presidente Boyer foi deposto 

em 1843 e o tratado não foi ratificado. 

A Constituição de 1843 teve um caráter liberal, proclamava a liberdade de todos 

cultos e o fim da dominação da Igreja Católica: 

Art. 28.- Todos os cultos são igualmente livres. Cada um tem o direito de professar sua religião e 

exercer livremente seu culto, desde que ele não perturbe a ordem pública. 

Art. 29.- O estabelecimento de uma igreja ou de um templo e o exercício de um culto devem ser 

regulamentados pela lei. 

Art. 30.- Ninguém pode ser obrigado a participar, de maneira qualquer, nos atos e nas cerimônias 

de um culto, nem de seguir os dias de descanso.18 

A Constituição de 1846 tenta restabelecer na maioria dos pontos a Constituição de 

1816, mas o princípio de igualdade entre todos os cultos foi preservado. Com efeito, os 

artigos 33 e 34 desta nova Constituição são na verdade uma reprodução dos artigos 28 e 

29 da Constituição de 1843. A novidade desta Constituição encontra-se no artigo 35: 

Art. 33.- Todos os cultos são igualmente livres. Cada um tem o direito de professar sua religião e 

exercer livremente seu culto, desde que ele não perturbe a ordem pública. 

Art. 34.- O estabelecimento de uma igreja ou de um templo e o exercício público de um culto 

devem ser regulados pela lei. 

                                                 
18 Constituição de 1843. 
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Art. 35.- Os ministros da religião católica, apostólica e romana, professada pela maioria dos 

haitianos, recebem um tratamento fixado pela lei; eles serão especialmente protegidos. O Governo 

determina a extensão da circunscrição territorial das paróquias que eles servem.19 

A Constituição de 1849 marcou certa estabilidade nas relações entre a Igreja Católica 

e o Estado. Os artigos 33, 34 e 35 da Constituição de 1846 foram tirados da 

Constituição de 1843, tornando-se os artigos 32, 33 e 34 da Constituição de 1849: 

Art. 32.- Todos os cultos são igualmente livres. Cada um tem o direito de professar sua religião e 

exercer livremente seu culto, desde que ele não perturbe a ordem pública. 

Art. 33.- O estabelecimento de uma igreja ou de um templo, e o exercício público de um culto 

deve ser regulado pela lei. 

Art. 34.- Os ministros da religião católica, apostólica e romana, professada pela maioria dos 

haitianos, recebem um tratamento fixado pela lei; eles serão especialmente protegidos. 

O Governo determina a extensão da circunscrição territorial das paróquias a que servem.20 

A questão religiosa foi uma preocupação de todos os governantes e de todas as 

constituições que o país conheceu antes da Concordata. A Igreja Católica tinha como 

preocupação garantir a estabilidade diante do Estado. Nesse sentido, em 1852 ela 

retomou as negociações, nomeou um italiano, Dom Spaccapietra, como administrador 

apostólico, mas ele foi recebido com frieza pelo Imperador Soulouque, que era um 

grande adepto do Vodu. 

Finalmente em 1860, a Santa Sé assinou uma Concordata com o Haiti e mais tarde, 

no mesmo ano, houve o reconhecimento diplomático do país através do envio de uma 

delegação papal. A Concordata deu à Igreja Católica privilégios especiais, (o que a 

Santa Sé prefere chamar de “proteção especial do Governo”). Esses privilégios incluíam 

um subsídio para arcebispos e bispos “a partir do Tesouro público”. Também foi 

acordado que o presidente designaria o arcebispo e os bispos, mas o Papa poderia 

recusar-se a investi-los. 

2. A Concordata de 1860 
A Concordata de 1860 mostrou um sinal de reorganização da Igreja. A autoridade 

eclesiástica foi reforçada e as estruturas materiais foram renovadas. A existência da 

Concordata e a presença dos bispos mostraram que a Igreja Católica tinha agora uma 

                                                 
19 Constituição de 1846. 
20 Constituição de 1849. 
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posição garantida. Os signatários da Concordata acharam que o declínio da Igreja no 

período da guerra da Independência deu-se pela má qualidade dos padres. O delegado 

da Santa Sé reconheceu que no passado a Igreja no Haiti conheceu uma situação 

deplorável. A Concordata, assinada no dia 28 de março de 1860 em Roma entre a Igreja 

Católica e o Estado haitiano sob o governo do General Fabre Geffrard, fez da Igreja 

Católica a religião oficial do Estado sem nomeá-la explicitamente. Recursos financeiros 

e jurídicos enormes foram colocados à disposição da Igreja pelo Estado e ligações 

estreitas foram estabelecidas entre as duas instituições. Um dos objetivos maiores da 

Igreja, que foi também o objetivo do Estado, era o de destruir o Vodu, considerado 

como superstição, fetichismo, idolatria e também como o principal obstáculo à 

modernização e à evangelização da sociedade. 

A Concordata é composta de dezoito artigos. Segundo L. G. Blot, ela reproduz o 

esquema clássico das concordatas: reconhecimento e proteção dos direitos inerentes da 

Igreja, concessão da Igreja ao Estado e concessão do Estado à Igreja.21 Nosso objetivo 

nesta pesquisa não é analisar a Concordata, mas sim extrair dela alguns elementos que 

possam nos ajudar. 

O artigo 1o estipula que o Estado dará uma proteção especial à Igreja Católica, assim 

como aos seus ministros: 

A religião católica, apostólica e romana, que é a religião da grande maioria dos haitianos, será 

especialmente protegida e também os seus ministros, na República do Haiti, e gozará de direitos e 

atributos que lhes são próprios.22 

A liberdade total também era dada à Igreja para que assumisse a sua organização. Os 

arcebispos e os bispos, para o regime de suas igrejas, eram livres para exercer tudo o 

que estava nas atribuições de seu ministério pastoral, segundo as regras canônicas. 

O Estado, pelo artigo 3, engaja-se em fornecer aos arcebispos e bispos uma alocação 

para o funcionamento das cúrias e essas alocações seriam tiradas dos fundos do tesouro 

público. O artigo 4 introduz um precedente que consagrou a aliança entre a Igreja e o 

Estado. Ele dava ao presidente da República o privilégio de nomear os arcebispos e 

bispos: 

                                                 
21 BLOT, Louis Gabriel, L’Église et le Système Concordataire en Haïti, p. 141. 
22 Convenção de 28 de março de 1860, art. 1o. 
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O presidente do Haiti terá o privilégio de nomear os arcebispos e os bispos; e, se a Santa Sé achá-

los qualificados pelos requisitos santos cânones, ele os dará a instituição canônica. Fica entendido 

que os eclesiásticos nomeados para as arquidioceses e dioceses não poderão exercer a sua 

jurisdição sem antes receber a instituição canônica; e no caso de a Santa Sé querer suspender ou 

não conferir esta instituição, ele informará ao presidente do Haiti, que em último caso, nomeará 

um outro eclesiástico.23 

Por outro lado, o artigo 5 exige que os arcebispos, bispos, vigários gerais, párocos e 

vigários das paróquias etc. prestem um juramento especial de fidelidade ao presidente 

da República: 

Os arcebispos e bispos, antes de entrarem no exercício de seu ministério pastoral, prestarão 

diretamente nas mãos do presidente do Haiti o juramento seguinte: “Eu juro e prometo a Deus, 

sobre os Santos Evangelhos, como convém a um bispo, guardar obediência e fidelidade ao 

Governo estabelecido pela Constituição do Haiti, e nada fazer nem diretamente nem indiretamente 

que seja contrário aos interesses da República”. Os vigários gerais, os párocos e os vigários das 

paróquias, também todos os membros da hierarquia eclesiástica, todos os chefes de escolas e de 

instituições religiosas prestarão, antes de exercer seu ofício, nas mãos da autoridade civil 

designada pelo presidente do Haiti, o mesmo juramento que os arcebispos e os bispos.24 

O artigo 15 pede aos ministros de culto para fazerem uma oração especial pelo Chefe 

de Estado na missa dominical: 

A fórmula seguinte de oração será recitada ou cantada ao final do ofício divino em todas as igrejas 

católicas do Haiti: Domine Salem fac Republicam cum Praeside Nostro N... Et exaudi nos in die 

qua invocaverimus te.25 

A assinatura da Concordata não foi a solução total e definitiva do problema religioso 

do país. Se para a Igreja Católica foi uma vitória e um problema resolvido, para o país 

foi só mais uma etapa histórica nas relações com a Igreja. Do ponto de vista político, a 

Concordata deu ao país um reconhecimento oficial. A Santa Sé reconheceu oficialmente 

o Haiti como nação livre e independente, apesar da oposição da França, que relutou em 

reconhecer essa independência. Com efeito, depois do exílio do presidente Fabre 

Geffrad em 1866, as hostilidades contra a Concordata começaram a aparecer.26 O 

presidente Salnave, que sucedeu Geffrad, mostrou-se hostil à Igreja e começou a 

                                                 
23 Ibid., art. 4. 
24 Ibid., art. 5. 
25 Ibid., art. 15. – “ Deus Salve a República cujo Presidente é N e  ouve-nos no dia em que o invocamos.”. 
26 BLOT, Louis Gabriel, L’Église et le Système Concordataire en Haïti, p. 111. 
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desonrar os acordos assinados entre a Santa Sé e o Estado haitiano.27 No dia 16 de 

setembro de 1869, o então presidente do Haiti Salnave publicou um decreto declarando 

a suspensão da Concordata e no mesmo decreto revogou as funções pastorais sobre o 

território do Haiti do então arcebispo de Porto Príncipe, Mgr. Guilloux.28 

Segundo L. G. Blot, o objetivo da Concordata era “organizar e regrar 

convenientemente o exercício da religião católica”.29 Em outras palavras, buscar a 

harmonia com Roma e com a civilização cristã.30 Sabemos o papel importante que o 

Vodu exerceu nas lutas pela Independência do país e no período de instabilidade com a 

Igreja Católica. Blot afirma que “a partir da Concordata, não foram unicamente os 

governantes que se levantaram contra o Vodu. A cristandade entrou também nesta 

batalha”.31 Segundo Laënnec Hurbon, “uma data importante na história do Vodu [é] 

1860, data da assinatura da Concordata entre o Estado haitiano e o Estado do Vaticano. 

Uma luta sem fim seria lançada contra o Vodu, graças ao estabelecimento no Haiti de 

uma cristandade pronta e acabada”.32Com a Concordata, a Igreja reorganizou-se. Os 

padres foram escolhidos no meio do clero francês, sobretudo na região da Bretanha. 

Com o apoio do Estado, as Congregações religiosas tomaram conta do ensino nas 

escolas primárias, nos colégios e nas escolas profissionais. A Igreja queria conquistar a 

sociedade pelo Catolicismo e pretendia erradicar o protestantismo33 e a maçonaria34 no 

                                                 
27 Ibid., p. 111. 
28 Ibid., p. 112. 
29 Ibid., p. 197. 
30 Ibid., p. 127. 
31 Ibid., p. 113. 
32 HURBON, Laënnec, Dieu dans le Vaudou haitien, p. 79. 
33 Protestantismo é a denominação do conjunto de igrejas cristãs e doutrinas que se identificam com as 

teologias desenvolvidas no século XVI na Europa ocidental, na tentativa de reforma da Igreja Católica 

Apostólica Romana, por parte de um importante grupo de teólogos e clérigos, entre os que se destacam o 

monge agostiniano Martinho Lutero, de quem as igrejas luteranas tomam seu nome. O protestantismo 

entrou oficialmente no Haiti após a independência. Durante a primeira década do século XIX os 

protestantes se encontravam sobretudo no norte do país no reinado de Henri Christophe. Ele havia 

convidado os professores ingleses para trabalhar nas escolas sob a condição de que não praticassem o 

proselitismo. Em 1816, chegaram alguns wesleanos vindos da Inglaterra. Após apoiar a causa “dos 

libertados” da América do Sul, o Haiti abriu suas portas aos negros norte-americanos que ainda estavam 

em regime de escravidão. Em 1845, chegaram os batistas, metodistas, adventistas do sétimo dia e os da 

igreja episcopal. A influência dos protestantes era insignificante até a chegada maciça das igrejas 

pentecostais de origem norte-americana em 1950. Adotaram o crioulo como língua de evangelização e se 
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Haiti. A Igreja Católica também achava ser seu dever lutar contra “a barbárie” africana 

que representava o Vodu. 

 

Figura 19 - Sincretismo religioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lemondedegabrielle 

A Igreja Católica desenvolveu rapidamente um discurso desvalorizando o Vodu. Ela 

acusou o Vodu de prática imoral. Um grande número de conceitos foi utilizado para 

desqualificar o Vodu como sortilégio, magia, superstição, feitiçaria, canibalismo, 

idolatria, paganismo, antropofagia, bruxaria, espiritismo etc. Os loas, que são os 

espíritos no Vodu, eram identificados com o diabo, satã ou falsos deuses. Os hougans e 

os mambos, que são sacerdotes e sacerdotisas do Vodu, eram considerados escravos do 

satã, feiticeiros, mágicos, mentirosos, malfeitores etc. Os adeptos do Vodu em geral 

eram acusados de primitivos e selvagens, servidores de satã, apóstatas, infiéis, 

pecadores públicos, antropofágicos, supersticiosos, idólatras e criminosos. As 

cerimônias do Vodu eram consideradas de “orgias grosseiras e ruinosas, que são usadas 

pelos povos mergulhados na idolatria, onde se oferece ao demônio uma homenagem que 

                                                                                                                                               
estabeleceram nos bairros populares e no meio rural. Na mentalidade do protestante haitiano, o 

protestantismo representa um refúgio contra as forças do mal assimilado ao Vodu. Uns aderem à fé 

protestante como abrigo. Outros são atraídos pelo senso de fraternidade e de partilha como proteção 

moral e honestidade. Os protestantes são reconhecidos hoje no Haiti pelas grandes obras de evangelização 

como: escolas, universidades, rádios e televisões. 
34 A maçonaria, como a conhecemos hoje, segundo o Dicionário da maçonaria, de Joaquim Gervásio de 

Figueiredo, no verbete “Franco-maçonaria”, “foi fundada em 24 de junho de 1717, em Londres”. O termo 

maçom, segundo o mesmo Dicionário, provém do inglês mason e do francês maçon, que quer dizer 

“pedreiro”. O primeiro agrupamento da maçonaria haitiana foi criado em 1749. 
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só é reservada a Deus”.35 As danças do Vodu eram consideradas uma verdadeira 

invenção do inferno. Mas as acusações mais terríveis lançadas contra o Vodu dizem 

respeito aos sacrifícios humanos ou antropofagia. Laënnec Hurbon, em seu livro Le 

barbare imaginaire, coloca em evidência a influência do imaginário. Ele lembra que a 

Europa tinha o interesse de desvalorizar os povos colonizados acusando-os de 

canibalismo. Ele acrescenta que, no caso do Haiti, os fantasmas apoiavam-se na 

existência de grupos de iniciados aos quais a população atribuía poderes temíveis. Ele 

observa que essas sociedades secretas livravam-se dos rituais regulares e se 

apropriavam de rumores de bruxaria. Segundo Hurbon, tudo isso leva a desconfiar da 

fonte dos missionários.36 Na medida em que a Igreja considerava o Vodu uma prática 

criminal, solicitava o apoio do Estado. No dia 5 de março de 1864, o presidente 

Geffrard, que já havia manifestado a vontade de combater o Vodu, pediu intervenção às 

autoridades locais. 

3. As campanhas contra o Vodu 
A Concordata de 1860 permitiu à Igreja implementar a sua própria disciplina e 

gerenciar seus bens sem intromissão do Estado. a Concordata, a Igreja assumiu a 

educação e a formação de uma elite pró-ocidental, “civilizada”; vitrine para o 

reconhecimento do país no exterior. Para tanto, o Vodu foi considerado incapaz, aos 

olhos das autoridades haitianas, de garantir à nação uma respeitabilidade internacional. 

Elas, com isso, preferiram a religião do colono, o único instrumento capaz de 

estabelecer, segundo elas, uma ligação civilizatória sólida entre o Haiti e as potências 

ocidentais. O presidente Geffrard confiou então à Igreja a missão de “civilizar” as 

massas para expandir as luzes na sociedade. A Igreja teve, então, como tarefa colaborar 

com o Estado na luta contra o fetichismo e a superstição. A Igreja lançou uma 

investigação para identificar e punir os infiéis, procedimento que nos lembra os métodos 

da Inquisição na Idade Média. Os denunciados foram perseguidos e ameaçados de 

castigo eterno. Apoiada num primeiro momento pelo Estado, a Igreja entrou numa 

verdadeira cruzada contra o Vodu, considerado como o maior obstáculo à evangelização 

e à modernização da sociedade. Deixava-se entender que ser cristão era sinônimo de ser 

moderno, civilizado, enquanto ser adepto do Vodu era ser primitivo e selvagem. Em 

                                                 
35 Apud FRANÇOIS, Kawas, Vaudou et Catholicisme en Haïti à l’aube du XXIe Siècle, p. 40. 
36 Apud BLOT, Louis Gabriel, L’Église et le Système Concordataire en Haïti, p. 141. 
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outras palavras, para ser cristão era necessário ser moderno à maneira européia. A 

evangelização do país deveria passar então pela modernização. Era como se a 

mensagem cristã fosse o bem explícito das sociedades ocidentais e incompatíveis com 

as outras tradições culturais do mundo. Este discurso considerava a modernização do 

país como algo impossível com o Vodu. É neste contexto histórico-social que várias 

campanhas foram organizadas em conjunto pela Igreja e pelo Estado para erradicar o 

Vodu da sociedade. Mais de cinco campanhas antivodu foram organizadas (1864, 1896, 

1912, 1930, 1940-1941). 

Segundo alguns estudiosos haitianos, muitas razões explicaram o comportamento da 

Igreja Católica em relação ao Vodu. Os missionários católicos que trabalhavam no 

Haiti, durante este período eram todos europeus. Eles estavam convencidos, em função 

de suas formações teológicas e de suas origens culturais, de que o Vodu não era uma 

religião e sim uma forma de politeísmo, de idolatria e de fetichismo, portanto uma 

ofensa ao culto do verdadeiro Deus. A evangelização do país exigiria então, aos olhos 

dos missionários, uma luta contra o Vodu. Segundo L. G. Blot, esta obstinação contra o 

Vodu mostra que o objetivo desta Igreja não era apresentar a mensagem evangélica de 

paz, de amor e de justiça social.37 Para G. Midy, combater a superstição era a razão de 

ser da Igreja. A sua pastoral resumia-se a uma pastoral antivodu, antissupersticiosa.38 

Para G. Joint, a Igreja queria frear o desenvolvimento do Vodu, considerado como força 

de resistência e potência de subversão.39 

Segundo François Kawas, a colaboração entre a Igreja e o Estado era perfeita na 

cruzada contra o Vodu. A erradicação completa do Vodu representava a grande 

prioridade pastoral da Igreja. Quase toda a ação pastoral no Haiti era organizada em 

função da luta contra o Vodu. A preocupação para a erradicação do Vodu perpassava 

toda a vida da Igreja, quer seja nas declarações oficiais dos bispos, quer seja na liturgia, 

passando pela catequese e pelas instruções dadas aos padres nas paróquias, onde a 

ordem formal era destruir o Vodu.40 François Kawas oferece-nos um bom relato sobre 

as instruções dadas pela autoridade militar e pela Igreja na campanha de 1896-1897: 

                                                 
37 Ibid., p. 117.  
38 MIDY, G. Jalons pour une théologie haïtienne, p. 203. 
39 JOINT, Gasner, Libération du Vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti, p. 188. 
40 FRANÇOIS, Kawas, Vaudou et Catholicisme en Haïti à l’aube du XXIe Siècle, p. 42. 
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Eis as instruções dadas pela autoridade especialmente para a destruição dos objetos supersticiosos: 

“Os agentes instruídos pelos Padres são encarregados da procura e da destruição dos objetos de 

cultos supersticiosos; devem justificar seu mandato por um certificado”. Este certificado, assinado 

pelo Padre e visto pela Guarda, deve ser apresentado a cada requisição. Nas operações (visita de 

propriedades, domicílio, destruição de objetos supersticiosos) esses agentes devem ser 

acompanhados de um guarda e em caso de necessidade de um juiz.41 

Dom Kersuzan, bispo da diocese de Cabo Haitiano, responsável pela campanha, 

instruiu também os padres sobre as principais medidas disciplinares a serem aplicadas 

para o sucesso da campanha: 

As cerimônias do Vodu, sendo diretamente contrárias ao primeiro mandamento de Deus, e o fato 

de participar e sobretudo de organizar e de presidir uma cerimônia consistem num crime de 

idolatria, o maior dos crimes. Nós declaramos “reservar posteriormente a absolvição” de todos os 

mágicos e hougans que queiram converter-se, assim como as pessoas que teriam feito uma 

cerimônia de feitiçaria com dança do Vodu ou aquelas que teriam emprestado sua casa para este 

ato de superstição. 

