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Pluralismo iuridico e direitos 
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os iulgamentos de feitiejaria em MOejambique 

Juridical pluralism and human rights: the sorcery 
trials in Mozambique 

Paulo Granjo* 

Baseado empiricamente em entrevistas e observatioo partieipante, 
este artigo aborda as acusa~oes e julgamentos de feiti~aria, em Mo~ambique, 
como uma expressoo de iusti~a que permite aquilatar as IimitaCjoes e efeitos 
perversos dos principios do pluralismo juridico, salientando 0 papel central 
da feitiCjaria no sistema local de domesticafjao da incerteza, mas tambem 
a violaCjoo de direitos bilsieos, 0 apertado controlo social e a reproduCjco 
das relaf!ioes de desigualdade e dominaf!ioo que tais acusaf!ioes constituem. 
Discutindo que sco ilegitimas quer a utilizaCjco do relativismo cultural para 
legitimar prilticas atentatorias dos direitos humanos, quer a im~)osif!ioo de 
criterios exter/ores sem ter em conta os sentidos que as pessoas envolvidas 
atribuem as suas prilticas locals, propoe um criterio para os casos de aparente 
contradif!ioo entre direitos gerais e proticas particulares: 0 primado da vontade 
e da perspectiva que em relaCjco a cada caso expressem as pessoas e grupos 
que, nele, estejam na posi~co de dominados. 

igualdade de todos perante a constituiu-se. bern 0 sabemos, como 

um prineipio basiCD dos estados que. sendo posteriores aconstituic;ao 

norLc-americana e a revolu~ao franccsa de 1789, se reclamam do 
seu legado.A tal ponto que 0 desrcspeiLo por esse postulado (com base na 
elasse. no genero, na origem etniea ou Iloulras raz6es de descriminar;;a.o) 
constituiu a base para inumeras lulas socialS e para repetidas denuncias 
que os sistemas de justir;;a respectivos sao, afinal, injustos. 

Nao obstante, e tambem relativamente frequellte 0 questionamento que 

todos devam scr trataclos de acordo com as mesmas leis e procedimentos 

juridicus, sobreLudo em palses considerados multi-culturais ou com um 
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passado colonial recentt'. NcSIf' easo, a par de quest()es pragmaticas 
relacionadas com a eapaeidade de 0 Estado providellciar servi~os justit;;a 
generalizados, e sobretudo alegada a discrepancia cntre, pOI' um Iado, 
procedimentos e principios juridicos universalizantes e 'imposlos" a partir 
do exterior (incluindo os direitos humanos internac ionalmcllte reconhec idos) 
e, por OLltro, 0 direito e proeed imentos eonsuetudimirios. vistos como sendo 
'nativos' e exprcssao Ulna eullura propria:- talubenl e]a tun direito. 

As reflexoes que estao l1a base desk artigo foram suscitadas por um desses 

debates, ocorrido reeentemente em Mo<;amhique ' . Pretendo diseutir tanto as 
eOllsequencias pnitieas do pluralislllo juridico, quanto a habitual dicotomia 
entre direitos humanos e relativismo cultural, a partir do caso acusac;6es 
e julgamelltos de feiti<;;aria nesse pals. 

Para 0 efeilo, salientarei que, semlo ernbora a 1'eili<:;aria 11m elemento central 
do sistema de domesticar;<"io da incerteza predominante em Mo<,'ambique, as 
acusa<:;oes da sua pnitica constituem tambem urn instrumento de cont1'010 

social que recai sobre vltimas tipificadas, rcprod uzindo as rcla<:;oes de 
dorninagao existentes fla sociedade. A partir de casos eoncretos, darei conta 
da violencia desses processos (enlendidos pcbs pessoa5 envolvidas eomo 

sendo uma forllla institucionalizada de justit;;a) e da frequente violal,fao de 
di1'eit05 elementares dos eidadaos aeusados, que neles ocorrem. 

A partir desse eonlexto e do queslionamenlo da projce<:;ao do relativismo 

cultural sobre os direitos das pessoas e grupos, uma alternativa 
ao habitual e falacioso dilema entre 0 parlicularismo 'cultural' que viole os 
direitos de determinadas grupos ou, por outro 1ado, criterios 'universalistas' 
e independcntes do scntido que as pessoas alribuam as pnltieas locais. 
Proponho que, ern eada easo de ehoquc entre os principios e pratieas 
"culturais" e os direilos humanos e de ddadania, se aplique 0 pr.imado da 

vontade e da perspectiva que em relagao a esse easo expressem as pessoas 
c grupos que, ne1e, sejam os dominados. 