Proibimos agora admitir como padrinhos ou madrinhas aqueles que são notoriamente conhecidos 

como hougans ou mágicos. 

Os confessores terão o cuidado de submeter a uma penitência severa e a uma privação mais ou 

menos longa à comunhão todos aqueles que participaram numa cerimônia do Vodu ou numa dança 

do Vodu. 

Os adeptos do Vodu que queriam converter-se devem, antes de ser admitidos aos sacramentos, 

mesmo no leito da morte, entregar ao padre ou destruir por inteiro na frente dele todos os objetos 

de culto supersticioso que estariam em seu poder, sem que lhes fosse permitido entregá-los a um 

descendente ou a uma outra pessoa. 

O papel do Vodu no seio do país revela o drama da sociedade haitiana; um Estado 

estrangeiro à nação, a coexistência de dois mundos; uma pequena elite que tem como 

referência o Ocidente e sua cultura, uma classe média voltada também para o Ocidente e 

a grande massa de camponeses marginalizada, alheia à modernidade, conservando ainda 

e de maneira viva os traços das culturas africanas, praticando o Vodu. Os camponeses, 

que representavam 90% da população, foram reprimidos, considerados inferiores e 

praticantes do Vodu. Foram acusados de manchar a reputação do Haiti com “práticas de 

selvagerias”, foram regularmente insultados e severamente punidos. O Vodu foi 

mantido fora das cidades, o que reforçou a divisão entre as duas culturas: cidade e 

                                                 
41 Apud ibid., p. 51. 
42 Ibid., p. 52. 
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campo, moun lavil ak moun andeyó.43 No entanto, o Vodu foi explorado nos conflitos 

entre diferentes facções políticas. 

O conflito entre o campo e a cidade enfraqueceu o país e permitiu a ocupação 

americana (1915-1934). Os norte-americanos invadiram o país em nome da 

“civilização” para calar “a barbárie”. Eles encontraram a colaboração da Igreja Católica, 

que havia muito tempo sentia esta necessidade. Segundo Suzy Castor, especialista da 

época, 

a partir de julho de 1915, o clero, particularmente a alta hierarquia, apoiou as forças da ocupação. 

O memorando da Divisão dos Assuntos Latino-americanos do Departamento de Estado assinalou 

em agosto de 1975 a oferta feita pelo Sr. Harman de colocar o almirante Caperton em contato com 

o arcebispo de Porto Príncipe, para pedir-lhe para colocar à sua disposição alguns padres que 

seriam mandados para diversos pontos do interior do país, acompanhados de oficiais americanos, 

para fazer conhecer aos habitantes as intenções dos Estados Unidos e proceder à instauração da 

ocupação. O pedido foi formulado e o arcebispo concordou. D. Kersuzan, “este grande amigo dos 

americanos”, segundo Farham, referindo-se em 1918 à “excelente cooperação entre a Igreja e a 

ocupação”. Numa carta endereçada ao periódico l’Essor em 1919, este bispo, de nacionalidade 

francesa, censurava em nome da Igreja aqueles que “gastam inutilmente sua energia e murmuram 

contra a ocupação”. Em diversas ocasiões, mostrou-se pessimista quanto à capacidade de os 

haitianos se autogovernarem.44 

Mas os norte-americanos encontravam a resistência e o enfrentamento dos 

camponeses. A ocupação americana não alterou os fatos, e a situação do país, pelo 

contrário, tudo piorou. O presidente Elie Lescot (1941-1946) reforçou o contraste entre 

o campo e a cidade. Apoiou a Igreja na sua luta “antissupersticiosa” e continuou a ver 

na Igreja o único veículo civilizatório possível, o único lugar possível para a 

manifestação da identidade nacional. Ele abriu o país aos missionários estrangeiros e às 

congregações religiosas no intuito de desenvolver a educação. 

Foi no seu mandato que a campanha contra o Vodu conheceu o seu auge, nos anos 

1941-1942. Durante esta campanha, os templos do Vodu foram atacados e saqueados, 

os objetos de culto foram confiscados e destruídos. Árvores centenárias, consideradas 

sagradas, foram cortadas e arrancadas. Tambores sagrados foram queimados, os 

túmulos dos houngans e dos mambos foram violados. Os houngans, os mambos e todos 

                                                 
43 Moun lavil ak moun andeyó: expressão no crioulo haitiano que quer dizer “gente da cidade e gente do 

campo”. Há certo preconceito do pessoal da cidade contra os camponeses.  
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os adeptos do Vodu foram perseguidos. Todos os fiéis católicos praticantes ou não do 

Vodu foram obrigados a fazer um juramento de renúncia ao Vodu, considerado como o 

grande inimigo da fé cristã. A. Métraux, no seu livro Le Vaudou Haïtien, nos apresenta 

um formulário de juramento: 

Eu, (nome...), diante de Deus presente neste tabernáculo, diante do Padre que o representa, renovo 

as promessas do meu Batismo. Com a mão sobre o Evangelho, prometo nunca freqüentar um 

houngan e jamais oferecer um banquete aos loas, nem assistir a nenhuma cerimônia do Vodu, 

assim como nunca participar, de qualquer modo que seja, de nenhum culto aos loas. 

Juro ainda mandar destruir ou destruir, o mais depressa possível todas as feitiçarias e objetos de 

superstição, que estejam em meu poder, em minha casa ou no meu quintal. [...] 

(Para as pessoas casadas) Prometo também educar todos os meus filhos, sem exceção, na Religião 

Católica e Romana, longe de toda superstição, submetendo-me plenamente aos ensinamentos da 

Santa Igreja. 

E prometo, com a graça de Deus, permanecer fiel ao meu juramento, até a morte.45 

Esta Campanha, chamada de Campagne des Rejetés, d’opération netoyage, era 

organizada pelo clero católico com o apoio das autoridades e das forças públicas, e tinha 

como objetivo rejeitar e limpar tudo que vinha do Vodu. Eles procuraram todos os 

meios para obter a humilhação pública dos houngans, alegando que o Vodu era uma 

prática não civilizada que expunha o país ao ridículo perante os estrangeiros. O manual 

de catequese da época, feito de perguntas e respostas, referia-se ao Vodu como uma 

obra de Satã: 

P/ Quem é o principal escravo de Satã? 

R/ O principal escravo de Satã é o houngan. 

P/ Quais são os nomes que os houngans dão a Satã? 

R/ Os nomes que os houngans dão a Satã são: loas, anjos, santos, mortos, marassa. 

P/ Por qual razão os houngans tomam os nomes de anjos, santos e mortos para dá-los a Satã? 

R/ Os houngans dão esses nomes a Satã para nos enganar mais facilmente. 

P/ De que maneira eles prestam culto a Satã? 

R/ Pecando, fazendo malefícios, magia. 

P/ Podem os católicos misturar-se aos escravos de Satã? 

R/ Não. Eles são malfeitores, são mentirosos como Satã.46 

                                                                                                                                               
44 CASTOR, Suzy, La ocupación norte americana de Haiti y sus consecuencias (1915-1934). Texto citado 

no Caderno CHR 1492-1992 Evangelisation d’Haïti, p. 39. 
45 MÉTRAUX, Alfred, Le Vaudou Haïtien, p. 303. 
46 Apud HURBON, Laënnec, Dieu dans le Vaudou haitien, p. 20. 
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Os cantos para a liturgia dominical faziam também referências ao Vodu. Havia um 

refrão de uma canção que dizia: “Si ou pa koute Pè-a, se nan lanfé wap peye sa”.47 

Segundo G. Joint, estas idéias encontraram eco na obra La croix contre l’asson, do 

Padre Carl Edward Peters, obra que pode ser considerada até hoje como o principal 

porta-voz da campanha contra o Vodu. Esta obra é caracterizada pela vergonha dos ritos 

do Vodu chamados de “práticas absurdas e degradantes”, “odiosos misturas”, “grande 

mal para o nosso povo”, “lepra supersticiosa” e de “uma das mil formas sob as quais se 

esconde o demônio para fazer adorar aos homens no lugar de Deus”.48 Segundo L. 

Hurbon, o padre Peters participou ativamente da campanha como missionário. Ele 

demonstrou na sua obra como esta campanha libertou o país de Satã honrado no Vodu e 

como a campanha representou para a Igreja uma operação de purificação do culto 

católico.49 

A ocupação americana também tomou como pretexto a erradicação do Vodu. No 

romance Haiti, it’s dawn of Progress after years in a night of revolution,50 publicado 

em 1921, o autor, defensor da ocupação americana, faz menção à ação lançada 

legalmente contra o Vodu e ao sentido desta ação. Segundo ele, a erradicação do Vodu 

fica a cargo dos americanos, sendo imperativa, pois o Vodu não era só o mal religioso, 

mas um fator de imoralidade e de não-civilização. Foi o Vodu que também tornou 

difícil a luta contra os cacos.51 Provavelmente todos os chefes dos cacos eram 

sacerdotes do Vodu. Este romance circulou o mundo inteiro apresentando um Haiti 

onde a atividade principal dos habitantes consistia na prática de antropofagia. 

A resistência contra a ocupação americana deu-se sobre várias frentes. Na época 

todas as classes sociais buscavam referências. A cultura nacional tornou-se um lugar de 

exploração da identidade cultural. Alguns acontecimentos políticos importantes 

marcaram a época, tal como o assassinato do líder da resistência haitiana Charlemanhe 

Péralte, obrigando as elites a tomarem consciência. Como no movimento caco, com os 

camponeses e os proletários, os intelectuais, artistas, músicos e estudantes tiveram uma 

atitude de desafio diante do ocupante. 

 

                                                 
47 Se não ouvir o padre, você vai pagar isso no inferno. 
48 Apud JOINT, Gasner, Libération du Vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti, p. 185. 
49 HURBON, Laënnec, Les mistères du Vaudou, p. 139. 
50 O progresso do Haiti depois de anos da noite da revolução. 
51 O Caco é um movimento de resistência contra a ocupação americana nos anos de 1915-1934.  
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*** 

Neste capítulo mostramos a relação entre a Igreja Católica, o Estado e o Vodu após a 

Independência do Haiti e os diversos artigos das Constituições que ilustraram essa 

relação até 1860, data da assinatura da Concordata entre o Estado haitiano e a Igreja 

Católica. Toussaint achou necessário adotar uma nova Constituição e com isso criar um 

Estado soberano aliado da França. O que é surpreendente na história do Haiti é que os 

novos chefes de Estado que participaram da luta pela Independência, sabendo das 

virtudes, das capacidades e do potencial subversivo do Vodu, não o reconheceram 

abertamente como uma religião. As Constituições de Toussaint Louverture, de 

Dessalines, de Pétion não reconheceram o Vodu como religião. A Constituição de 

Christophe reconheceu a possibilidade de que todos os cultos pudessem ser praticados 

no Haiti, mas não mencionou o Vodu. Mas, entre 1804 e 1860, não havia uma Igreja 

oficialmente estabelecida no Haiti. Os padres que permaneceram no Haiti após a 

Independência eram empregados nas paróquias pelos novos chefes de Estado. Viviam 

em harmonia com os houngans e os mambos (sacerdotes e sacerdotisas do Vodu). 

Podemos dizer que foi durante este período que houve um verdadeiro sincretismo entre 

o Catolicismo e o Vodu. Os padres davam a bênção aos templos do Vodu antes das 

procissões com as imagens dos santos. 

A partir de 1860, com a assinatura da Concordata, houve uma mudança radical na 

relação entre Igreja e Vodu. Se por um lado a Concordata de 1860 permitia o 

reconhecimento da Independência do Haiti pela Igreja Católica, por outro os novos 

chefes de Estado haitiano procuravam mostrar que o Haiti era um país civilizado, um 

país que tinha o direito de ser uma nação independente. Para isso, a Igreja Católica e o 

Estado lançaram-se em campanhas contra o Vodu. Foram mais de cinco campanhas de 

perseguição sistemática contra o Vodu em 1864, 1896, 1912, 1930 e especialmente em 

1940-1941, durante a ocupação americana. Nos textos que circulavam na Europa, o 

Vodu aparecia como uma barbárie a ser eliminada. A Igreja Católica queria mostrar que 

o Catolicismo era a única manifestação da identidade nacional. A Igreja Católica no seu 

desejo de erradicar o Vodu, apoiado pelo presidente Lescot em 1941, lançou uma 

campanha antissupersticiosa contra o Vodu e convocou todos os haitianos para 

renunciarem ao Vodu. O Estado ofereceu sua polícia para acompanhar os padres 

católicos na destruição dos objetos de culto nos templos do Vodu. No próximo capítulo 

mostraremos como o Vodu foi resgatado pelo movimento intelectual haitiano e pelas 

leis do país. 
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Capítulo III 
Da marginalização ao reconhecimento do Vodu 

“Não temos que nos envergonhar da África porque este 

continente conheceu uma época de alta civilização. Pelo 

contrário, sejamos orgulhosos de ser negros. Porque existimos 

como povo, devemos ter uma cultura própria a nós mesmos. 

Desenvolve-a, dê-lhe seu valor” 1 

Jean Price-Mars. 

1. O resgate do Vodu pelos movimentos intelectuais 
A ocupação do Haiti pelos Estados Unidos (1915-1934) suscitou uma viva 

resistência patriótica cristalizada em torno da Revista da Liga da juventude haitiana em 

fevereiro de 1916 e da Nouvelle Ronde em 1925-1927. Paradoxalmente foi a ocupação 

americana que favoreceu uma crítica contestatória da influência da cultura francesa no 

Haiti. A criação da Revue indigène et de la Trouée em 1927 marca o nascimento do 

movimento indigenista2 que será seguido em 1938 pelo movimento Les Griots.3 O 

processo de resistência enraíza-se em torno da cultura oral do Haiti forjada na época da 

escravidão que engloba os contos, as lendas, as tradições populares locais com cânticos, 

canções de rainhas, danças etc. Jean Price-Mars convida os escritores haitianos a 

                                                 
1 “Nous n’avons pas à rougir de l’Afrique parce que ce continent a connu une époque de haute civilisation. 

Au contraire, soyons fiers d’être nègres. Parce que nous existons en tant que peuple, nous devons avoir 

une culture propre à nous-mêmes. Développons-la, mettons-la en valeur "(apud SOUFFANT, Claude, 

Une négritude socialiste, p. 118). 
2  O vocabulário indigenista refere-se ao exército indigenista que deu a independência ao país em 1804. 

Como o exército indigenista alcançou a vitória sobre as forças expedicionárias francesas, a escola 

indigenista propôs-se a conduzir a luta contra as forças americanas. A escola indigenista possibilitou a 

descoberta da África, a valorização dos laços culturais entre o Haiti e a África. Os escritores da “Revue 

indigène” exaltavam o seu amor e a sua obsessão pela África. Apesar da distância geográfica que os 

separa da áfrica maternal, eles buscavam reatar os laços culturais. O termo indigenista aparece muitas 

vezes na problemática social e política haitiana quando se trata de conduzir um combate contra as forças 

estrangeiras. 
3 Griots: (francês): poetas, contadores de estórias e músicos ambulantes na (tradição da) África negra. Foi 

também o nome dado à revista literária publicada em 1938 preconizando um retorno aos valores e às 

tradições africanas.  
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“deixarem de ser imitadores para se tornarem criadores” e para se inspirarem “nesta 

vasta fonte que é nosso folclore” (Ainsi parla l’oncle, 1928). 

Desde a publicação da obra histórica de Jean Price-Mars Ainsi parla l’oncle em 

1928, vários pesquisadores estrangeiros e haitianos interessaram-se pelo Vodu. A 

Escola Indigenista e Les Griots, cujos fundadores foram Jean-Prince Mars, Louis 

Diaquoi, François Duvalier e Lorimer Denis, publicaram numerosos estudos sobre o 

assunto. A fundação do Escritório de Etnologia em Porto Príncipe pelo romancista 

Jacques Roumain em 1941 ofereceu um meio institucional mais consistente para a 

pesquisa. 

O Vodu é estudado sob vários ângulos: etnográfico (Jean P. Mars, Melville 

Herskovitz), antropológico (Jean P. Mars, Alfred Métraux), psicológico e psiquiátrico 

(J. C. Dorsainvil, Louis Mars, Bijou Legrand, Emerson Douyon), histórico (Hénock 

Trouillot, Michel Laguerre, J.-P. Mars), político (Michel Laguerre, Rémy Bastien), 

fenomenológico e teológico (Jean-Marie Salgado, Laënnec Hurbon, Fritz Wolff), 

sociolingüístico (Jacqueline Elie), médico (Dow John.) etc. 

Os trabalhos científicos sobre o Vodu confrontam-se com o discurso oficial da Igreja 

Católica, que recusava aceitar a estrutura de religião do Vodu, identificando-a ao 

fetichismo e à idolatria. Os conflitos mais importantes foram registrados no período de 

1940-1950 entre os intelectuais, os principais setores da Igreja Católica e da burguesia. 

A história registra a grande polêmica que se deu entre Joseph Foisset, padre católico, 

francês e membro da Congregação do Espírito Santo, e o Sr. Jacques Roumain, em 

torno da campanha antivodu de 1940-1941. 

A ocupação do Haiti pelos Estados Unidos (1915-1934) marcou a história do Haiti e 

a história do pensamento haitiano. A religião do Vodu foi utilizada na conjuntura de 

1915 pelos americanos como fator de desmobilização. A Escola Indigenista usará 

também o Vodu, mas como um fator de mobilização. O Vodu era proibido na Ilha 

Hispaniola pelo Código Negro de 1685. Após 1804, o Direito Constitucional, o Código 

Penal e os diferentes governos nunca reconheceram o estatuto legal do Vodu. O 

exercício do culto do Vodu era sempre considerado como um delito. A atitude ambígua 

do Estado consistia em rejeitá-lo em público, mas aproveitando privativamente seus 

serviços terapêuticos, de adivinhação e de seus imensos recursos simbólicos para a 

legitimação do poder. 

Face às acusações contra o Vodu, alguns haitianos rejeitaram o preconceito contra a 

cultura haitiana. Foi a atitude de Jean Price-Mars e de seus discípulos, entre outros 
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Jacques Roumain e Jacques S. Aléxis. A reabilitação do Vodu iniciou-se com este setor 

da elite intelectual do país, com a Escola Indigenista durante a ocupação americana 

(1915-1934) e depois com a escola Les Griots. Não pretendemos nesta pesquisa fazer 

um estudo aprofundado da Escola Indigenista e da literatura haitiana. Os principais 

representantes deste movimento foram Jean Price-Mars, médico e antropólogo, e 

Jacques Roumain, intelectual e homem político haitiano. Ambos, através de numerosas 

pesquisas e publicações, ajudaram no renascimento do Vodu como religião. 

Propomos então, neste capítulo apresentar as idéias desses dois autores sobre a 

religião do Vodu e também mostrar o jogo político de François Duvalier em relação ao 

Vodu. O Concílio Vaticano II, ao sugerir uma postura de respeito às religiões não 

cristãs, lançou também bases para uma mudança na relação com o Vodu. A partir deste 

fato, a Igreja no Haiti, através da atuação de alguns padres e religiosos(as), vem 

dialogando com o Vodu e tentando compreendê-lo a partir de dentro, porém só com a 

Constituição de 1987 e do Decreto de 4 de abril de 2003 é que o Vodu vai sair da 

marginalização. 

1.1 Jean Price-Mars 

Figura 20 - Jean Price-Mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Lehman 
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Jean Price-Mars (1876-1969), médico, etnólogo, diplomata e escritor, é considerado 

o principal mestre do pensamento haitiano no século XX. Foi a partir dos anos 30 que 

exerceu uma grande influência sobre o pensamento coletivo haitiano e 

conseqüentemente sobre a literatura haitiana. Foi o grande promotor da consciência 

racial, promotor da solidariedade negra afro-americana, o pai do movimento da 

Negritude.4 A importância de seus escritos foi reconhecida no mundo inteiro. Delegado 

do Haiti no primeiro Congresso dos Escritores e Artistas Negros em Paris, foi eleito em 

1956 presidente da Sociedade Africana de Cultura, fundada naquela ocasião; presidiu 

três anos mais tarde, em Roma, o segundo Congresso dos Escritores e Artistas Negros. 

A questão negra conduziu Price-Mars ao estudo do Vodu como religião africana. Lutou 

para o restabelecimento dos valores negros e sobretudo dos valores religiosos. 

Sob o choque do retorno ofensivo dos “brancos americanos” contra o povo “negro” 

do Haiti, eclodiu a reação contra a depreciação da religião popular haitiana e contra o 

                                                 
4 Movimento literário afro-franco-caribenho (a partir do início da década de 1930) baseado na concepção 

de que há um vínculo cultural compartilhado por africanos negros e seus descendentes onde quer que eles 

estejam no mundo. O termo “Negritude” apareceu provavelmente pela primeira vez no poema de Aimé 

Césaire Cahier d’un retour au pays natal (1939). Os primeiros proponentes da Negritude enfatizavam, 

como pontos capitais do movimento: a reivindicação, por parte do negro, da cultura africana tradicional, 

visando à afirmação e definição da própria identidade; o combate ao eurocentrismo advindo do 

colonialismo europeu e da educação ocidental prevalecente; a valorização da cultura negra no mundo, em 

razão de suas contribuições específicas do ponto de vista cultural e emocional, as quais o Ocidente, 

materialista e racionalista, nunca apreciou devidamente. O ano de 1933, com a publicação do jornal 

L’étudiant noir, tem sido em geral considerado o do nascimento oficial do movimento. Seus editores 

foram Aimé Césaire (Martinica), Léon-Gontran Damas (Guiana Francesa) e Léopold Sédar Senghor 

(Senegal), então estudantes em Paris. Além de criticarem a arrogância do Ocidente e de proporem 

soluções socialistas para o problema dos povos explorados, esses jovens escritores formulavam uma nova 

visão do mundo para os negros. A Negritude atraiu ampla atenção internacional após a Segunda Guerra 

Mundial, com o aparecimento de Présence africaine (1947), jornal que promovia os conceitos da 

Negritude, e com a publicação da Anthologie de la Nouvelle Poésie Nègre et Malgache de Langue 

Française (1948), editada por Senghor. Depois da emancipação da maioria das antigas colônias africanas 

no início da década de 1960, a Negritude decresceu como movimento organizado. Esteve sob a mira de 

acirradas críticas da geração seguinte de escritores africanos de fala inglesa e francesa, que denunciaram o 

movimento e seus postulados como racistas e irrelevantes quanto aos problemas da África pós-colonial. 

Mais recentemente, escritores e teóricos (como René Depestre e Edouard Glissant) têm criticado 

especificamente o caráter essencialista da Negritude (ou seja, a concepção de que há uma essência distinta 

para definir o negro e distingui-lo do branco), propondo outras alternativas mais rentáveis para o 

entendimento das sociedades e culturas das populações afro-descendentes das Antilhas. 
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imperialismo do cristianismo branco. Os intelectuais haitianos sentiram-se ofuscados, 

chocados pela humilhação norte-americana e começaram a exaltar tudo que vinha da 

África. O movimento indigenista queria salvaguardar a personalidade haitiana, 

salvaguardar a identidade nacional, revalorizar o patrimônio cultural. O slogan deste 

movimento foi sejamos nós mesmos. Isto é, devemos nos inspirar nas tradições e 

costumes do país. A contribuição de Price-Mars apóia-se nos métodos históricos e 

comparativos. Sua obra principal, Ainsi parla l’oncle (1928), estuda os fundamentos 

históricos e folclóricos da cultura haitiana e demonstra as suas raízes africanas. Ele 

lembrava que a África conhecera civilizações brilhantes e que o folclore e as crenças 

populares do Haiti tinham nascido na África, motivo de orgulho devido à sua riqueza e 

originalidade. Price-Mars afirma que os haitianos não são franceses coloridos, mas 

homens nascidos em condições históricas determinadas que têm dupla herança, uma 

francesa e uma africana. Ele retomou o termo criado pelo francês Jules Gaultier, 

acusando a elite haitiana de bovarysme collectif ,5 isto é, imaginando-se diferente do que 

ele é, idealizando a sua personalidade, reivindicando só seu componente europeu de 

identidade coletiva, interiorizando o preconceito racial contra os negros. Com efeito, a 

elite de 1804-1915 tinha um único modelo: os valores culturais da França. Como dizia 

Louis Joseph Janvier: “La France est la capital des peuples. Et Haïti est la France noire” 

(A França é a capital dos povos. E o Haiti é a França negra).6 Ainsi parla l’oncle foi a 

primeira tentativa de realizar um estudo sistemático da cultura de massa haitiana e 

colocá-la dentro da comunidade nacional. Foi para esta época um manifesto do 

indigenismo haitiano, uma defesa e ilustração da religião tradicional haitiana. Price-

                                                 
5 Bovarismo: Termo cunhado em 1892 por Jules de Gaultier a partir do romance de Gustave Flaubert 

Madame Bovary, cuja heroína, saturada de leituras romanescas, mede a sua própria vida pelos parâmetros 

provenientes da sua insatisfação romanesca com a realidade, numa inversão do olhar, e demonstra a 

incapacidade de assumir uma posição crítica em relação à realidade e ao imaginário, conferindo uma 

dimensão ao mesmo tempo trágica e irônica ao bovarismo. A noção inicial do bovarismo estendeu-se e 

passou a freqüentar outros contextos. Assim, a psicologia apropriou-se do termo para referir-se a certos 

tipos de atitude neuróticas em que o indivíduo, desprovido de autocrítica, imagina-se diferente do que ele 

é, idealizando a sua personalidade, especialmente no campo sentimental. Além disso, na América Latina, 

o termo vem sendo empregado também com o sentido da alienação intelectual que precede a construção 

de uma identidade cultural própria; o teórico haitiano Jean Price-Mars é o primeiro a utiliza-lo neste 

sentido. 
6 HOFFMANN, Léon François, Haïti, p. 59. 
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Mars se indignou com o fato de que a primeira República Negra do Novo Mundo 

negasse a palavra “Africano” que permaneceu sempre 

a apóstrofe da mais humilhante que podia dirigir-se a um haitiano. A rigor, o homem mais distinto 

deste país preferiria se parecer com um Esquimó, um Samoyède ou um Toungouze a ser 

relembrado da sua descendência guineana ou sudanesa.7 

Segundo Price-Mars, a interiorização do preconceito racial reproduz-se tanto em 

nível nacional como em nível individual: o haitiano admite, com naturalidade, que seu 

país não pode se desenvolver como os países ocupados pelos povos caucasianos, apesar 

das diferenças educacionais e sociais.8 Desde 1920, cinco anos após o desembarque dos 

marines que recolonizaram o Haiti, Jean Price-Mars pedia nas conferências aos seus 

compatriotas da intelligentsia que assumissem a herança africana que a oligarquia 

dominante sempre havia renegado. Acentuou a alienação dramática vista em todo o 

povo que desprezava uma parte dos componentes históricos de sua consciência social. A 

declaração de identidade de Price-Mars foi imediatamente defendida pelos poetas e 

escritores reunidos em torno de La revue indigène: Emile Roumer, Jacques Roumain, 

Normil Sylvain, Antonio Vieux, Philippe Thoby-Marcelin e Carls Brouard, 

principalmente. Em seus últimos dias, Jean Price-Mars, após ter suportado durante 

muito tempo que se fizesse um uso insólito de suas idéias, decidiu em um testamento 

corajoso lembrar aos negrólogos do Haiti que aos seus olhos de historiador e de 

sociólogo sério a questão social haitiana residia na oposição que construíram os 

desprovidos, os proletários - de qualquer cor que fossem - contra aqueles - de qualquer 

cor que fossem - que foram favorecidos pela fortuna e que exploraram, obtendo lucros 

exorbitantes, o trabalho desses proletários. 

Assim, Price-Mars começou a valorizar a África ancestral aos olhos dos negros das 

Antilhas. Inspirando-se nos numerosos escritos dos viajantes e dos trabalhos etnológicos 

contemporâneos, mostra que os africanos, longe de serem selvagens, grotescos e 

sanguinários, criaram uma verdadeira civilização, e sua organização social e política 

eram dignas de respeito. Receberam os exploradores europeus com confiança e 

generosidade. Sua religião, base do Vodu haitiano, não era a feitiçaria como tentavam 

difamar, mas uma religião animista: 

                                                 
7 PRICE-MARS, Jean, Ainsi parla l’oncle, p. 15. 
8 Ibid, p. 124. 
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Os negros da África não homenageiam objetos materiais. Eles veneram o espírito que eles crêem 

encarnado de certa forma na matéria e principalmente nas grandes forças cósmicas: o Mar, a Terra, 

os Rios, a Floresta. Como se pode contestar o Vodu de não ter sua própria moral? [...] Em vez de 

compará-la com a moral cristã, é preciso julgá-la a partir de seu valor intrínseco. [Quem assim o 

fizer,] veria [...] como ela requer uma disciplina de vida particular e uma concepção de ordem 

social que não está ausente nem de sentido, nem de pertinência.9 

Price-Mars postulou categoricamente que o Vodu é uma religião e não um conjunto 

de superstições, de crenças primitivas e de rituais grotescos. Aos olhos de Price-Mars, o 

Vodu é uma religião porque tem a crença em seres invisíveis que influenciam os 

destinos humanos, porque alguns desses invisíveis têm um caráter divino, porque eles 

são adorados em lugares de culto por um corpo sacerdotal, enfim porque o Vodu tem 

um sistema de explicação do mundo. Price-Mars tenta demonstrar de diversas formas 

que os usos e costumes da África expressam as forças e aspirações fundamentais de 

todos os seres humanos e exorta seus compatriotas a assumir a dimensão africana de sua 

personalidade: “Por favor, meus amigos, não desprezem o nosso patrimônio ancestral. 

Amai-o, considerai-o como um bloco sagrado”.  

Price-Mars afirma que a situação do Haiti, em 1967, era o resultado de um processo 

histórico que tinha se desenvolvido de 1804 a 1915. Após esta laboriosa gestação da 

Independência do Haiti, a nação haitiana apresentava-se, no raiar de sua existência, 

embaraçada com a mesma classificação de suas categorias distintas de habitantes: de 

uma parte, os favorecidos pela fortuna e pelo poder que formavam a classe dirigente, 

composta tanto de negros quanto de mulatos; de outra parte, a imensa maioria de 

tarefeiros, de operários não especializados, de desempregados de todas as cores e, 

sobretudo, a grande massa de trabalhadores rurais, a multidão inumerável de 

camponeses. Isto é, na minha opinião, o que constituiu a questão social segundo Price-

Mars.  

A influência de Price-Mars fez-se sentir no mundo todo’, inclusive pelo antropólogo 

francês Roger Bastide. 

                                                 
9 Ibid., p. 85-86. 
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1.2 Jacques Roumain 

Figura 21 - Jacques Roumain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lehman 

 

Outro intelectual haitiano que marcou este período foi Jacques Roumain (1907-

1944), romancista, poeta, ensaísta, etnólogo, líder político e militante comunista, que 

abraçou a luta da classe trabalhadora em vista da construção de um outro tipo de 

sociedade. A principal obra de Jacques Roumain, L’Analyse schématique, foi escrita no 

contexto do fim da ocupação americana, com base em um novo método de análise da 

sociedade haitiana, o materialismo dialético e histórico. Divorciou-se do sociologismo 

dos intelectuais tradicionais que fizeram seus estudos sobre a questão de cor ou sobre 

outras abordagens baseadas no conhecimento sensível. A ruptura foi justamente com as 

teses metafísicas que explicavam o atraso do país e das massas populares como o 

resultado de um povo negro incapaz de se governar, ou da divisão que se estabeleceu na 

sociedade como se, por exemplo, todos os americanos entendessem de tudo e em todos 

os pontos. Numa reflexão breve, Jacques Roumain tentou entender seu tempo a partir de 

nossa história, referindo-se à formação social que predominava na época colonial. Neste 

texto, Roumain realizou uma análise correta das forças em conflito na sociedade 

haitiana e estabeleceu o conceito de classes sociais, não se baseando na cor da pele. O 

conceito, esvaziado de seu conteúdo, evidenciava que desde a origem da nação o 
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preconceito de cor constituiu uma das manifestações mais evidentes do antagonismo de 

classes no Haiti. Roumain, insistindo na importância excepcional da questão, deixou 

cair a máscara sob a qual os políticos negros e mulatos queriam escamotear a luta de 

classes e acentuou a essência econômica da noção de classe, de onde irradia a 

superestrutura ideológica e sentimental do preconceito de cor. Roumain denunciou o 

desprezo imbecil dos mulatos e formulou uma advertência que tomou um ar profético a 

partir de 1946 sobretudo, nos últimos anos de gesticulação negricida sobre a cena 

histórica do Haiti. 

Jacques Roumain, na sua polêmica com o padre Foisset, em relação à religião em 

geral e do Vodu de modo particular, mostrou o lugar do Vodu como religião no 

imaginário do povo haitiano e de toda religião no imaginário de todos os povos. O Vodu 

foi acusado como supersticioso. Seus ritmos, seus ritos, seus loas foram acusados de 

interceder ao diabo em vez de a Jesus, Maria ou uma lista infinita de santos. Para 

Roumain, esta acusação sem fim contra o Vodu não pára porque nenhuma religião 

escapa de certa pré-história que se transforma com a civilização. Segundo Roumain, o 

Vodu merece respeito como qualquer religião até que ele desapareça ou se acomode 

sobre outras formas. Muitas outras religiões, como a religião católica, por exemplo 

seguiu este caminho tortuoso e não linear. Neste sentido o Vodu não é diferente das 

outras: 

Eu respeito a religião, todas as religiões. Mesmo não sendo crente, escrevi ao meu filho e li para 

ele a vida de Cristo, porque naquele tempo era o melhor meio para ensiná-lo o respeito e o amor ao 

povo, o ódio de seus exploradores, a dignidade da pobreza, a necessidade do fim da opressão, da 

miséria, da ignorância; enfim a Veneração ao Filho do Homem que se sujeitou a uma morte atroz 

para salvar a humanidade e que hoje é bem mais respeitado por um trabalhador comunista caído 

diante de um pelotão nazista do que os prelados colaboracionistas, traidores de sua pátria e de sua 

missão evangélica.10 

O Vodu, segundo Roumain, não tem nada de satânico nem de mágico. Ele nada mais 

é do que uma religião popular. Uma religião popular como outra qualquer. Para o autor, 

o haitiano não é nem mais nem menos supersticioso do que outro povo. As práticas 

ditas supersticiosas às quais se adere têm um caráter universal. A desvalorização do 

Vodu pelo Catolicismo é a variante haitiana de um fenômeno bastante geral. Uma 

religião dominante tende a perpetuar sua dominação pela desvalorização teórica das 

                                                 
10 ROUMAIN, Jacques, A propos de la campagne antisuperstitieuse, p. 7. 
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religiões rivais dominadas. As religiões populares, tradicionais, como as messiânicas, 

não cristãs são muitas vezes apresentadas como obstáculos ao desenvolvimento 

religioso, político e econômico daqueles que as praticam. Catalogadas como 

superstição, como magia, nega-se todo valor propriamente religioso. Consideram-se 

degradações das religiões cristãs oficiais. Como a cultura rural não é considerada uma 

identidade original, mas uma degradação da cultura urbana. As religiões cristãs oficiais, 

como o Catolicismo “puro” de todo sincretismo, são as únicas consideradas como 

verdadeiras religiões. Ao contrário do culto decretado mágico ou supersticioso, como o 

Vodu haitiano, podem ser vividas por alguns de seus adeptos de maneira muito “pura” e 

muito autêntica. 

Roumain vê as religiões tradicionais não como uma degradação do cristianismo, mas 

como verdadeiras religiões. O Vodu é uma superstição? pergunta Roumain. Do ponto 

de vista da ortodoxia religiosa, pode passar por tal, mas na realidade, queira ou não, o 

Vodu representa um sincretismo católico-vodu, expressando uma concepção religiosa 

preciosa do mundo. Suas práticas não devem ser vistas como sendo uma imitação dos 

ritos ou uma caricatura dos santos do Catolicismo; trata-se mais de superstição, de 

transplante, de simbiose. 

Jacques Roumain, em sua obra de romancista, poeta, ensaísta, etnólogo, líder político 

manterá, até sua morte prematura, uma interpretação correta dos fatos de classe e de 

“raça” na história da sociedade haitiana. Soube estabelecer, como o farão, após sua 

morte, os melhores herdeiros de suas idéias, a relação histórica real que existe entre a 

opressão econômica e a iniqüidade racial. Foi talvez Roumain quem formulou até aqui a 

melhor definição de preconceito de raça que se conhece: é impossível, diz Roumain, ver 

no preconceito de cor outra coisa além de uma expressão ideológica do antagonismo de 

classes, este refletindo, por sua vez, as contradições do sistema de produção. É esta 

dupla relação na infra-estrutura econômica que torna difícil para um observador 

superficial a análise de um fenômeno que parece, à primeira vista, não colocar em 

evidência apenas a psicologia. 

Roumain convidava todos os oprimidos negros e brancos a prepararem juntos, sobre 

as ruínas das discriminações que o capitalismo fomentou, uma nova Abolição da 

Escravatura (racial e salarial) para a reconstrução do mundo. No ano de 1939, muito 

fecundo em sua produção intelectual, em seu estudo Bois d’ébène expressou-se em 

verso, prosa, idéias, poemas, com características épicas. Neste texto, Roumain, após ter 

passado em revista a terrível aventura do tráfico e da colonização, ultrapassando os 
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dados afetivos da condição negra, “deixou cair o arco e as flechas da Negritude de 

Filoctetes e de Pirro, para ir além dos encantos mórbidos da consciência infeliz e 

reconhecer-se de corpo e alma da raça universal dos oprimidos”. Segundo Roumain, a 

libertação do Haiti das garras do imperialismo só pode se realizar sob a direção do 

proletário organizado. 

A mesma unidade de pensamento encontrada nas outras obras apareceu também na 

obra póstuma de Jacques Roumain, Gouverneurs de la Rosée.11 Foi em julho de 1944, 

42 dias antes de sua morte, que Jacques Roumain finalizou este romance. Considerado 

uma obra-prima, foi chamado de romance camponês, um tipo de romance no qual os 

costumes e as tradições do país interior são colocados em evidência. A história é de um 

jovem, Manuel, que voltando de Cuba constata a desolação, o desespero que reinava 

sobre o seu vilarejo chamado Fonds-Rouge. O vilarejo de Fonds-Rouge agonizava: 

exacerbado por um desmatamento irresponsável, pelo ódio que dividia os habitantes em 

dois grupos e por uma resignação encorajada pela religião, voltavam-se para a oração e 

práticas do Vodu, a seca fazia a cama para a miséria: 

A vida era árida em Fonds-Rouge. Não havia nada a fazer a não ser escutar esse silêncio para ouvir 

a morte, entregar-se ao torpor, e nos sentíamos sepultados. 

Somente um elemento externo pode abalar esse fatalismo suicida: Manuel, filho de 

Desira e Bienaimé, que pouco a pouco fará renascer a esperança. De volta ao país após 

quinze anos de exílio em Cuba, como cortador de cana-de-açúcar, para ele nada está 

como antes: 

A experiência é o bastão dos cegos, e aprendi que o que conta é a rebelião, e o conhecimento de 

que o homem é o padeiro da vida. Ah, a nós, é a vida que nos petrifica. Porque vocês são uma 

massa resignada, é isso que vocês são. 

Para salvar o vilarejo, ele deve encontrar a água que trará a vida de volta. Sustentado, 

em sua determinação, pelo amor da bela Annaïse, ele vai atrás da fonte perdida: 

A água. Seu rastro ensolarado na planície; seu sussurro no canal do jardim; seu murmúrio quando, 

no curso, encontra cabeleiras de ervas; o reflexo difuso do céu na imagem fugidia dos juncos; as 

negras enchendo suas cabaças e jarros de argila vermelha; o canto das lavadeiras: as terras 

alagadas, as colheitas que amadurecem. 

                                                 
11 Jacques Roumain forjou esta expressão a partir da tradução do crioulo haitiano gouvènè lawoze, 

literalmente “governante de irrigação”, que designa o gestor da irrigação de uma comunidade. 
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Roumain extrai numerosas facetas de seu talento para reproduzir cada cena com uma 

precisão milimétrica. Planícies e morros, os rostos e todas as expressões, em seus 

mínimos detalhes, desfilam sob nossos olhos, límpidos e atraentes. Finalmente Manuel 

encontra a água, mas há um problema: para drenar esta água precisava do apoio de 

todos os habitantes do vilarejo. Mas Fond-Rouge é dividido por uma questão de terra. 

Se quiserem levar água até o vilarejo, os gouverneurs de la rosée (que são os homens e 

as mulheres) deverão organizar um grande mutirão para desbravar a miséria e plantar 

a vida nova. Manuel foi assassinado porque quis reconciliar as pessoas do vilarejo. 