Feitir;orio e domesticor;ao do incertezo 

o primeiro aspeeto a tel' em conta, quando atentamos no pape! sodal da 
fcitic;aria em Moc;arnbique, eque cIa nao conslitui ullIa cren<;a isolada, mas 
urn clemcnlo integrante de lim sistenm mais vasto de interprcta<;ao e de ac<;iio 
sobre os inforllinios outros aconlccimenlos incerlos. 

Este facto esta longe de SCI' irrelevantc. Conforme George Murdock (194.5) 
salienlava, em todas as cultums eonheeidas pela hisloria ou rela etnografia 
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existem sistt~mas de adivinha<;ao. No entanlo, acrescenlo, os sistemas 

divinatorios nao exislcm isolados, antes pressupondo 0 seu respaldo em 

sistemas de interpreta~'ao que pretenclem dar scntido a ('asualidade e. a 

partir desse SClllido, guiar a interven<53o humana sobre 0 que c ioecrto c 

desconheeido. Existilldo larnbcl1l des elll lodas as culLuras, e plauslvcl que 

lais sistemas de inlerpn~la<;iio cOlTespondam a uma necessidade humana de 

cankLer universal, demonslrando-nos a importancia lranscultural do combate 


humano contra a humilha<;ao da incerteza, contra a sua falta de senLido e contra 

a dependencia humana em relaiS30 aquilo que surge como ineerto e alcat6rio. 


Os sistemas resultantes podem partir de diferenLes prillelpios. Alentando 

nas possibilidades logicas de conceber a incerteza e as amea~as, depressa 

verificaremos quc as alternativas posslveis podem variaI' entre dois pOIHOS 


cxtrcmos: de urn lado, a total assIHnp~'ao de que 0 aleat6rio c"real" e constitui 

o princfpjo sllbjacente aOB acontccimentoB in('crtos (com is so reconheccl1tio 
o aeaso); do olilro, aS8umir a completa deterrnifw~'iio desses aconLecimclltos 
pOl' parte de 16gieas ou cntidades extra-humanas como, por exemplo, a 

vontade divina, 0 destino ou as le:is mccanicistas de um universo concebido 
aimagem de um aparelho de relojoaria. Entre estes dois extrcmos, eontudo, 
exisle IHII conLinuo de possibilidades conceptuais, que tern em comUl11 a sua 
lentativa de atribuir nrn sentido t' uma causalidade aincerteza e ao a1eal6rio, 
que os faz sercm vislos co.tno cognosciveis, rcgulados, ou mesmo dominados 
pelos seres humauos. Sao das que constituem aquilo a que chamo formas 
de "domestica~a() da incerLeza" (Granjo, 2004). 

domestic<ll,fao

aleatoriedade da incerteza determinac;:ao 


feitiqaria 

cans: superstigao 


coaccao do extra-humano
"perigo" 
"risco" probabilistico 

E bastanle COHlUHI que, flLtma mesma sociedade, eoexistam di[crcnlcs 
:,;istemas dt' dornesLiea<;ao <la incerh'7,a que as pessoas podem seIeeeionar 

conjunturalmente, quer rniseelanizando-os, quer aplicando-os de forma 
alternativa a diferentes aspectos da realidade (Granjo 2008), quer ainda 
usando-os de forma complementar. 

Mo~ambique nao e excep9ao a este respeito. Tambem at eoexisLelll 

1'aeional idacl{~~ {' sistema" de interpreta<;8o (com base material isla, rei igio"a, 

magica, tecnologica, 01.1 cRpirilllalista. PndemoR no clllanlo afirm::lr flue 
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vigora na maior parte do um sistema de donwstica(,'ao da incerteza que, 
coabitando cmbora com outros, assume prcdominaneia quando se trata de 
interprclar acontecimcntos disruptorcs cia norlllaIidade. 15to porquc se 
do prindpio de que 0 aeaso nao existe, muito menos existindo eoineidencias. 
Por isso, acoI1Lecimenlos que prejlldiquem (ou benefielem) alguem dfC 
lima .ffxma mareanlfC pressup6em a existencia de eausas q LlC I he estejam 
snbjaeentes. em especial se tais aeonLccimcntos forem recorrentes. 