Antes de morrer, ele pediu para cantarem seu luto com alegria, pois a sua morte 

anunciaria o início da vida nova através da reconciliação. 

Segundo Jacques-Stephen Alexis, outro grande escritor haitiano, “este livro pode ser 

único na literatura mundial, porque é sem reservas, o livro do amor”. É um hino à vida. 

Com inteligência, Jacques Roumain demonstra a necessidade da união e da 

solidariedade para fazer face à injustiça, assim como da luta e da instrução para 

conduzir a existência. 
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1.3 François Duvalier 

Figura 22 - François Duvalier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Msn Encarta 

 

Um outro ramo do movimento indigenista também se consagrou ao estudo do 

folclore haitiano, dos costumes e das tradições do país. Este ramo criou a revista Les 

Griots em 1938. Contrários à Escola Indigenista, que tinha um discurso identitário que 

ia além do romance, cuja preocupação era essencialmente uma estética de denúncia da 

ocupação americana e a resistência haitiana, os Les Griots procuravam avançar em 

relação à questão dos “valores negros” e não se restringiram só a uma África mística. As 

preocupações eram muito mais ideológicas. Deste movimento destacou-se o jovem 

médico e etnólogo François Duvalier. Ele escreveu junto com Lorimer Denis a obra Le 

problème des classes à travers l’histoire d’Haïti (1946), na qual faz uma releitura 

completa do passado do Haiti, defendendo os valores negros e africanos e rechaçando as 

referências francesas. 

Infelizmente a escola Les Griots se transformou em noirisme12 com Duvalier. Sob o 

pretexto de defender os valores negros tomou o poder e estabeleceu no país um regime 

                                                 
12  O “noiriste” se autodetermina defensor da classe média negra e dava a entender aos pobres que seu reino 

chegou com Duvalier no poder. Sobre o pretexto de valorizar a cultura africana e do camponês, o 

“noiriste” veicula abertamente e de modo agressivo a ideologia antimulato. Num poema escrito por 
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ditatorial. A ideologia de Duvalier marcou e marca ainda profundamente a vida política 

haitiana. Duvalier apresentou-se como um membro da “classe negra”, defensor da 

maioria negra, quis criar uma burguesia negra. Na Igreja, no exército, na administração 

pública, na diplomacia, a cor da pele tornou-se o critério de legitimidade. Membro ativo 

do movimento Les Griots e do Escritório de Etnologia, tirou o Vodu da clandestinidade 

considerando-o a mais pura e autêntica expressão da cultura haitiana. 

A chegada ao poder do médico e antropólogo François Duvalier parecia fazer a 

diferença. Sob o governo de Duvalier, o Vodu gozou de certa liberdade, pois ele, 

                                                                                                                                               
Duvalier, “Les Sanglots d’un exilé”, ele mostrava o seu rancor e o seu sentimento de exílio no seu próprio 

país pelos mulatos: 

“Mais le noir de ma peau d’ébène se confondit 

Avec les ombres de la nuit […]. 

Quand, cette nuit là, hideux comme un fou, 

J’ai abandonné ma chambre froide d’étudiant […] 

J’étais-moi-pauvre petit nègre exilé dans mon Propre Pays. 

Tête nue 

Sans veste 

Les intestins vides 

Sur le macadam plein d’ombres de Port-au-Prince, 

Et j’ai marché longtemps devant moi […] 

J’ai frappé en vain à toutes les portes 

Mais le noir de ma peau d’ébène se confondit 

Avec les ombres de la nuit 

Et l’on ne me vit même pas (L’Action nationale, 16 jan. 1935).” 

“Mas o preto da minha pele ébano se confundiu  

Com as sombras da noite […]. 

Quando, naquela noite, horrível como um louco 

Abandonei meu quarto frio de aluno […]  

Eu era pobre negrinho exilado no meu próprio país.  

Cabeça nua  

Sem veste  

Os intestinos vazios  

Sobre o macadame cheio de sombras de Porto Príncipe  

E caminhei muito antes de mim […)  

Eu bati em vão em todas as portas  

Mas o preto da minha pele ébano se confundiu  

Com as sombras da noite  

E nem mesmo ao vivo (L’Action nacional, 16 de Janeiro de 1935)”. 
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Duvalier, tinha se manifestado, em vários escritos contra a luta antissupersticiosa da 

Igreja Católica e fazia campanha para o reconhecimento do Vodu como parte integrante 

da cultura nacional. Duvalier encorajou os cultos do Vodu para ter a simpatia da 

população, para criar a sua rede de espionagem através dos templos do Vodu espalhados 

no país afora e para amedrontar os seus opositores, porque se fazia passar por um filho 

predileto dos loas do Vodu. Dr. François Duvalier, conhecido como Papa Doc, gostava 

de se vestir como o Baron Samedi (espírito dos mortos no Vodu). Este espírito é 

normalmente vestido com chapéu alto, terno preto, óculos escuros, algodão e velas nas 

narinas. Ele tem freqüentemente nas mãos um crânio e também é conhecido como “Tio 

Esqueleto”. Como novo presidente da República, a primeira preocupação de Duvalier 

foi eliminar a ameaça de golpe de Estado pelo exército que tinha derrubado os seus 

antecessores. Ele o conseguiu através da criação de uma polícia secreta chamada de 

Tonton Macoute,13 que só respondia a ele. O Tonton Macoute, cujo nome era muito 

ameaçador, uma vez que representava um bicho-papão em ambas as tradições cristãs e 

Vodu, que significa “Tio Mochila” em crioulo, equivalente ao Papai Noel, mais 

conhecido em inglês sob o seu nome holandês, Black Peter, leva crianças más e as 

coloca no seu saco. Mas, para muitos haitianos, esta história se encontra também no 

Vodu. Diz-se ser um monstro que esconde as crianças durante a noite e as faz 

desaparecer para sempre. Em áreas urbanas, os Tontons Macoutes são vestidos como o 

próprio Duvalier, no estilo do Baron Samedi, ternos pretos, chapéus e óculos escuros. 

Os Tontons Macoutes faziam parte de uma estratégia consciente de Duvalier de 

identificar-se com as forças espirituais do Vodu e mostrar ao povo a sua lealdade com a 

cultura popular, além de incutir medo aos seus adversários. 

Até a chegada ao poder de François Duvalier em 1957, a Igreja no Haiti possuía 

cinco dioceses, todas dirigidas por bispos estrangeiros, três eram franceses, um 

canadense, e um americano de origem belga. O único bispo haitiano, D. Rémy 

Augustin, consagrado em 1953, era auxiliar da arquidiocese de Porto Príncipe. Até 

meados do século XX a hierarquia da Igreja Católica tinha se aliado à elite do país e era 

eminentemente bretã. A elite e a hierarquia da Igreja eram unidas em seu temor pelas 

idéias de noirisme de Duvalier que utilizava o Vodu não só para amedrontar seus 

compatriotas, mas também para enfraquecer o poder da Igreja Católica. É bom lembrar 

que os padres haitianos quase nunca chegavam aos principais postos de hierarquia na 

                                                 
13 Nome dado ao miliciano de Duvalier.  
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Igreja e, depois de um século de Concordata, a Igreja Católica era em certo sentido o 

último reduto do colonialismo. Todas as responsabilidades importantes da Igreja 

estavam nas mãos dos padres estrangeiros. Muitas vezes o clero haitiano servia de 

motivo de chacota por parte do clero estrangeiro. Duvalier aproveitou-se desta injustiça 

gritante e se fez porta-voz das reivindicações do clero haitiano. Apresentou-se como 

defensor dos padres haitianos. Quando Duvalier chegou ao poder em 1957, nomeou o 

padre Jean-Baptiste Georges como Ministro da Educação Nacional e viu nesta 

nomeação uma promoção do clero haitiano.14 Em 1959, com seus adversários políticos 

silenciados, Duvalier começou a atacar a Igreja. Sua polícia secreta, os Tontons 

Macoutes, invadiu a catedral de Porto Príncipe durante a missa dominical, bateu nos 

fiéis, inclusive no sacerdote e os prendeu. No mesmo ano, expulsou os sacerdotes 

estrangeiros que incomodavam o seu regime. Em novembro de 1960, Duvalier expulsou 

o arcebispo de Porto Príncipe Dom François Poirier e dois meses depois, expulsou Dom 

Rémy Augustin, o único bispo nativo. O Papa respondeu com a sua excomunhão. Então, 

Duvalier, como represália, expulsou o Bispo de Gonaïves, que tinha reprimido uma 

manifestação de Vodu na sua diocese. Em 1964, Duvalier expulsou os Jesuítas. A perda 

da bênção papal não parece ter causado muita preocupação ao regime de Duvalier.Um 

jornal pró-Duvalier fez uma montagem em sua primeira página, com uma imagem de 

Jesus Cristo, colocando suas mãos sobre os ombros de François Duvalier e acima da 

legenda, estava escrito “eu te escolhi”. Em 1965, um ano após Duvalier ter expulsado os 

Jesuítas, a Santa Sé iniciou as negociações com o ditador visando revigorar a Igreja 

Católica no Haiti. A Concordata de 1860 permaneceu em vigor, mas um protocolo foi 

assinado em Porto Príncipe, colocando um fim às tensões entre a Igreja e o Estado 

haitiano. No regresso ao fim da repressão à Igreja haitiana (mas não ao povo haitiano), o 

Papa retirou a excomunhão de Duvalier. 

O protocolo de 1966 é considerado a maior vitória de Duvalier. Ele procurou 

conservar as vantagens da Concordata que lhe concedeu o poder de nomear uma 

hierarquia autóctone, a primeira vez na história do Haiti. Como resultado, cinco bispos 

haitianos foram nomeados com lealdade ao regime de Duvalier. Ele estabeleceu uma 

hierarquia católica autóctone que estava plenamente investida de poder. Os novos 

sacerdotes e bispos, até agora mantidos fora do poder, viam nele a mão da Providência. 

                                                 
14 SMART, William in HURBON, Laënnec (org.), Le phénomène religieux dans la Caraïbe, p. 140. 
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Segundo alguns estudiosos,15 entre os sacerdotes havia vários macoutes que celebravam 

missa com armas na cintura. A Santa Sé obteve do governo a promessa de uma proteção 

especial à religião católica, apostólica e romana, assim como a todos os ministros. A 

Concordata foi uma jogada brilhante do Vaticano: este deu a Duvalier o controle da 

Igreja para atenuar a promoção do Vodu. Duvalier não alterou a posição tradicional do 

Vodu de subordinação em relação ao Catolicismo. 

2. O Concílio Vaticano II e o silêncio da Igreja em 
relação ao Vodu 

O Concílio Vaticano II (1960-1965) representa um evento histórico de maior 

importância na história recente da Igreja Católica. O Concílio introduziu no seio da 

Igreja novas orientações que contribuíram na transformação tanto teológica como 

litúrgica. Enriquecido por numerosas pesquisas em ciências sociais e teológicas, o 

Concílio, através de seus numerosos documentos, convidava respeitar as culturas 

nacionais, levando em conta os valores positivos existentes nas tradições religiosas não 

cristãs. Convidava a uma maior abertura ao mundo e à história, uma atenção particular 

às questões de justiça social e de pobreza. As manifestações religiosas não cristãs não 

são mais consideradas como paganismo, idolatria ou superstição, mas como maneiras 

legítimas de o homem expressar o sentido do absoluto, de buscar e de dar sentido à sua 

existência, de dar respostas às questões existenciais profundas tais como a origem da 

vida, a questão do mal, o sentido do sofrimento e da morte, da vida após a morte etc. De 

anátema, a Igreja Católica passou à compreensão, ao respeito das diferentes 

manifestações religiosas. 

O diálogo inter-religioso é um tema que foi introduzido pelo Concílio do Vaticano II 

a partir dos documentos conciliares Lumen Gentium, Ad Gentes, Gaudium et Spes e 

sobretudo Dignitatis Humanae e Nostra Aetate. A declaração Dignitatis Humanae veio 

consagrar a liberdade religiosa e afirmar a dignidade da consciência que deve ser 

respeitada. Segundo esta declaração os homens de hoje tornam-se cada vez mais 

conscientes da dignidade da pessoa humana e cada vez em maior número reivindicam a 

capacidade de agir segundo a própria convicção com liberdade responsável, não 

forçados por coação mas levados pela consciência do dever. Requerem também que o 

poder público seja delimitado juridicamente, a fim de que a honesta liberdade das 

                                                 
15 Ibid., p. 141. 
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pessoas e das associações não seja restringida mais do que é devido. Esta exigência de 

liberdade na sociedade humana diz respeito principalmente ao que é próprio do espírito, 

e ao que se refere ao livre exercício da religião na sociedade. O Concílio Vaticano II 

declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste 

no seguinte: todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos 

indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana; de tal modo que em 

matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem 

impedido de proceder segundo a mesma, privativamente ou em público, só ou associado 

a outros, dentro dos devidos limites. Declara, além disso, que o direito à liberdade 

religiosa é fundado realmente na própria dignidade da pessoa humana, como a palavra 

revelada de Deus e a própria razão permitem conhecer. Este direito da pessoa humana à 

liberdade religiosa na ordem jurídica da sociedade deve ser de tal modo reconhecido 

que se torne um direito civil. De harmonia com a própria dignidade, todos os homens, 

que são pessoas dotadas de razão e de vontade livre e por isso mesmo com 

responsabilidade pessoal, são levados pela própria natureza e também moralmente a 

procurar a verdade, principalmente no que diz respeito à religião. Têm também a 

obrigação de aderir à verdade conhecida e de ordenar toda a sua vida segundo as suas 

exigências. Ora, os homens não podem satisfazer a esta obrigação de modo correto com 

a própria natureza a não ser que gozem ao mesmo tempo de liberdade psicológica e 

imunidade de coação externa. O direito à liberdade religiosa não se funda, pois, na 

disposição subjetiva da pessoa, mas na sua própria natureza. Por esta razão, o direito a 

esta imunidade permanece ainda naqueles que não satisfazem à obrigação de buscar e 

aderir à verdade; e desde que se guarde a justa ordem pública, o seu exercício não pode 

ser impedido. 

A declaração Nostra Aetate, por seu lado, afirmou a estima e o reconhecimento que a 

Igreja Católica tem pelos valores presentes nas outras religiões. Estas “refletem não 

raramente um raio da verdade que ilumina todos os homens”. Segundo o Concílio, o 

gênero humano torna-se cada vez mais unido e aumentam as relações entre os vários 

povos. A Igreja considera mais atentamente qual a sua relação com as religiões não 

cristãs. Na sua função de fomentar a união e a caridade entre os homens e até entre os 

povos, considera primeiramente tudo aquilo que os homens têm em comum e os leva à 

convivência: 
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Com efeito, os homens constituem todos uma só comunidade; todos têm a mesma origem, pois foi 

Deus quem fez habitar em toda a terra o inteiro gênero humano; têm também todos um só fim 

último, Deus, que a todos estende a sua providência, seus testemunhos de bondade e seus 

desígnios de salvação até que os eleitos se reúnam na cidade santa, iluminada pela glória de Deus e 

onde todos os povos caminharão na sua luz. Os homens esperam das diversas religiões resposta 

para os enigmas da condição humana, os quais, hoje como ontem, profundamente preocupam seus 

corações: que é o homem? qual o sentido e a finalidade da vida? que é o pecado? donde provém o 

sofrimento, e para que serve? qual o caminho para alcançar a felicidade verdadeira? que é a morte, 

o juízo e a retribuição depois da morte? finalmente, que mistério último e inefável envolve a nossa 

existência, do qual vimos e para onde vamos? A Igreja Católica nada rejeita do que nessas 

religiões existe de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses 

preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria segue e 

propõe, todavia, refletem não raramente um raio da verdade que ilumina todos os homens. No 

entanto, ela anuncia, e tem mesmo obrigação de anunciar incessantemente Cristo, “caminho, 

verdade e vida” (Jo 14,6), em quem os homens encontram a plenitude da vida religiosa e no qual 

Deus reconciliou consigo todas as coisas. Exorta, por isso, os seus filhos a que, com prudência e 

caridade, pelo diálogo e colaboração com os sequazes de outras religiões, dando testemunho da 

vida e fé cristãs, reconheçam, conservem e promovam os bens espirituais e morais e os valores 

socioculturais que entre eles se encontram.16 

A Igreja reprova por isso, como contrário ao espírito de Cristo, toda e qualquer 

discriminação ou violência praticada por motivos de raça ou cor, condição ou religião. 

De fato, constata-se um grande silêncio da hierarquia católica haitiana em relação ao 

Vodu desde o fim do Concílio Vaticano II em 1965. 

Paralelamente ao Concílio Vaticano II, nos anos 60 surgiu no Haiti um grupo de 

jovens padres, influenciados pelo movimento da Negritude, pelas pesquisas da Escola 

Indigenista e Les Griots, pelas novas pesquisas em teologia e em ciências da religião, 

que denunciaram as práticas discriminatórias da Igreja Católica em relação ao Vodu e 

exigiram uma posição favorável da Igreja na sua ação pastoral. Exigiram mais respeito 

aos adeptos do Vodu, um melhor conhecimento da religião do Vodu para poder 

entender melhor o ser haitiano. 

Logo em seguida, a partir dos anos 70, muitos padres, religiosos e religiosas 

realizaram várias pesquisas de grande valor científico sobre o Vodu nas melhores 

universidades da Europa e dos Estados Unidos. 

O Concílio Vaticano II, o movimento dos jovens padres, as pesquisas sobre o Vodu 

etc. ajudaram a transformar a catequese, a liturgia e a pastoral social da Igreja Católica 

                                                 
16 Declaração Nostra Aetate sobre a Igreja e as religiões não cristãs. 
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no Haiti. Tudo isso contribuiu para mudar profundamente as atitudes e os 

comportamentos da Igreja Católica em relação ao Vodu. 

Hoje, constata-se uma transformação quase completa da paisagem religiosa na 

sociedade haitiana. Há uma coabitação mais ou menos pacífica. 

 

A Igreja Católica tentou erradicar o Vodu no seu desejo de evangelizar. Em meados 

do século passado, houve uma intensa campanha especialmente para erradicar o Vodu 

no seio da sociedade haitiana. Desde o Vaticano II, contudo, a Igreja Católica mostrou-

se mais compreensiva, mais tolerante face ao Vodu, a tal ponto que procura 

compreender este último a partir de dentro.17 Prova disso é o fato de que, por exemplo, 

o tambor considerado no passado como instrumento de Satã, é aceito na Igreja como 

instrumento de música servindo para ritmar os cantos religiosos.18 Na mesma lógica, 

encontramos termos de importância que são usados tanto no Vodu como no 

Catolicismo: por exemplo, Gran-Mèt, Bondye, para designar Deus. Há que mencionar-

se também, de acordo com Rénald Clérismé, que mesmo no seio do Catolicismo existe 

uma corrente antivodu cuja missão é destruir essa religião. Trata-se da corrente 

carismática e do Lar da Caridade de Santa Maria. Para eles, o Vodu é obra de Satã e os 

seus adeptos são sequazes de Satanás, do Diabo etc. Para eles, assim como para muitos 

protestantes, o Vodu é um sistema de crenças e de práticas a exorcizar. 

                                                 
17 CLÉRISMÉ, Rénald in HURBON, Laënnec (org.), Le phénomène religieux dans la Caraïbe, p. 223. 
18 Note-se que o Vodu possui centenas de ritmos. Mas apenas 28 são aceitos na Igreja, com algumas 

modificações. Entre eles podemos citar o Ibo, o Congo, o Yanvalou, o Kòy, o Kontredans, o Nagô, o 

Kore, o Mayi, o Kòy-wongòl, o Djoumba etc. 
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2.1 Antecedentes históricos 

Figura 23 - Jean-Bertrand Aristide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: info-regenten 

 

O movimento de contestação popular estruturou-se no Haiti, particularmente no 

interior da Igreja Católica sob a inspiração da teologia da libertação a partir dos anos 70, 

nas comunidades eclesiais de base, chamadas de Ti-Legliz (pequena Igreja). Com a 

visita do Papa João Paulo II em 1983 consolidou-se o movimento de contestação ao 

governo de Jean Claude Duvalier. 

No interior deste movimento, um padre da periferia de Porto Príncipe, Jean-Bertrand 

Aristide, ocupou um lugar de destaque. Ele se fez o porta-voz do movimento Ti-Legliz e 

radicalizou o slogan Fok sa Chanje (algo tem que mudar), lançado pelo Papa João Paulo 

II durante sua visita ao Haiti, em 1983. Seu carisma, a utilização do crioulo como língua 

de comunicação com a massa fez dele a voz mais importante da oposição ao regime de 

Duvalier. 

Com a queda do regime de Duvalier em 1986, ele começou a criticar o imperialismo 

norte-americano e afirmou que os Macoutes continuavam inabaláveis, apesar da saída 

de Duvalier. 

Jean-Bertrand Aristide foi alvo de vários atentados. Tornou-se o alvo até da 

hierarquia da Igreja Católica e do Vaticano, que tentou afastá-lo do Haiti. O jovem 

sacerdote escapou por pouco da morte no dia 11 de setembro de 1988, quando os 

Tontons Macoutes atacaram a igreja de São João Bosco enquanto o padre celebrava a 
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missa. Treze fiéis foram massacrados e a igreja queimada. O Núncio Apostólico e a 

maioria dos bispos o acusaram de “incitar o ódio, a violência e a luta de classe”, quando 

foi expulso da Congregação dos Salesianos. Essas decisões, no entanto, só aumentaram 

a sua popularidade. 

O movimento popular desenvolveu-se rapidamente. Os seus objetivos eram 

restabelecer a democracia, reconstruir um país diferente fora da dominação estrangeira e 

das ditaduras. Tudo isto foi assumido por grande parte da população. Foi um 

movimento no qual faziam parte os jovens, os movimentos camponeses, organizações 

ligadas à Igreja e organizações de mulheres que foram fundamentais na vitória eleitoral 

de Aristide em dezembro de 1990. Ele venceu com uma esmagadora maioria de 67% 

dos votos. 

Era possível dar início a um processo de ruptura com aquilo que tinha sido o Estado 

haitiano, antinacional e antipopular e ligado a interesses imperialistas. Pode-se 

argumentar que, durante os primeiros sete meses do governo Aristide, muitas coisas 

tinham mudado. Por exemplo, as empresas estatais, que ainda encontravam-se em 

situação de déficit, já tinham começado a colher lucros. Havia uma nova visão política 

de desenvolvimento e uma nova visão de distribuição dos serviços públicos.  

Mas todo este processo foi brutalmente interrompido pelo golpe de estado financiado 

e apoiado pela CIA e pela oligarquia nacional. Após sete meses de governo, Aristide foi 

deposto pelos militares através de um golpe de estado. Três anos depois, com a ajuda do 

então presidente americano Bill Clinton, Jean-Bertrand Aristide foi reconduzido como 

presidente. 

Aristide voltou com um novo programa econômico. Os Estados Unidos criaram um 

quadro para forçá-lo a implementar um plano que foi praticamente um ajustamento 

estrutural acelerado para a liberalização do mercado financeiro, uma total liberalização 

do comércio que fez com que o Haiti abrisse o seu mercado. Houve mudanças 

substanciais na política fiscal, a privatização de nove das maiores empresas do país e a 

alteração das leis para eliminar eventuais obstáculos à intervenção estrangeira. A 

destruição total do movimento popular durante os anos de repressão criou um novo 

clima e novas regras no jogo político. Aristide abandonou o processo democrático, 

tornou-se cada vez mais parecido como os chefes de Estados tradicionais, utilizando as 

mesmas táticas, técnicas políticas de exclusão, repressão e massacre contra o povo. 

Reeleito em novembro de 2000, numa eleição boicotada pela oposição e marcada por 

uma baixa participação, seu governo não teve legitimidade. No interior do país, Aristide 
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foi acusado pelos ex-aliados de querer estabelecer uma nova ditadura, e na cena 

internacional o Haiti foi considerado como um estado abandonado ao tráfico de droga. 

Várias vozes da Igreja Católica tais como o bispo Louis Kébreau e alguns sacerdotes 

do Sudeste solicitaram ao presidente Jean-Bertrand Aristide que renunciasse e assim 

facilitasse uma solução para a crise. Uma ordem de greve geral antigoverno foi lançada 

por uma plataforma que reunia organizações da sociedade civil, incluindo o Grupo dos 

184, representantes estudantis e partidos políticos da oposição. Essa greve paralisou o 

comércio e as escolas. Uma manifestação antigovernamental foi realizada em Porto 

Príncipe no dia 17 de dezembro pela mesma plataforma, na qual participaram milhares 

de pessoas de todas as categorias sociais. Esta manifestação foi brutalmente reprimida 

pela polícia e pelos grupos armados de Aristide. Além de Gonaives, Porto Príncipe, 

Petit Goave, a mobilização anti-Aristide ganhou outras cidades como Léogane, Jeremie, 

Jacmel e Saint Marc.19 Algumas manifestações anti-Aristide também foram realizadas 

na comunidade haitiana em Miami, Paris e Guiana. O presidente Jean-Bertrand Aristide 

também perdeu o apoio internacional. Sentindo-se acuado, acusou a comunidade 

internacional de ser responsável por todas as mazelas do país, e acabou sendo obrigado 

a renunciar em 2004. 

3. O reconhecimento jurídico do Vodu pela 
Constituição de 1987 e pelo Decreto de 4 de abril de 
2003 

A nação haitiana estava dividida em dois grupos, a grande maioria cuja língua era o 

crioulo e a religião do Vodu, e uma pequena elite que havia perdido o elo com a sua 

identidade racial e cultural. Com efeito, o traumatismo da ocupação americana forçou a 

elite a reexaminar suas relações com a alma nacional. O movimento iniciou-se com a 

valorização da língua, da cultura e da religião do Vodu e se degenerou com a ditadura 

de Duvalier, mas o essencial do movimento, que era a valorização dos elementos 

fundamentais da cultura, continuava a manifestar-se. Depois da queda da ditadura de 

Jean Claude Duvalier em 1986, houve a aprovação de uma nova Constituição em 1987. 

3.1 A Constituição de 1987 

A Constituição de 1987, no seu preâmbulo, reconhece e valoriza a contribuição de 

todos os cidadãos na constituição da nação haitiana que ela quer fortalecer e unificar. 

                                                 
19 Veja o mapa do Haiti, figura 3. O país é dividido em dez departamentos de caráter administrativo. 
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Para tanto, refere-se à comunidade de língua e cultura e quer terminar com todas as 

discriminações entre cidades/campos, crioulófonos/francófonos, moun lavil/moun 

andeyo (moradores na cidade e no campo), católicos/vodouisantes. Segundo a 

Constituição, não há mais cidadãos de segunda categoria. São todos filhos da mesma 

pátria e têm todos os mesmos direitos, o direito ao progresso, à saúde, ao trabalho e ao 

lazer. O crioulo foi proclamado pela primeira vez na história do país como língua oficial 

e como fator de união e de identidade dos haitianos. Os haitianos estão unidos por uma 

língua comum, o crioulo, conforme indica o artigo 5: O crioulo e o francês são as 

línguas oficiais da República. A Constituição garante também a liberdade de 

consciência e não admite mais religião oficial, como foi o caso da religião católica: 

Todas as religiões e todos os cultos são livres. Toda pessoa tem o direito de professar a sua 

religião e o seu culto desde que o exercício deste direito não perturbe a ordem e a paz públicas. 

O estigma da religião popular, o Vodu, geralmente associado às práticas 

supersticiosas, é formalmente retirado. Todas as leis, todos os decretos restringindo 

arbitrariamente os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, notadamente o 

Decreto do dia 5 de setembro de 1935 sobre as crenças supersticiosas foram excluídos. 

Portanto, ninguém pode ser constrangido a fazer parte de uma associação ou seguir um 

ensinamento religioso contrário a suas convicções. A Constituição também afirma que 

as riquezas arqueológicas, históricas e folclóricas do país, bem como as riquezas 

arquitetônicas, que testemunham a grandeza do nosso passado, fazem parte do 

patrimônio nacional. Por conseqüência, os monumentos, as ruínas, os lugares dos 

grandes fatos que rememoram os nossos heróis, os centros conhecidos como 

manifestação de nossas crenças africanas e todos os vestígios do passado são colocados 

sob a proteção do Estado. 

A Constituição de 1987 não apresentou novidades na tradição constitucional: 

Art. 30.- Todas as religiões e todos os cultos são livres. Toda pessoa é livre de seguir a sua religião 

e o seu culto, desde que o exercício deste direito não perturbe a ordem e a paz públicas. 

Art. 30.1.- Ninguém pode ser constrangido a fazer parte de uma associação ou seguir um 

ensinamento religioso contrário às suas convicções. 

Art. 30.2.- A lei estabelece as condições para o reconhecimento e o funcionamento das religiões e 

dos cultos.20 

                                                 
20 Constituição de 1987. 
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A liberdade religiosa indicada pela Carta Magna de 1987 não representa uma 

novidade no Direito Constitucional haitiano, porque estava presente em quase todas as 

Constituições do país desde 1801. Mas o estatuto jurídico do Vodu só muda com a 

publicação do Decreto de 4 de abril de 2003 pelo Governo do presidente Jean-Bertrand 

Aristide, que o reconhece juridicamente. Isto representa um fato histórico no exercício 

do Vodu no Haiti; uma verdadeira ruptura na tradição constitucional da nação. Apesar 

das verdadeiras motivações políticas de tal decisão, isto obriga a Igreja Católica e a 

sociedade haitiana em geral a redefinir suas relações com o Vodu. 

3.2 O Decreto de 2003 

O Decreto obriga o Vodu a sair da sua clandestinidade e a se definir no espaço 

público. A Constituição de 1987 já havia mencionado o respeito das tradições nacionais 

e religiosas e dos lugares históricos ligados a esta tradição. De fato, o alicerce 

constitucional do reconhecimento implícito do Vodu como religião já estava de pé. Com 

o Decreto presidencial de 4 de abril de 2003 reconhecendo o estatuto de religião, o 

Vodu realizou enfim sua consagração política, explícita mais de trezentos anos depois 

da cerimônia do Bois Caïman (agosto de 1791). 

A decisão política foi simbólica, porque não garante necessariamente a sua 

implementação administrativa, mas constituiu um ponto de referência bastante 

importante na busca coletiva da reconciliação do país. O Decreto de 4 de abril de 2003, 

nos artigos 1 e 2, estipula: 

Art. 1.- Esperando uma lei relativa ao estatuto jurídico do Vodu, o Estado haitiano o reconhece 

como religião integral, devendo exercer sua missão sobre o território nacional em conformidade 

com a Constituição e as leis da República. 

Art. 2.- Todo chefe de Culto ao Vodu, Responsável de Templos, Altos Lugares Sagrados, 

organizações ou associações está habilitado a fazer um pedido de reconhecimento junto ao 

Ministério de Cultos.21 

O presidente Jean-Bertrand Aristide no dia de sua posse em 1991 havia recebido a 

faixa presidencial de uma sacerdotisa do Vodu, depois saudou publicamente os 

sacerdotes do Vodu no Palácio Nacional numa cerimônia ecumênica que ele organizou 

para comemorar sua chegada ao poder. 

                                                 
21 Decreto do 4 de abril de 2003, art. 1 e 2. Veja no anexo II. 
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As associações dos adeptos do Vodu haviam participado ativamente do processo 

democrático e faziam pressão para assegurar que a religião ancestral continuasse a 

desempenhar o seu papel de libertação. A promulgação do Decreto de abril de 2003 

reconhecendo o estatuto legal do Vodu e a igualdade entre as outras religiões presentes 

no país foi resultado de uma batalha política. A Constituição de 1987 rompeu com o 

passado que havia reconhecido o Catolicismo como religião oficial, inaugurou uma 

república secular de concessão de igual proteção a todas as instituições religiosas no 

território nacional. Apenas o Vodu havia permanecido na sombra. Era lógico que o 

governo de Jean-Bertrand Aristide, que fez de sua bandeira a luta contra a exclusão, 

priorizasse e preenchesse essa lacuna, mas não teria acontecido se não houvesse a 

pressão e a colaboração efetiva das associações dos adeptos do Vodu. O Decreto 

levantou polêmicas veementes mostrando que o problema estava longe de ser resolvido 

principalmente no meio das religiões tradicionalmente hegemônicas. Para compreender 

o choque que provocou o Decreto na elite da sociedade, é bom lembrar que as leis que 

antecederam o Decreto tratavam o Vodu como uma prática criminosa. O código rural do 

presidente Boyer punia com multas e prisão as práticas do Vodu. A legislação tratava 

como canibalismo as práticas atribuídas ao Vodu, e todas as celebrações religiosas até 

2003 não podiam acontecer sem a autorização prévia e mediante o pagamento de uma 

taxa. Após a promulgação do Decreto, foi criado um Departamento de assuntos do 

Vodu dentro do Ministério de Culto. O departamento é responsável pelas relações entre 

o Estado e os vários templos para facilitar a compreensão das novas leis. Agora, como 

todas as outras igrejas no Haiti, os templos do Vodu beneficiam-se de isenção de 

imposto na importação dos materiais necessários para a realização de seus cultos. 

3.3 Os efeitos da inclusão 

A formulação do Decreto provocou várias reações. As opiniões são partilhadas entre 

os simpatizantes e opositores do Vodu, sobre a decisão presidencial adotada no dia 4 de 

abril de 2003. Este Decreto declara: “Esperando uma lei relativa ao estatuto jurídico do 

Vodu, o Estado haitiano o reconhece como religião integral”.22 

O Decreto deu ao Houngan (sacerdote do Vodu) o direito de prestar juramento diante 

do Tribunal Civil. O Decreto deu também o direito ao sacerdote do Vodu de celebrar 

matrimônios, batismos e funerais como fazem os sacerdotes católicos e protestantes. O 

                                                 
22 Decreto de 4 de abril de 2003, art. 1 
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jornal Le Nouvelliste na data de 15 de março de 2003 noticiou a realização de um 

matrimônio realizado em Porto Príncipe num templo de Vodu. Segundo o jornal, foi o 

primeiro na história do país a ter um reconhecimento legal. O mesmo jornal publicou 

vários artigos realçando o debate entre vários setores da sociedade haitiana. 

Segundo o jornal, os adeptos do Vodu viram na medida governamental uma 

iniciativa para realçar a imagem do Vodu no Haiti, considerada uma religião 

marginalizada por mais de trezentos anos. Eles afirmam que foi Legba que inspirou o 

presidente Jean-Bertrand Aristide a publicar este Decreto. 

Figura 24 - Manifestação do Vodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lenouvelliste 

 

Já os protestantes manifestaram suas preocupações depois da publicação do Decreto. 

O setor protestante atacou o governo, acusando-o de reforçar o Vodu. Em declarações 

feitas à imprensa, no jornal Le Nouvelliste, os membros da Federação Protestante, 

através do Pastor Jean Baptiste, explicaram que sua posição não era sinônimo de ataque 

à religião do Vodu, porque, segundo ele, “a Constituição já havia reconhecido o Vodu 

como religião, mas por publicar um decreto para promover a religião do Vodu às custas 

dos outros”. A Confederação Protestante viu na decisão do presidente uma iniciativa 

para fazer do Haiti uma República do Vodu. Ela criticou o Decreto e o qualificou de 

ressurreição de uma antiga cultura que começava a desaparecer no país. Afirmou que 

este Decreto era uma maneira de o presidente ganhar a confiança dos adeptos do Vodu, 

para revigorar a sua popularidade.23 

                                                 
23 <http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=6470> Acesso em: 11 mar. 2008. 
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A Igreja Católica, através da Conferência dos Bispos do Haiti, publicou uma nota de 

imprensa na data do dia 25 de abril de 2003. Nela, protestou contra algumas afirmações 

do Decreto: 

O primeiro Considerando do Decreto do dia 4 de abril de 2003 que afirma que o Vodu é “um 

elemento constitutivo essencial da identidade nacional” é excessivo na sua formulação e 

totalmente tendencioso. 

Dizer, com efeito, que o Vodu é “um elemento constitutivo essencial da identidade nacional” é 

incorreto. O que é verdade é a dimensão cultural deste elemento, não as crenças nem os ritos. 

Afirmar, que o Vodu, como “religião ancestral”, é um “elemento constitutivo essencial” desta 

mesma identidade é tendencioso. Pois, expressar-se assim, não é uma tentativa de considerar o 

Vodu como religião nacional? Não teríamos razão com certeza. 

Queremos precisar que o Batismo é um rito próprio às confissões cristãs. Ora, o Vodu não 

pertence a esta família, mas de preferência às religiões tradicionais africanas. Pois, trata-se, aqui, 

neste Decreto de uma dupla usurpação: de um lado, querer equiparar outros ritos ao Batismo 

cristão e, do outro lado, pretender legislar sobre um domínio que não é da competência do Estado. 

A Iniciação Cristã na Igreja Católica consiste na recepção desses três sacramentos: o Batismo, a 

Eucaristia e o Crisma. O Batismo, em particular, é a porta dos sacramentos, necessário para a 

salvação, e pelo qual os homens se libertam do pecado, regeneram-se, tornando-se filhos de Deus, 

e se incorporam à Igreja configurados com Cristo (can. 849). 

A Fé católica reconhece só o Batismo administrado segundo o ritual prescrito nos livros litúrgicos 

aprovados (can. 850).24 

O artigo publicado pelo jornal eletrônico Alter Presse no dia 18 de agosto de 2003 

trazia o título seguinte: “Aristide tenta manipular o Vodu, segundo o sociólogo Laënnec 

Hurbon”. Segundo o jornal, num seminário realizado no último 14 de agosto em Porto 

Príncipe, Laënnec Hurbon afirmara que foi num espírito de manipulação do Vodu que o 

presidente Jean-Bertrand Aristide publicara este Decreto. Para Hurbon, o Decreto 

presidencial de 4 de abril de 2003 formalizando a religião do Vodu era um absurdo. De 

um lado, o Decreto autorizava os sacerdotes do Vodu a realizar ritos que não faziam 

parte de sua crença, particularmente o Batismo, que é um rito cristão, e o Matrimônio, 

que no Vodu realiza-se entre os iniciados e os loas. Por outro lado, a abstração do 

Estado de uma crença é a condição necessária para garantir a sua neutralidade. Portanto 

                                                 
24 Nota de imprensa da Conferência dos Bispos do Haiti. Veja anexo III. 
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ao legislar sobre as práticas que são de uma crença, o Estado contribui para essa crença 

e perde sua neutralidade.25 

O governo reagiu contra todas essas declarações afirmando que esta medida tinha 

como objetivo garantir os direitos de todos os grupos religiosos no país. Não 

importando tratar-se do Catolicismo, do Protestantismo ou ainda do Vodu, essas 

religiões gozavam dos mesmos direitos e privilégios da Constituição de 1987. O 

governo citou o artigo 30 da Constituição, que afirmava: “Todas as religiões e todos os 

cultos são livres de funcionar no país desde que eles não perturbem a ordem e a paz 

pública”. Afirmou ainda que a doutrina do Vodu não é baseada na violência e no ódio 

como deixavam entender os inimigos do Vodu. O governo achou que este Decreto ia 

ajudar o Vodu a participar plenamente no desenvolvimento da sociedade haitiana e 

negou qualquer idéia de privilegiar o Vodu em relação às outras religiões ou ainda de 

transformar o Haiti numa República do Vodu. Segundo esta mesma declaração do 

governo, católicos, protestantes e adeptos do Vodu gozavam dos mesmos direitos e 

privilégios, portanto não devia haver nenhum conflito religioso. Pelo contrário, a 

decisão do governo era para ajudar a garantir um ambiente de paz e de amor entre todas 

as religiões.26 

Pensávamos que  o debate sobre o estatuto do Vodu estava esgotado após a queda da 

ditadura de Duvalier e, sobretudo após a publicação da Constituição de 1987, que 

reconheceu explicitamente a liberdade de culto no país. Contudo, a liberdade religiosa 

era ainda prejudicada pela manutenção da Concordata entre a Igreja Católica e o Estado 

haitiano. Além disso, as igrejas protestantes e, principalmente o pentecostalismo 

protestante faziam campanhas contra o Vodu. A condição discriminatória do Vodu em 

relação às igrejas católicas e protestantes fomentará o debate sobre o seu estatuto. 

A publicação do Decreto de 4 de abril de 2003 reconhece o Vodu como religião e 

reascende o debate sobre o Vodu. Com o Decreto, na verdade, é como se estivéssemos 

finalmente diante de uma verdadeira ruptura com mais de dois séculos de 

marginalização do Vodu. No preâmbulo, o Decreto sustenta que o Vodu é “um 

elemento constitutivo da identidade nacional” e que é importante para o Estado “tomar 

medidas para impedir qualquer tentativa de inquisição e de exclusão para salvaguardar a 

integridade nacional”.  

                                                 
25 http://www.alterpresse.org/spip.php?article657&var_recherche=reaction%20da%20 

Laennec%20Hurbon%20sur%20le%20decret%20sur%20le%20vaudou> Acesso em: 22 out. 08. 
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Não podemos negar nem contestar o valor simbólico desta declaração, pois é a 

primeira vez na história do país que temos tal declaração em favor do Vodu vindo do 

Estado. Mas, ao declarar que o Vodu é um “elemento de identidade nacional”, o 

Decreto levantou uma serie de reações, sobretudo da Igreja Católica e das Igrejas 

Protestantes, que ao longo do século XIX até a década de 1960 cresceram em relação à 

intolerância face a outros sistemas religiosos, especialmente em relação ao Vodu. Esses 

grupos questionaram se os haitianos que não são adeptos do Vodu são cidadãos de 

segunda classe.  

Não acreditamos que, ao legislar sobre o Vodu, o governo quis fazer do Haiti uma 

República do Vodu, porque isso não está expresso no texto do Decreto. Acreditamos 

que a intenção do governo foi levar o país a um verdadeiro respeito ao Vodu como uma 

religião. Além do mais, o desejo do Estado de conceder ao Vodu “ajuda e proteção” não 

alterou a relação tradicional entre o Estado e a religião no Haiti, e nem o problema da 

separação entre as esferas política e religiosa. Na verdade, o Decreto faz um apelo aos 

sacerdotes do Vodu para fazerem um juramento diante do juiz do Tribunal Civil de sua 

competência para poder celebrar batismos, matrimônios e funerais, prerrogativas que 

eram dos pastores protestantes e dos sacerdotes católicos no que diz respeito ao ofício 

civil.  

Mas sabemos que na tradição do Vodu não há sacramentos nem a função de realizar 

batismos, menos ainda o matrimônio, porque por vezes quando há casamento é só uma 

aliança entre um indivíduo (masculino ou feminino) e uma divindade. Para um adepto 

do Vodu, batismos, matrimônios e funerais podem ocorrer em uma igreja católica, pois 

ele não vê nenhuma contradição e integra os elementos do ritual católico no seu 

convívio a tal ponto que alguns autores, tais como Laënnec Hurbon e François Kawas, 

falam que o Catolicismo haitiano é um Catolicismo de grande influência do Vodu.  

No entanto, parece que o Decreto responde a um pedido feito por um grupo de 

adeptos do Vodu como parte da chamada “comissão de estrutura do Vodu” que pretende 

modernizar o culto do Vodu no sentido de torná-lo mais atraente e mais acessível ao 

público. Para isso, são realizadas cerimônias aos domingos como nas igrejas 

protestantes e católicas. É como se o Vodu se tornasse uma igreja modelada sobre as 

igrejas católicas e protestantes e consequentemente com a possibilidade de que os 

                                                                                                                                               
26 <http:www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=6628> Acesso em: 11 mar. 08. 
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sacerdotes do Vodu cooperem com o Estado nos atos civis, como é o caso das igrejas 

cristãs.  

Portanto, há dúvidas sobre se houve uma mudança real sobre o estatuto jurídico do 

Vodu. O que sem dúvida pode ter havido foi um desejo não de proteger o culto do 

Vodu, mas sim de possibilitar aos sacerdotes do Vodu a obtenção de benefícios 

políticos e econômicos do Estado, dando-lhes os meios e os privilégios.  

Mas são notáveis as mudanças que ocorrem nas atitudes das elites políticas e 

intelectuais do Haiti. Por exemplo, como vimos, no século XIX os ensaístas haitianos 

tinham medo de reconhecer a existência do Vodu, sob o pretexto de serem identificados 

com a uma nação atrasada, mas até o século XX o Vodu era por vezes um lugar de 

autenticidade cultural do povo, por vezes uma superstição que irá desaparecer com o 

acesso à educação científica. De fato, desde a década de 1980, não há nenhuma menção 

do Vodu como um fenômeno no qual o escritor haitiano olhe com certa desconfiança. O 

Vodu parece bem refletido na paisagem cultural e religiosa do país. O Vodu parece ser 

gradualmente assumido como um sistema de crenças e práticas que constituem um 

componente da identidade cultural e uma fonte de inspiração para a arte haitiana. Os 

investigadores fazem agora a promoção do ensino do Vodu, reconhecem os seus valores 

estéticos e o papel que ele desempenha na medicina tradicional.  

Mas os problemas do estatuto jurídico do Vodu não estão resolvidos. Os últimos 

levantamentos mostram que a classe média haitiana ainda tem alguma dificuldade em se 

declarar adepta do Vodu. A Igreja Católica já abandonou o discurso antivodu, apesar de 

alguns setores do pentecostalismo protestante e católico assumirem uma pregação 

ambígua sobre a demonização das crenças do Vodu, mesmo que muitos elementos dos 

seus cultos, tais como sonhos, transe, terapia pelas plantas, medicamentos sejam 

ressignificações do Vodu. 

Somos muitas vezes levados a opor dois aspectos de um irredutível Vodu, um que 

seria considerá-lo folclore -- finalmente aceito e integrado na área das artes e da 

literatura -- e um que seria o aspecto religioso, o que é justamente o mais relutante em 

ser reconhecido. A ambivalência da sociedade haitiana como um todo face ao Vodu é 

um assunto a ser estudado, apesar da existência de grupos de defesa do Vodu no país. A 

principal dificuldade enfrentada pelo Vodu durante a sua formação e a sua evolução no 

Haiti vem, sem dúvida, do lugar geralmente atribuído ao Estado. O Estado reconhece a 

especificidade do Vodu (que não pode ser negado e constitui a mudança de atitude) e 

exige que ele entre no patrimônio cultural. 
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3.4 A presença do Vodu na vida do povo 

O Vodu permanece estreitamente ligado à identidade haitiana, à formação do povo 

haitiano e à história política, mas até hoje muitos haitianos ainda temem uma 

identificação do país com o Vodu por causa de preconceitos. Ainda pode parecer um 

assunto-tabu no meio haitiano e ninguém fala por receio de levar os estigmas da 

ignorância. Mas o Vodu tem um papel importante na cultura haitiana, na sua vida 

política, na sua literatura e nas artes em geral. Ele permeia todos os componentes da 

sociedade haitiana. O Catolicismo também exerceu um papel fundamental na 

construção da identidade haitiana. Os haitianos poderiam ter gostado de ser católicos ou 

adeptos do Vodu, mas eles não são. Parece-nos que o povo entende perfeitamente que 

os dois sistemas religiosos podem coexistir com tranqüilidade. A pergunta que se faz é 

como é possível alguém que pertença a um determinado grupo religioso poder sentir-se 

em casa no outro grupo? Se formos analisar esta questão abstratamente, sobretudo com 

a mediação da filosofia, provavelmente a resposta seria que não é possível. Pode parecer 

impensável que alguém possa pertencer ao mesmo tempo a dois sistemas religiosos. 

Mas fenomenologicamente encontramos pessoas que se sentem à vontade com duas 

tradições religiosas diferentes. Então achamos que esta questão não deve ser abordada 

abstratamente, mas em referência a algo concreto. No Haiti a religião católica foi 

sempre a religião oficial e do Estado; por isso, a legitimação do Vodu passava pela sua 

catolização. Mas, por outro lado, a atuação da Igreja Católica durante o período colonial 

deu-se de maneira híbrida, resultando na composição de um Catolicismo popular 

vivenciado à margem da oficialidade. Esta relação imprimiu características próprias à 

religiosidade haitiana. A dupla pertença dos adeptos do Vodu, até os dias atuais, é um 

exemplo típico. Diz-se católico, mas pode-se praticar o Vodu. Os antropólogos e 

teólogos falam do fenômeno da dupla pertença, militância ou vivência em relação à 

religiosidade popular.27 No Vodu, por exemplo, seus adeptos são, ao mesmo tempo, 

cristãos católicos ou protestantes. Este fenômeno não acontece só no Vodu, mas por 

                                                 
27 Para um estudo aprofundado desta questão da dupla pertença, militância ou vivência, nós nos referimos a 

alguns antropólogos e teólogos haitianos e brasileiros tais como: Laënnec Hurbon, Afonso Ligorio 

Soares, François de l’Espinay, Dom José Maria Pires, Antônio Aparecido da Silva. Em sua reflexão, 

instauram uma crítica radical ao exclusivismo católico, apontando a riqueza multifacetada da experiência 

do Deus que fala sob formas muito diversas e se faz presente em mediações diferentes das que 

conhecemos. Todos esses autores sublinham que o verdadeiro diálogo implica a acolhida da alteridade 

que se manifesta nas religiões afro. 
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toda parte onde as tradições religiosas encontram-se numa mesma área geográfica. É o 

caso das religiões afro-brasileiras. A coexistência, se não a integração entre dois 

sistemas religiosos, são muitas vezes marcados pela convivência histórica. Diversos 

estudos sobre a religiosidade popular, em diferentes continentes, mostraram que, além 

da participação na liturgia oficial das igrejas, as pessoas muitas vezes participam de 

cultos aos seus ancestrais, sobretudo em momentos em que necessitam ser protegidas de 

um perigo ou querem a cura de uma enfermidade física, mental ou social, bem como 

para estabelecer relações sociais. Estas práticas não são condenadas pela Igreja Católica 

e são muitas vezes toleradas ou mesmo incentivadas, sob a forma de devoções 

populares. Com a convivência de mais de uma tradição religiosa, a tendência normal é 

tentar integrá-las em sua própria tradição, através de um processo de reinterpretação 

e/ou adaptação. 

Por conseguinte, não é fácil para nós hoje apresentarmos o Vodu na atualidade do 

Haiti. A cultura haitiana está impregnada do Vodu, a arte naïf haitiana inspira-se nas 

crenças religiosas e rituais do Vodu. O mesmo acontece na música; hoje muitos grupos 

renovam a música haitiana, combinando o canto com danças e com teatro. Eles ocorrem 

principalmente durante o Carnaval. Alguns combinam a realidade social contemporânea 

com as referências do Vodu. Por isso, é uma cultura viva e não apenas uma cultura 

arcaica digna de um museu antropológico. O Vodu ainda permeia a cultura e contribui 

para forjar a identidade dos haitianos. 

A descriminalização do Vodu pela Constituição de 1987 teve várias conseqüências. 

A primeira é que o Vodu saiu da clandestinidade. Segundo Laënnec Hurbon, não havia 

uma clandestinidade real do Vodu, era uma clandestinidade aberta. Hoje, o Vodu estava 

exposto a qualquer observador; os cânticos, as danças e os ritmos são encontrados até 

nas várias manifestações religiosas no Haiti. Até na Igreja Católica o adepto do Vodu 

sente-se mais à vontade, como se estivesse numa cerimônia do Vodu. O imaginário do 

Vodu é reinterpretado pelos protestantes para facilitar a conversão de seus fiéis, embora 

o usem de maneira negativa. Os sonhos, os transes, as doenças, que eram do domínio do 

Vodu, são reinterpretados não só pelos Batistas, mas também pelos Pentecostais, como 

a Igreja de Deus e os carismáticos. 

Qual é a situação atual do Vodu? Há um trabalho de revitalização dos lugares 

sagrados. As festas populares no Haiti, ou fèt champèt como são chamadas, tornam-se 

grandes manifestações do Vodu. Os fiéis vão para rezar e fazer as suas oferendas ao 

santo católico preferido e também ao seu loa de preferência. Hoje enquanto entoa um 
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cântico ao santo, há regularmente possessões visivelmente assumidas e o desfile de 

todos os loas. Constatamos um reagrupamento dos adeptos do Vodu em associações e 

há uma federação dos adeptos do Vodu. Há vários programas de televisão e de rádio 

sobre o Vodu. Muitos shows são organizados pelas associações do Vodu e seus 

espectadores muitas vezes entram em transe durante as apresentações. Porém, em 

alguns lugares, em Porto Príncipe, aos domingos há cerimônias presididas por hougans 

que lêem alguns textos da mitologia do Vodu e dão testemunhos sobre os loas do Vodu. 

São cerimônias sem sacrifício e sem possessão. A música tradicional do Haiti, composta 

em grande parte a partir do patrimônio africano, está sobretudo presente nas zonas 

rurais, onde é realizada por músicos amadores agrupados em torno dos templos do 

Vodu. A música raízes surgiu no final dos anos 70 resultando de uma fusão entre a 

música do Vodu e os ritmos do jazz americano. Em meados da década de 80, a maior 

parte dos grupos inspirou-se em textos que declararam abertamente a necessidade de 

mudança no país. Nos ritmos do Vodu são sobrepostas guitarras elétricas, teclados e 

vocais. O grupo mais conhecido é Boukman Eksperyans, que tem uma forte consciência 

política. Desde o fim da ditadura de Duvalier, esses grupos têm repetidamente criticado 

os excessos dos regimes em vigor. Nos últimos anos foram batizados pelo Mouvement 

Racine (movimento raízes), que defende um retorno às raízes africanas. O mais popular 

é provavelmente o grupo Racine Mapou e com ele a música do Vodu tem saído 

diretamente do hounfor para a cena pública, saindo da marginalização para ser ouvida 

abertamente em todo o país, beneficiando-se, em particular, dos modernos meios de 

divulgação (CD, rádio, televisão). 

O sucesso do grupo Racine Mapou significa, em parte, a aceitação do Vodu, através 

de sua música, o seu reconhecimento como uma cultura e a aceitação da cultura africana 

e camponesa na identidade haitiana. Com isso em mente, os membros do grupo 

assumem ser praticantes do Vodu. O nome do grupo remete à tradição e ao universo 

simbólico do Vodu. Eles querem manter o contato com as raízes da tradição e do 

sagrado, como o mapou, árvore sagrada do Vodu com raízes imponentes, lugar de 

moradia dos loas. Musicalmente, com canto e percussão, o grupo Racine Mapou 

interpreta a música tradicional ou raízes, ou seja, sem regras ou modernos instrumentos 

elétricos, enquanto outras tendências da musica raízes adotam outros ritmos como rock, 

um vodu-jazz e instrumentação. Marcado pela implacável batida dos tambores de 

inspiração petro, apenas apoiada por um tambor, a voz poderosa do vocalista, tom 
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característico dos sacerdotes do Vodu, assistida por um coro de mulheres, canta os loas 

ou os episódios da vida política. 

Há também uma imitação da dimensão musical do ritual do Vodu, o transe, as 

excitantes danças, as músicas vibrantes como as cantatas e o Magnificat, com tambores 

e batidas. As letras são cheias de alusões e significados. Dizem, sem violência verbal, a 

necessidade de uma revolta quando há opressão e injustiça. Cantam a necessidade de 

uma memória histórica Bay Kou bliye, pote mak sonje (o agressor esquece, o agredido 

não esquece). Mas o tema mais comum refere-se às cantigas populares do Vodu; muitas 

vezes ouve-se o nome de Legba, o loa da encruzilhada e portanto do destino e o Papa 

Dambala, o loa supremo, Baron Samedi, loa do cemitério e Erzuli, loa do amor. Na lista 

existe naturalmente Mèt Agoué, loa do mar e do oceano, Simbi, loa da água doce.28 

O Vodu é realmente um enorme rio que atravessa todos os domínios da cultura 

haitiana: ritos, história e paisagens, folclore, língua, literatura, artesanato, pintura e 

música. 

Os grupos raízes ganharam certo reconhecimento e agora participam do Carnaval em 

Porto Príncipe, onde desfilam orgulhosamente como uma parte integrante do cenário 

musical haitiano. Durante a semana pré-carnavalesca, as bandas musicais invadem as 

ruas do país. A maioria das bandas compôs uma música para o Carnaval e concorre ao 

prêmio de melhor música. Cada grupo tem um título que passa constantemente no rádio. 

Do mesmo modo, um clipe é dirigido pelos melhores grupos e divulgado nos canais 

locais. 

                                                 
28 Exemplo de um canto popular dedicado a Erzili: 

Texto original no crioulo haitiano : 

Erzili fre li fre li Freda 

Erzili fre li fre li Freda 

Erzili o mwen pap manje moun ankò 

Inosan yo Bondye ka gade yo 

Tradução livre : 

Erzili está linda, linda 

Erzili Freda 

Espalhe a sua graça 

Erzili ô não vou mais perseguir os humanos 

Os inocentes terão a proteção de Deus. 
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Outro fenômeno musical é a música Rara. O Rara é uma importante manifestação 

cultural do camponês haitiano. O termo refere-se ao mesmo tempo a uma música, uma 

espécie de orquestra e a uma época do ano. Na direção de um grupo de Rara há sempre 

um sacerdote do Vodu, mas nem todos os templos do Vodu têm um grupo de Rara. Está 

mais ligado às famílias. Em caso de morte de um pai, o destino do grupo será atribuído 

a um dos seus filhos. O Rara é erroneamente chamado de carnaval rural. Ocupa um 

lugar na agenda social e do desenvolvimento cultural. O Rara segue cronologicamente o 

Carnaval e começa, de alguma forma, após a Quarta-Feira de Cinzas. É uma atividade 

querida e valorizada por certas regiões do país, mas com o êxodo para as cidades e com 

a nova configuração espacial da capital, com as múltiplas favelas, os grupos de Rara 

soam hoje em todos os cantos de Porto Príncipe. 

O Vodu foi e é muitas vezes associado à causa do nosso subdesenvolvimento. Para 

repetir Marcel Mauss, trata-se de um fato social total, como extraí-lo do programa de 

desenvolvimento econômico do país? O desenvolvimento econômico é um determinante 

cultural do qual não podemos nos esquivar. Nenhum povo no mundo atinge um 

desenvolvimento negando sua cultura. 

Um artigo publicado na internet no dia 26 de abril de 2005 trazia o seguinte título: 

Sem o Vodu não há desenvolvimento.29 O autor, Jean Erich René, dialoga com vários 

estudiosos haitianos e nos ajuda a entender a importância do Vodu no desenvolvimento 

do Haiti. Segundo ele, o sociólogo haitiano Achille Aristide estabelece a identidade 

cultural do desenvolvimento dentro de uma aproximação estruturalista reconhecendo a 

preponderância da cultura e o papel motor da ideologia. Emile Olivier e Claude Moïse 

chamam a atenção para a estrutura da dependência ocidental incompatível com o 

desenvolvimento econômico do Haiti. O Ocidente assimila o desenvolvimento ao 

crescimento econômico, mas o crescimento econômico resulta de um acúmulo contínuo 

e irreversível do capital. O que é o capital? São os recursos materiais, monetários, 

intelectuais de que se dispõe para produzir. Essencialmente, o Produto Nacional Bruto 

(PNB) haitiano é: café, cacau, açúcar, algodão, arroz, milho etc. O monopólio da 

produção agrícola é detido pelo agricultor. Qual é a religião do camponês que representa 

a maioria nacional? É o Vodu. Por que o agricultor adota o Vodu como religião? 

                                                                                                                                               
Erzili, deusa do amor, representa a mulher sonhada, desejada. É uma mulher graciosa e sensual que ama o 

luxo e o prazer. O Vodu utiliza o ícone da Virgem Maria para representar esta mulher. Fora do culto do 

Vodu, Erzili ocupa um lugar de musa na música haitiana. 
29 http://annpale.com 
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Entregue a si mesmo, sem nenhuma estrutura de seguro de saúde e de assistência 

técnica, o agricultor volta-se aos seus loas para o proteger e garantir sua colheita. Os 

loas são os espíritos ou os deuses que não habitam no universo distante. Eles vivem 

com o agricultor em sua propriedade. 

Sem os loas, de que maneira o camponês resistiria ao apetite voraz dos advogados, 

dos escrivães e da gente da cidade que procura a todo o preço explorá-lo? Ele não tem 

acesso aos empréstimos bancários. Assim podemos entender a opção da classe 

marginalizada pelo Vodu. Para entender a importância do Vodu no desenvolvimento 

econômico do Haiti, ele chega a recordar de que forma o capitalismo chegou à sua 

eclosão no Ocidente. Segundo Max Weber, em A ética protestante e o espírito do 

capitalismo, é no Protestantismo que o capitalismo potencializa a energia necessária à 

sua propulsão. Abandonando a brandura e o deboche, o Protestantismo evitou todo 

desperdício favorecendo a economia e o acúmulo de capital. O Catolicismo permitiu à 

França e à Espanha colonizar o Terceiro Mundo e recolher suas fortunas pregando a 

resignação e a promessa de uma vida melhor após a morte. Inventando o paraíso e o 

inferno, ele comprimiu todo o sentimento de revolta no oprimido. O avanço econômico 

do Haiti começará a partir do momento em que pararmos de imitar o Ocidente. 

Adotando os seus progressos científicos, deveremos levar em conta os nossos próprios 

valores culturais. Sem o Vodu, o desenvolvimento econômico e social do Haiti não é 

possível. Sem o crioulo, a difusão do conhecimento como condição prévia indispensável 

a toda tentativa de desenvolvimento econômico será de efeito nulo. Como já foi visto 

anteriormente, Jean Price-Mars justifica nosso subdesenvolvimento pelo bovarysme 

cultural. Em todo projeto social globalizado o desenvolvimento econômico deverá 

considerar o aspecto cultural. 

Ninguém pode negar a importância da espiritualidade na vida de um povo. O Vodu 

encontra-se no coração da vida nacional haitiana. Sem o Vodu, a Independência do 

Haiti não seria possível. A coesão dos escravos e as técnicas de fugas são obras de 

grandes sacerdotes do Vodu como Boukman. A influência de François Mackandal30 não 

pode ser negada na arquitetura da estratégia para alcançar a Independência do Haiti. 

Não se podem criar condições prévias ao início econômico sem levar em conta outras 

realidades sociais e culturais do Haiti. A pequena vendedora de cachaça da esquina 

poderá montar uma grande empresa de venda de álcool, mas ela tem medo. O lojista da 

                                                 
30 Cf. anteriormente nota 20. 
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frente poderia ter uma loja grande, mas ele tem medo. Do que eles têm medo? Das 

novenas, das velas, da magia, dos mortos dos lous-garous que fazem parte do 

patrimônio cultural haitiano. Ninguém tente ridicularizar, banalizar ou mesmo ignorar 

estes problemas. Portanto eles bloqueiam nosso desenvolvimento econômico. 

Neste clima de medo, como se pode esperar um acúmulo de capital? De qual 

argumentação do Produto Nacional Bruto (PNB) podemos falar? A variável cultural é 

limitadora. Sem uma análise profunda do Vodu e sem sua iniciação às regras de nossa 

equação o desenvolvimento econômico do Haiti não é possível. A solução não é seguir 

o exemplo da incompetência da Igreja Católica do Haiti, que por preguiça lançou as 

campanhas de rejeição ao Vodu. Não se pode queimar nem apagar uma cultura. 

Brincando sobre a alavanca cultural, podem-se desfazer os freios psicológicos que 

entravam nosso desenvolvimento econômico. Mas é preciso saber de que maneira 

recomeçar. Por causa da nossa hipocrisia durante dois séculos, freamos nossas legítimas 

aspirações. Não há desenvolvimento econômico in vitro. O desenvolvimento econômico 

do Haiti será fecundado pelo homem haitiano e para o homem haitiano, dentro da 

situação de sua cultura. 

O Vodu está ligado à agricultura, à alimentação e à pesca. Os segredos da natureza 

na composição de remédios com folhas são um grande trunfo nas mãos de um povo 

sofrido que preza o lazer, a dança, a poesia e o canto. A religião do Vodu é ainda uma 

expressão cultural muito forte para o povo haitiano. Temos o exemplo da família no 

regime de lakou,31 que sustenta o sistema criado pela cultura Vodu. 

No passado alguns adeptos do Vodu circulavam uma imagem distorcida do Vodu 

para apavorar e afastar todos aqueles que queiram tentar uma aproximação. Confundiam 

lendas e histórias com realidade. Era uma questão de sobrevivência, por isso o Vodu foi 

visto, por muito tempo, como um sistema fechado, mesmo que sua presença e suas 

manifestações fossem onipresentes no dia-a-dia do povo. Aliás, até hoje há um setor que 

insiste no fechamento do Vodu. 

O Vodu, como todas as religiões afro-americanas e caribenhas, é caracterizado por 

rituais que comemoram a natureza e todos os seus componentes, mar, céu, terra, vento, 

árvores e animais. O mundo dos loas não está separado dos seres humanos. Eles são 

ambivalentes porque protegem e vingam. 

                                                 
31 Lakou é o agrupamento de várias casas que formam um círculo fechado e são habitadas por pessoas da 

mesma família. 
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*** 

 

Vimos neste capítulo que o resgate do Vodu iniciou-se com o movimento indigenista 

conduzido pelos intelectuais Jean Price-Mars e Jacques Roumain durante a ocupação 

americana em 1915. A ocupação provocou uma explosão do nacionalismo em muitos 

intelectuais que preconizaram uma revalorização da cultura popular, até agora ignorada 

pela elite. Este movimento cultural de revalorização da identidade nacional baseado em 

descrições etnográficas de danças, músicas, histórias, rituais e outras práticas deram 

origem ao estudo sobre o Vodu, mas com o regime do noirisme de François Duvalier o 

Estado haitiano tornou-se um promotor da autenticidade cultural e racial e o Vodu foi 

manipulado por François Duvalier com o objetivo de manter o seu poder. Vimos que 

depois do Concílio Vaticano II, a atitude da Igreja Católica face ao Vodu foi mais 

tolerante, apesar do silêncio da hierarquia da Igreja no Haiti. Mostramos também que o 

Vodu tem vivido, na maior parte do tempo, ao longo dos últimos dois séculos na 

clandestinidade. Mas, a partir de 1987 quando a Constituição do país proclamou a 

liberdade de culto e reconheceu o Vodu como religião legítima e com a publicação do 

Decreto de 2003, ele saiu definitivamente da clandestinidade. Os adeptos do Vodu 

fazem ouvir sua voz no rádio e na televisão, às vezes num espírito de competição com 

as Igrejas cristãs. Os templos do Vodu que antes eram um barracão simples hoje são 

mais luxuosos. Hoje, o Vodu tornou-se mais aberto e se afirma como uma religião. 

Mostramos como a cultura haitiana respira o Vodu e a arte naïf continua inspirando-se 

no imaginário do Vodu. 
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Figura 25 - Sincretismo religioso 

Figura 27 - Rara Figura 26 – Grupo Racine Mapou 

Fonte: lenouvelliste 

Fonte: Adem Fonte: Estania 
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 Figura 28 - Negritude 
Figura 29 - Rara 

Figura 30 - Rara 

Figura 31 – Songe de femme Fonte: Estania 

Fonte: Estania 

Fonte: Estania 

Fonte: Estania 
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Conclusão 

Na nossa pesquisa procuramos apresentar o Vodu em três capítulos.  

No primeiro capítulo mostramos que o Vodu haitiano nasceu durante o período da 

escravidão. A origem do Vodu está ancorada no contexto da escravidão. Nós não 

podíamos falar do Vodu e ignorar o contexto de sua formação no Haiti. O Vodu do 

Golfo do Benin é naturalmente da mesma família daquele que encontramos no Haiti, 

mas houve mudanças significativas. A escravidão não teria sucesso e não teria uma 

longa duração se não fosse o isolamento da população negra de seu clã, de sua tribo ou 

etnia. A principal estratégia dos colonos era justamente misturar os grupos étnicos e isso 

fez com que a população negra perdesse a sua memória, as suas raízes. Não podemos 

esquecer que a população negra no Haiti era obrigada a entrar num outro sistema 

religioso, o Catolicismo do Código Negro. O Catolicismo foi introduzido como 

justificativa à escravidão. Os negros da África foram trazidos para o Haiti sob o pretexto 

de que lá eram infelizes. Agora, em contato com o mundo civilizado, através do 

cristianismo, tornar-se-iam humanos. O escravizado subverteu esta realidade. O Vodu 

serviu como um elo social entre os escravos. Quando chegou, o escravo era considerado 

um estrangeiro e vivia na periferia da sociedade, como um indivíduo morto socialmente. 

Tinha então que reconstruir um mundo, um espaço fora da influência do dono, mesmo 

dentro da Igreja Católica e em locais inacessíveis chamados Lakou, comunidades de 

vida, comunidades de marronnage. Aí o negro teve contato com os índios que 

sobreviveram ao genocídio espanhol. O negro retomou o conhecimento da farmacopéia, 

as plantas, os tradicionais métodos terapêuticos dos índios. Com os índios, mas também 

a partir da memória africana, aprendeu a conhecer o ambiente. Desde então, temos a 

reconstrução do Vodu, a reconstrução de um espaço de expressão da dignidade humana. 

Os escravizados formaram uma comunidade social e tiveram um vínculo entre eles a 

partir dos rituais e da mitologia que eles tinham reconstruído. Desde 1750, uma série de 

revoltas afetou a relação entre o escravo e o seu dono. Os escravizados utilizaram todo o 

tipo de práticas, a magia e o conhecimento das plantas. Rumores de envenenamento dos 

brancos circulavam desde 1750. Uma primeira tentativa de revolta começou em 1758, e 

a mais importante foi a cerimônia do Bois Caïman, que suscitou várias controvérsias 

sobre se de fato ocorreu . É verdade que não há textos entre 1791 e 1818 que relatem 

essa cerimônia, mas uma série de histórias revelou várias reuniões que aconteceram em 

várias residências no norte. Os escravos se reuniram em várias casas e decidiram, 
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através de um pacto estabelecido entre eles, a não denunciar o plano de uma insurreição 

geral e o fim, de uma vez por toda, da escravidão. A revolta iniciou-se na noite de 22 a 

23 de agosto de 1791 sob a liderança dos sacerdotes do Vodu, entre eles Toussaint 

Louverture. 

No segundo capítulo trabalhamos a relação entre a Igreja Católica, o Estado e o 

Vodu após a Independência do Haiti e as diversas constituições que mostraram essa 

relação até 1860, data da assinatura da Concordata entre o Estado haitiano e a Igreja 

Católica. Toussaint Louverture achou que era necessário dotar o país de uma 

Constituição e com isso criar um Estado soberano aliado à França. O que é 

surpreendente na história do Haiti é que os novos chefes de Estado que participaram da 

luta pela Independência, sabendo as virtudes, as capacidades e o potencial subversivo do 

Vodu, não o reconheceram abertamente como uma religião. As Constituições de 

Toussaint Louverture, de Dessalines, de Pétion não reconheceram o Vodu como 

religião. A Constituição de Christophe reconheceu a possibilidade de que todos os 

cultos pudessem ser praticados no Haiti, mas não mencionou o Vodu. Depois da 

Independência, entre 1804 e 1860, não havia uma Igreja oficialmente estabelecida no 

Haiti. Os padres que permaneceram no Haiti após a Independência eram empregados 

nas paróquias pelos novos chefes de Estado. Eles viviam em harmonia com os 

houngans e os mambos (sacerdotes e sacerdotisas do Vodu). Podemos dizer que foi 

durante este período que houve um verdadeiro sincretismo entre o Catolicismo e o 

Vodu. Os padres davam a bênção nos templos do Vodu antes das procissões com as 

imagens dos santos. Mas a partir de 1860, com a assinatura da Concordata, houve uma 

mudança radical na relação entre a Igreja Católica, o Estado e o Vodu. Se por um lado a 

Concordata de 1860 permitiu o reconhecimento da Independência do Haiti pela Igreja 

Católica, por outro os novos chefes de Estado haitiano procuravam mostrar que o Haiti 

era um país civilizado, um país que tinha o direito de ser uma nação independente. 

Sendo assim, a Igreja Católica e o Estado lançaram-se em campanhas contra o Vodu. 

Foram mais de cinco campanhas de perseguição sistemática contra o Vodu em 1864, 

1896, 1912, 1930 e especialmente em 1940-1941, durante a ocupação americana. Nos 

textos que circulavam na Europa o Vodu aparecia como uma barbárie a ser eliminada. A 

Igreja Católica queria mostrar que o Catolicismo era a única manifestação da identidade 

nacional haitiana. A Igreja Católica, no seu desejo de erradicar o Vodu, apoiada pelo 

presidente Lescot, em 1941, lançou numa campanha antissupersticiosa contra o Vodu e 

convocou todos os haitianos a renunciarem ao Vodu. O Estado ofereceu a sua polícia 
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para acompanhar os padres católicos na destruição dos objetos de culto nos templos do 

Vodu. 

No terceiro capítulo mostramos que o resgate do Vodu iniciou-se com o movimento 

indigenista conduzido pelos intelectuais Jean Price-Mars e Jacques Roumain durante a 

ocupação americana, iniciada em 1915. A ocupação provocou uma explosão do 

nacionalismo em muitos intelectuais que preconizaram uma revalorização da cultura 

popular, até agora ignorada pela elite. Este movimento cultural de revalorização da 

identidade nacional baseado em descrições etnográficas de danças, músicas, histórias, 

rituais e outras práticas, deu. origem ao estudo sobre o Vodu. Mas com o regime do 

noirisme de François Duvalier o Estado haitiano tornou-se um promotor da 

autenticidade cultural e racial, e o Vodu foi manipulado por François Duvalier com o 

objetivo de manter o seu poder. Vimos que, depois do Concílio Vaticano II, a atitude da 

Igreja Católica face ao Vodu foi mais tolerante, apesar do silêncio da hierarquia da 

Igreja no Haiti. Mostramos também que o Vodu tem vivido, na maior parte do tempo ao 

longo dos últimos dois séculos, na clandestinidade. Mas, a partir de 1987 quando a 

Constituição do país proclamou a liberdade de culto e reconheceu o Vodu como religião 

legítima e com a publicação do Decreto de 2003, ele saiu definitivamente da 

clandestinidade. Os adeptos do Vodu podem fazer ouvir a sua voz através do rádio e da 

televisão, às vezes num espírito de competição com as Igrejas cristãs. Os templos do 

Vodu que antes eram um barracão simples hoje são templos luxuosos. Hoje o Vodu 

tornou-se mais aberto e se afirma como uma religião. Mostramos como a cultura 

haitiana respira o Vodu, a arte naïf inspirou-se no imaginário do Vodu. 

Concluindo, queremos realçar algo que nos parece ser importante e que merece um 

estudo à parte. Achamos que o Estado haitiano deveria manter a sua neutralidade face a 

todas as religiões do país para não repetir os erros do passado. Durante muitos anos, isto 

é, desde a primeira Constituição em 1801, o Haiti encontrava-se na situação de um país 

com uma religião oficial, o Catolicismo romano. A relação entre o Catolicismo e o 

Estado haitiano foi reforçada com a assinatura da Concordata em 1860. Os bispos eram 

nomeados pelo Vaticano após a aprovação do Chefe de Estado, e recebiam um estatuto 

oficial. Os bispos e os padres recebiam salários do Estado. Várias manifestações da vida 

nacional eram influenciadas pela Igreja Católica. Por exemplo, o Te Deum era cantado 

nos principais feriados nacionais, como o da Independência, e no dia de posse de um 

novo Chefe de Estado. A inauguração de prédios públicos era sempre acompanhada da 

bênção de um padre católico. 
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A análise comparativa do Catolicismo e do Vodu revelou-nos que a Igreja Católica 

continua ocupando um lugar privilegiado. A Constituição de 1987 proclama a liberdade 

de consciência e de religião. Ela não reconhece mais a religião católica romana como a 

religião oficial da República, mas reconhece a diversidade cultural e de culto da nossa 

nação. Somos agora um Estado laico, mesmo sendo um país profundamente religioso. 

Os nossos cidadãos acreditam que, além da busca por bem-estar material, eles podem 

encontrar na religião respostas para as suas perguntas. A Constituição de 1987 de certa 

maneira rompeu com a longa tradição constitucional que declarava o Catolicismo como 

a religião oficial. Mas as grandes manifestações da vida nacional ainda são 

acompanhadas por missas solenes ou Te Deum, os edifícios públicos ainda estão com os 

crucifixos ou outras imagens religiosas de tradição católica. A lógica da igualdade de 

tratamento para todas as religiões enfrenta as estipulações da Concordata que está ainda 

em vigor. Os bispos têm ainda grandes privilégios, os membros do clero católico ainda 

são pagos pelo Estado. A Igreja Católica continua tendo os privilégios de isenção fiscal. 

Estes privilégios não contradizem a laicidade do Estado proclamada pela Constituição 

de 1987? O Estado laico deveria criar um ambiente onde todas as religiões pudessem 

desenvolver-se sem interferências. Como em alguns países, os benefícios fiscais 

estender-se-iam a todas as obras filantrópicas. No conceito de República estão 

subjacentes os valores da liberdade, da tolerância e da inclusão. A República é também 

o princípio da igualdade perante a lei e a lei é aplicável a todos. As religiões devem, 

portanto, contribuir para o respeito dos valores republicanos e não para sua 

desestabilização. O respeito pelo pluralismo religioso pelo Estado deveria levar o Vodu 

a uma evolução própria, sem estar sujeito à manipulação de qualquer Chefe de Estado, 

fora de todos os preconceitos que tenham sido difundidos no Vodu, inclusive entre os 

próprios haitianos. O Estado deveria cessar de excluir o Vodu do sistema escolar; 

acreditamos que o Vodu deveria ser ensinado na escola, como é no caso das outras 

religiões no Haiti, o que permitiria ao haitiano ingressar de uma forma mais consciente 

e mais livre na sua própria cultura. 

Em suma, acreditamos que o fato de não haver mais religião oficial no país irá 

obrigar a Igreja Católica a redefinir-se no cenário nacional. É bom afirmar que o 

conceito de laicidade do Estado está longe de ser percebido como uma atitude hostil do 

Estado face às religiões, mas deve ser encarado como um gesto de liberdade e de 

tolerância religiosa em respeito à nossa identidade nacional. 
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O Vodu é ainda baseado em grande parte na tradição oral. Sua doutrina não é 

baseada em conquista. Ele dialoga com todas as religiões e tem uma estrutura de 

tolerância que é capaz de absorver, em coexistência pacífica. 

Na vida cotidiana no Haiti, as pessoas não deveriam intimidar-se em mostrar que o 

Vodu faz parte da sua linguagem costumeira. Além disso, elas não têm escolha. Isto 

mostra que o Vodu é o sopro do povo haitiano. É tão importante como o oxigênio para a 

sobrevivência. Mas há ainda muita coisa a ser feita para mudar a mentalidade de alguns 

haitianos face ao Vodu, cujo domínio do Catolicismo é um suplemento de civilidade e 

de prestígio social. 
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Anexo I 
Concordata de 1860 

Convenção entre S.S. o Soberano Pontífice Pio IX e 
S.Ex. Fabre Geffrad, presidente da República do Haiti 

Em Nome da Santíssima e Indivisível Trindade 

S.S. o Soberano Pontifício Pio IX, e S.Ex. o presidente da República do Haiti Fabre 

Geffrad, desejando organizar e regrar convenientemente o exercício da religião católica, 

apostólica e romana na República do Haiti, escolheram por ministros plenipotenciários: 

S.S. o Soberano Pontifício Pio IX, Seu Eminente o Cardeal Jacques Antonelli, seu 

Secretário de Estado [...]. 

Seu Excelentíssimo o presidente do Haiti Fabre Geffrad, ex-secretário do presidente 

do Haiti, Jean-Pierre Boyer, e ex-ministro do Governo haitiano junto ao Governo 

francês; aos quais plenipotenciários, depois da troca de plenos poderes respectivos, 

assinaram a convenção seguinte: 

Art. 1.- A religião católica, apostólica e romana, que é a religião da grande maioria 

dos haitianos, será especialmente protegida e assim como os seus ministros, na 

República do Haiti, e gozará de direitos e atributos que lhes são próprios. 

Art. 2.- A cidade de Porto Príncipe, a capital da República do Haiti, é erigida em 

arquidiocese. As dioceses dependentes desta metrópole serão estabelecidas o mais breve 

possível, também outras arquidioceses e dioceses, se forem necessário; e as 

circunscrições serão reguladas pela Santa Sé de comum acordo com o Governo haitiano. 

Art. 3.- O Governo da República do Haiti obriga-se a dar e manter as arquidioceses 

com um tratamento anual conveniente sobre os fundos do tesouro público. 

Art. 4.- O presidente do Haiti terá o privilégio de nomear os Arcebispos e os Bispos; 

e se a Santa Sé os achar nas qualidades requisitadas pelos santos cânones, ela os dará a 

instituição canônica. Fica entendido que os eclesiásticos nomeados para as 

arquidioceses e dioceses não poderão exercer a sua jurisdição sem antes receber a 

instituição canônica; e no caso da Santa Sé querer suspender ou não conferir esta 

instituição, ela informará ao presidente do Haiti, que, em último caso, nomeará um 

outro eclesiástico. 
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Art. 5.- Os Arcebispos e Bispos, antes de entrar no exercício de seu ministério 

pastoral, prestarão diretamente nas mãos do presidente do Haiti o juramento seguinte: 

“Eu juro e prometo a Deus, sobre os Santos Evangelhos, como convém a um Bispo, 

guardar obediência e fidelidade ao Governo estabelecido pela Constituição do Haiti, e 

nada fazer nem diretamente nem indiretamente que seja contrário aos interesses da 

República”. Os Vigários Gerais, os Párocos e os Vigários das Paróquias, assim como 

todos os membros da hierarquia eclesiástica, todos os chefes de escolas e de instituições 

religiosas prestarão antes de exercer seu ofício, nas mãos da autoridade civil designada 

pelo presidente do Haiti, o mesmo juramento que os Arcebispos e os Bispos. 

Art. 6.- O Arcebispo ou Bispo poderá instituir, pelo bem da diocese, depois de ter 

combinado previamente com o presidente do Haiti ou seus delegados, um capítulo 

composto de um número conveniente de cônegos de acordo às disposições canônicas. 

Art. 7.- Nos seminários maiores e menores que, segundo a necessidade, poderão ser 

estabelecidos, o regime, a administração e o ensino serão regulados de acordo às leis 

canônicas, pelos Arcebispos ou Bispos, que nomearão livremente também os superiores, 

diretores e professores de seus estabelecimentos. 

Art. 8.- Os Arcebispos e os Bispos nomearão os seus Vigários Gerais. Em caso de 

morte ou de renúncia do Arcebispo ou do Bispo diocesano, a diocese será administrada 

pelo Vigário Geral e um ou outro será designado como tal, e na ausência desta 

designação, por aquele que é o mais velho no ofício de Vigário Geral. Todos os outros 

exercerão suas funções sob a dependência deste vigário, e isto em vista do poder 

extraordinário delegado a este pela Santa Sé. Esta disposição entrará em vigor se não 

houver um capítulo catedrático, e quando este capítulo existir, ele nomeará de acordo às 

prescrições canônicas, o Vigário capitular. 

Art. 9.- Os Arcebispos e os Bispos nomearão os Párocos e os Vigários das paróquias, 

assim como os membros dos capítulos que poderão ser instituídos, e essas nomeações 

serão de acordo às leis canônicas. Eles examinarão as cartas de ordenação, as 

demissórias e os exeat, também as outras cartas testemunhais dos eclesiásticos 

estrangeiros, que virão para a República exercer o santo ministério. 

Art. 10.- Os Arcebispos e os Bispos, para o regime de suas igrejas, serão livres para 

exercer tudo o que está nas atribuições de seu ministério pastoral segundo as regras 

canônicas. 
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Art. 11.- Se for necessário fazer mudanças à circunscrição atual das paróquias ou 

erigir novas, os Arcebispos e os Bispos resolverão, consultando de antemão, para este 

fim, o presidente do Haiti ou seus delegados. 

Art. 12.- No interesse e vantagem espiritual do país, poderão instituir ordens e 

estabelecimentos religiosos aprovados pela Igreja. Todos esses estabelecimentos serão 

instituídos pelos Arcebispos ou Bispos, que consultarão, de antemão o presidente do 

Haiti ou seus delegados. 

Art. 13.- Não poderá haver nenhuma obstrução na livre correspondência dos Bispos, 

do clero e dos fiéis no Haiti com a Santa Sé, em matéria de religião, da mesma forma 

dos Bispos com seus diocesanos. 

Art. 14.- Os fundos curiais serão aplicados em cada paróquia só na manutenção do 

culto e dos ministros, assim como nas despesas dos seminários e outros 

estabelecimentos piedosos. A administração desses fundos será confiada, sob a alta 

observância do Arcebispo ou do Bispo diocesano, ao Pároco da paróquia ou ao Diretor 

do conselho dos notáveis, aos quais escolherão um tesoureiro entre os cidadãos do 

lugar. 

Art. 15.- A fórmula seguinte de oração será recitada ou cantada ao final do ofício 

divino em todas as igrejas católicas do Haiti: Domine Salem fac Republicam cum 

Praeside Nostro N... Et exaudi nos in die qua invocaverimus te. 

Art. 16.- Está declarado por parte do presidente do Haiti, e está bem compreendido 

pela Santa Sé, que a execução de tudo que está estipulado nesta presente Concordata 

não poderá ser obstruído por nenhuma disposição de leis da República do Haiti, ou 

nenhuma interpretação contrária das ditas leis, ou costumes em vigor. 

Art. 17.- Todos os pontos relacionados às matérias eclesiásticas não mencionados na 

presente Concordata serão regulados de acordo com a disciplina em vigor na Igreja, 

aprovada pela Santa Sé. 

Art.18.- A presente Concordata será em parte ratificada e a troca das ratificações 

acontecerão em Roma ou em Paris, no intervalo de seis meses ou mais cedo se for 

necessário. 

 

Pierre Faubert, G Card. Antonelli. 
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Anexo II 
O decreto presidencial do dia 4 de abril de 2003 

Liberdade, igualdade, fraternidade 
República do Haiti 

Decreto 
Jean-Bertrand Aristide, presidente 

Considerando os artigos 30, 30-1, 30-2, 136, 234, 236 e 297 da Constituição; 

Considerando a lei do dia 16 de junho de 1971 sobre as relações entre o Estado 

Haitiano e os Cultos reformados; 

Considerando o Decreto do dia 18 de outubro de 1978 regulamentando o exercício 

dos Cultos reformados; 

Considerando o Decreto do dia 5 de agosto de 1987 criando o Ministério de Cultos; 

Considerando que o Vodu, Religião ancestral, é um elemento constitutivo essencial 

da identidade nacional; 

Considerando que é o dever do Estado proteger o patrimônio cultural da Nação; 

Considerando o desenvolvimento crescente das organizações e associações oriundas 

do Vodu; 

Considerando os esforços de estruturação institucional, manifestados pelos adeptos 

do Vodu representando uma porção considerável da população haitiana; 

Considerando a participação dos adeptos do Vodu na formação social, política e 

moral do povo haitiano; 

Considerando que convém integrar a ação do Vodu na nova filosofia de justiça social 

e de estado de direito promovida pelo Governo; 

Considerando que pertence ao Estado colocar as bases indispensáveis ao 

estabelecimento de relações harmônicas e jurídicas; 

Considerando que é importante adotar as medidas que convêm para evitar toda 

tentativa de inquisição e de exclusão, para salvaguardar a integridade nacional, defender 

os interesses gerais da República, promover a ordem, assegurar a paz e o bem-estar de 

toda a população; 

Baseado no relatório dos relativos Ministros e após deliberação em Conselho; 

Decreta 
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Art. 1.- Esperando uma lei relativa ao estatuto jurídico do Vodu, o Estado haitiano 

reconhece-o como religião integral, devendo exercer sua missão sobre o território 

nacional em conformidade com a Constituição e as leis da República. 

Art. 2.- Todo chefe de Culto ao Vodu, Responsável de Templos, Altos Lugares 

Sagrados, organizações ou associações está habilitado a fazer um pedido de 

reconhecimento junto ao Ministério de Cultos. 

Art. 3.- O reconhecimento dado pelo Ministério de Cultos tem como efeito o direito 

de solicitar a qualquer autoridade constituída ajuda e proteção. 

Art. 4.- Os templos, Altos Lugares Sagrados, Organizações ou Associações do Vodu, 

gozando de direitos e prerrogativas ligados ao seu funcionamento, podem obter um 

apoio qualitativo do Estado. 

Art. 5.- O Chefe de Culto ao Vodu, Responsável de um Templo ou de um Alto Lugar 

Sagrado pode ser convidado a prestar juramento diante do Juiz do Tribunal Civil de sua 

instância. Uma vez prestado o juramento, os Chefes de Culto ao Vodu podem ser 

habilitados para celebrar batismos, matrimônios e funerais. 

Art. 6.- Este Decreto será publicado e executado na diligência dos Ministros 

relativos. 

Dado no Palácio Nacional, em Porto Príncipe, no dia 4 de abril de 2003, ano do 200o 

da Independência. 

• Pelo Presidente: Jean-Bertrand ARISTIDE 

• O Primeiro Ministro: Yvon NEPTUNE 

• O Ministro das Relações Exteriores e dos Cultos: Joseph Philippe ANTONIO 

• O Ministro da Justiça e da Segurança Pública: Calixte DELATOUR 

• O Ministro da Economia e das Finanças: Flaubert GUSTAVE 

• O Ministro da Cultura e da Comunicação: Lilás DESQUIRON 

• O Ministro do Interior e das Coletividades Territoriais: Jocelerme PRIVET 

• O Ministro dos Trabalhos Públicos, Transportes e Comunicações: Harry CLINTON 

• O Ministro da Educação Nacional da Juventude e dos Esportes: Marie Carmel Paul 

AUSTIN 

• O Ministro de Meio Ambiente: Webster PIERRE 

• O Ministro da Agricultura, dos Recursos Naturais e do Desenvolvimento Rural: 

Sébastien HILAIRE 

• A Ministra da Condição Feminina e dos Direitos da Mulher: Ginette Rivière LUBIN 
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• O Ministro do Planejamento e da Cooperação Externa: Paul DURET 

• O Ministro do Comércio e da Indústria: Leslie GOUTIER 

• O Ministro do Turismo: Martine DEVERSON 

• O Ministro do Trabalho e de Negócios Sociais: Eudes ST-PREUX CRAAN 

• O Ministro da Saúde Pública e da População: Henry Claude VOLTAIRE 
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Anexo III 
Nota para a imprensa da  

Conferência dos Bispos do Haiti 

A Igreja Católica não rejeita nada do que é verdade e sadio nestas religiões (não cristãs). 

Ela considera com sincero respeito as maneiras de agir, de viver, as regras e as doutrinas que 

mesmo divergentes em muitos pontos, no que ela mesma tem e propõe, no entanto trazem 

muitas vezes um raio de verdade que ilumina todos os homens [...]. Ela exorta então aos seus 

filhos para que com prudência e caridade, pelo diálogo e a colaboração com aqueles que 

seguem outras religiões, eles reconheçam, preservem e façam progredir os valores espirituais, 

morais e socioculturais que se encontram neles [...]. 

O primeiro Considerando o Decreto do dia 4 de abril de 2003 que afirma que o Vodu é 

“um elemento constitutivo essencial da identidade nacional” é excessivo na sua formulação e 

totalmente tendencioso. 

Dizer que o Vodu é “um elemento constitutivo essencial da identidade nacional” é 

incorreto. O que é verdade é a dimensão cultural deste elemento, não as crenças nem os ritos. 

Afirmar que o Vodu como “religião ancestral” e um “elemento constitutivo essencial” 

desta mesma identidade é tendencioso. Pois expressar-se assim não é uma tentativa de 

considerar o Vodu como religião nacional? Não teríamos razão com certeza. 

Queremos precisar que o Batismo é um rito próprio às confissões cristãs. Ora, o Vodu não 

pertence a esta família, mas de preferência às religiões tradicionais africanas. Trata-se aqui, 

neste Decreto, de uma dupla usurpação: de um lado, querer equiparar outros ritos ao Batismo 

cristão e, do outro, pretender decretar sobre um domínio que não é da competência do Estado. 

A Iniciação Cristã na Igreja Católica consiste na recepção desses três sacramentos: o 

Batismo, a Eucaristia e o Crisma. O Batismo, em particular, é a porta dos sacramentos, 

necessário para a salvação, pelo qual os homens libertam-se do pecado, regeneram-se, 

tornando-se filhos de Deus e se incorporam à Igreja configurados com Cristo (can. 849). 

A Fé católica reconhece só o Batismo administrado segundo o ritual prescrito nos livros 

litúrgicos aprovados (can. 850). 

Formulamos o voto de que todos os que aderem a Jesus Cristo sejam fortalecidos na fé, 

que este mesmo Jesus Cristo, o Vivo e a Luz das nações, ilumine nossos espíritos e aqueça 

nossos corações! 

Dada na sede da Conferência Episcopal do Haiti, no dia 25 de abril de 2003. 
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Dom Joseph Lafontant 

Bispo Auxiliar de Porto Príncipe 

Secretário Geral da CEH 
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Anexo IV 
Artigos referentes à religião que constam nas 

Constituições do Haiti depois da Concordata de 1860 

Constituição de 1867 
Art. 25.- Todos os cultos são igualmente livres. Eles recebem do Estado uma igual 

proteção. 

Cada um tem o direito de professar sua religião e exercer livremente seu culto, desde que 

ele não perturbe a ordem pública. 

Art. 26.- O estabelecimento de uma igreja ou de um templo, e o exercício público de um 

culto podem ser regulados pela lei. 

Art. 27.- Os ministros da religião católica, apostólica e romana, professada pela maioria 

dos haitianos, quando são canonicamente reconhecidos, recebem um tratamento fixado pela 

lei. 

O Governo determina a extensão da circunscrição territorial das paróquias que eles servem. 

Constituição de 1874 
Art. 30.- Todos os cultos são igualmente livres. Cada um tem o direito de professar sua 

religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não perturbe a ordem pública. 

Art. 31.- O estabelecimento de uma igreja ou de um templo, e o exercício público de um 

culto podem ser regulados pela lei. 

Art. 32.- Os ministros da religião católica, apostólica e romana, professada pela maioria 

dos haitianos, quando são empregados pelo Governo, recebem um tratamento fixado pela lei. 

Constituição de 1879 
Art. 26.- Todos os cultos são igualmente livres. Cada um tem o direito de professar sua 

religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não perturbe a ordem pública. 

Art. 27.- O estabelecimento de uma igreja ou de um templo, e o exercício público de um 

culto não praticado no Haiti podem ser regulados pela lei. 

Art. 28.- O Governo determina a circunscrição territorial das paróquias que servem os 

ministros da religião católica, apostólica e romana. 

Art. 29.- Ninguém pode ser obrigado a participar, de maneira qualquer, aos atos e às 

cerimônias de um culto, nem a observar os dias de descanso. 



 

 

132 

Constituição de 1888 
Art. 16.- A Constituição consagra e garante a liberdade de cultos. 

Art. 17.- Os ministros da religião católica, apostólica e romana, professada pela maioria 

dos haitianos, quando eles estão empregados pelo Governo, recebem um tratamento fixado 

pela lei. Eles são especialmente protegidos. 

Constituição de 1889 
Art. 22.- Todos os cultos são igualmente livres. Cada um tem o direito de professar sua 

religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não perturbe a ordem pública. 

Art. 23.- O Governo determina a circunscrição territorial das paróquias que encarregam os 

ministros da religião católica, apostólica e romana. 

Constituição de 1928 
Art. 17.- Todos os cultos são igualmente livres. Cada um tem o direito de professar sua 

religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não perturbe a ordem pública. 

Constituição de 1932 
Art. 18.- Todos os cultos são igualmente livres. Cada um tem o direito de professar sua 

religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não perturbe a ordem pública e que o 

culto não seja proibido. 

Constituição de 1935 
Art. 9.- Todos os cultos são igualmente livres. Cada um tem o direito de professar sua 

religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não perturbe a ordem pública. 

A religião católica, professada pela maioria dos haitianos, goza de uma situação especial 

resultante da Concordata existente entre o Governo haitiano e a Santa Sé Apostólica. 

Constituição de 1946 
Art. 22.- Todos os cultos e todas as religiões são igualmente livres e reconhecidos. Cada 

um tem o direito de professar sua religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não 

perturbe a ordem pública. 

Constituição de 1950 
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Art. 20.- Todas as religiões e todos os cultos reconhecidos no Haiti são livres. Cada um 

tem o direito de professar sua religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não 

perturbe a ordem pública. 

A religião católica, professada pela maioria dos haitianos, goza de uma situação especial 

resultante da Concordata. 

Constituição de 1957 
Art. 27.- Todos os Cultos e todas as Religiões são igualmente livres e reconhecidos. Cada 

um tem o direito de professar sua religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não 

perturbe a ordem pública. 

Ninguém pode constranger alguém a fazer parte de uma associação religiosa ou a seguir 

um ensinamento religioso contrário às suas convicções. 

Constituição de 1964 
Art. 27.- Todos os Cultos e todas as Religiões são igualmente livres e reconhecidos. Cada 

um tem o direito de professar sua religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não 

perturbe a ordem pública. 

Ninguém pode constranger alguém a fazer parte de uma associação religiosa ou a seguir 

um ensinamento religioso contrário às suas convicções. 

Constituição de 1971 
Art. 27.- Todos os Cultos e todas as Religiões são igualmente livres e reconhecidos. Cada 

um tem o direito de professar sua religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não 

perturbe a ordem pública. 

Ninguém pode constranger alguém a fazer parte de uma associação religiosa ou a seguir 

um ensinamento religioso contrário às suas convicções. 

Constituição de 1983 
Art. 41.- Todos os Cultos e todas as Religiões são igualmente livres e reconhecidos. Cada 

um tem o direito de professar sua religião e exercer livremente seu culto, desde que ele não 

perturbe a ordem pública. 

Ninguém pode constranger alguém a fazer parte de uma associação religiosa, ou a seguir 

um ensinamento religioso contrário às suas convicções. 
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A lei estabelece as condições de reconhecimento e de funcionamento das religiões e dos 

cultos. 

Constituição de 1987 
Art. 30.- Todas as religiões e todos os cultos são livres. Toda pessoa é livre para seguir a 

sua religião e o seu culto, desde que o exercício deste direito não perturbe a ordem e a paz 

públicas. 

Art. 30.1.- Ninguém pode ser constrangido a fazer parte de uma associação ou seguir um 

ensinamento religioso contrário às suas convicções. 

Art. 30.2.- A lei estabelece as condições para o reconhecimento e o funcionamento das 

religiões e dos cultos. 
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Glossário 

Bois Caïman Lugar situado ao norte do Haiti onde aconteceu na noite de 14 para 15 de 

agosto de 1791 a cerimônia do Vodu presidida por Boukman, sacerdote 

do Vodu. Esta cerimônia é considerada o mito fundador da Independência 

do Haiti (1o de janeiro de 1804). 

Baron Samedi Principal loa da família dos Guedes, deus da morte, senhor dos túmulos e 

dos cemitérios. É representado por um velho de longas barbas brancas, 

que usa casaca preta, chapéu alto, luvas e óculos escuros, carregando 

sempre consigo uma garrafa de rum e uma pesada bengala. 

Bondye (Granmèt) Deus no crioulo haitiano. 

Chwal Forma crioula da palavra “cavalo”. Diz-se de uma pessoa “montada” ou 

possuída por um loa ou espírito. 

Crioulo Língua falada no Haiti por toda a população, exceto pela alta burguesia. 

Não é um dialeto, como deixa entender, mas uma língua de formação 

relativamente recente que provém do francês. Ela conservou costumes 

fonéticos e categorias gramaticais de origem africana (Alfred Métraux). 

Envisib Invisível. 

Govi Jarro ou pote sagrado que contém um loa ou espírito e é utilizado para a 

adivinhação. 

Guede Família de loas, deuses da morte, dos túmulos e dos cemitérios, sinistros e 

alegres ao mesmo tempo, cujas brincadeiras são essencialmente 

indecorosas e cuja linguagem crua se refere sempre aos atos e órgãos 

sexuais. Sua presença é caracterizada por uma dança lúbrica chamada de 

banda. 

Hochet Símbolo do poder do Houngan e do Mambo. 
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Hounfor Templo do Vodu, terreiro no Candomblé brasileiro. 

Houngan (Ougan) Sacerdote do Vodu. 

Hounsi Iniciado que auxilia o ministro do Vodu. 

Kanzo Iniciado que passou pela prova do fogo. 

Lafrik-Guinen África em geral, é também um lugar místico de descanso das almas dos 

adeptos mortos do Vodu. 

Lakou Agrupamento de várias casas. 

La-Place Nome dado ao mestre de cerimônia. 

Lavé-tèt Cerimônia de purificação da cabeça do candidato à iniciação para 

prepará-lo a receber o seu loa. 

Loa (ou lwa) Vem da palavra africana lo, que significa “potência invisível, energia 

misteriosa”; corresponde ao orixá. 

Mambo Sacerdotisa do Vodu. 

Marron Escravizado que abandona as plantações para se refugiar nas montanhas. 

Marronage Forma de resistência dos escravizados negros em busca de liberdade. Esta 

prática é acompanhada muitas vezes de fugas nas montanhas. 

Mistè Mistério. 

Nanchon Nação de loa. 

Pè Savãnn Ministro encarregado de iniciar os ritos católicos no Vodu. 

Peristil Vestíbulo do templo onde são realizadas as cerimônias. 

Pye Fen Pé fino. 

Pitit fèy Nome dado a um conjunto de iniciados no Vodu. 

Poto Mitan O poste central do templo, considerado como o caminho dos espíritos. 

Sèvis Cerimônia organizada em honra dos espíritos. 

Ti Jan Joãozinho. 
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Vèvè Diagrama geométrico, rituais, desenhados por um iniciado sobre o solo e 

sobre os objetos cerimoniais com pó ou farinhas de toda espécie e cor. 

Vodu Palavra de origem fon que designa o desconhecido, o que é misterioso, o 

que é divino. 

Wanga Sortilégio maléfico. 

Zanj Anjo. 
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