Essas causas subjaeentcs nao substituem a eausalidacle material, nao lhc sao 
antag6nicas e, na verdade, nan prelendelll expl iear C0l110 eque UIll determinado 
aconLeeimento perigoso oeorre, mas anles porque e que, tendo ocorrido, 
causon danos aquela pessoa especffica. Considera-se, de facto, que 0 mundo 
esta repleto de amea~as materiais e naturais, reguladas por causas maLeriais. 
No entanto, se os acontecimentos indcsejados segLIcm de causalidade 
material, ell'S apcnas poderao atingir uma pessoa concreta em resultado de 
eausas sociais que fa<.;am coincidir espacio-temporalmcnte a vfLima e a ionLe de 
perigo. eausas terao que ser identifieadas quando ocorre lim infortlmio, 
nao apenas para 0 expliear, mas tambem para proeurar eviLar a sua repeti~ao, 
sob a mesma forma ou outras ainda mais graves. 

Nessa eventualidade, contndo, a primeira hipfiLese a verific:ar sera a posslvel 
inabilidade on negligeneia pOl' parte da vftima. Se csla desconhecia 0 

perigo ou a forma correeta de efeetuar alguma ac(,;3.o, se nao tinha sllficiente 
experi€mcia para a fazer OLl nao eostumava tomar as prccau<,;oes ncccssarias, 
residira nessa sua inadequa<,;ao a razao do que Ihc aeonleceu. S6 serao 
procuradas outras causas sociais, de natureza ('spiritual 011 llIagiea, se a vHima 
foi competentc c euidadosa mas, apesar disso, foi atingida on prejudieada 
pelo aconteeimcnto indesejavel - ou se, de forma exeepcional. nao tomoll os 
cuidados que nor111almente tomaria2

• 

Uma dessas posslveis causas e a suspensao de protec<;:ao por parte dos 
all Lepassados da vlLinm. rvlantendo des uma rda~ao com os seus rles(:endentcs 
semelhante a de p~1fentes "mais velhos'" e sua obrigac;ao orienta-los, 
protege-los e afasta-Ios dos perigos, 0 que nao terao feito naquele caso. 
Tal £laO eonstituini uma puni9ao. mas 0 resultado uma limjta~ao que os 
pr6prios antepassados cllfrcnlam: sendo cles a parle espirilual que sobra da 
pessoa que foram ern vida, ha eapaeidades humanas que perderam, entre 
as quais a de comunicar directamente com os vivos. Assim, a unica forma 
df~ transmitirem aos sells deseendentes que tern uma razao de desagrado 
para lhes eomuniear (utraves da adivinhm,:iio 011 do transe de especialistas) 
e permiLircm a ocorrencia de aeontecimcnLos Illdesejuveis que os a1crtem 
para a neeessidade de proeurarem esse dialogo. 0 pr6xi 1110 passo sen:;', para 
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os vivos, descohrir porCfue razao esLao os antepassados insatisi'eiLos e 0 que 
podeni ser fcito para corrigir essas causas Oll. pelo menos, apazigmi-Ios. 

A ouLra razao podera Sf'f a feiLic;;aria. Atribuida sobreLudo ainveja ou a ouLros 
sentimenLos (' objectivos cOllsiderados negativos. como a avidez e 0 egofsmo, 

a feiti<,:aria e normal mente visLa como algo que fUllciona de forma inversa 

a da actuar,;ao dos antepassados, quando estes procuram defender os sC'us 
descendentcs. Dc facLo, cmbora se acrcditc quc fciti<,:os particularmentc 
poderosos possam manipular de forma directa os [actores maLeriais, eriando 
os proprios perigos, tais diagnosticos sao relativamente raros e, cm geml, 
l.imitados a situa<,;oes de tensao social de excepcional inLensidade. Aquilo 
que ecorrenLe e que a feiLic;;aria aja sobre as pessoas ou seres - aLraindo-as 
para 0 perigo. disLraindo-as da sua exisLencia e iminencia, iniluenciando 
o seu comportamenLo, ou ainda ocultando-I hcs aspectos da realidadc ou 
criando-lhcs a ilusao de coisas inexistentes:l. 

Independentemente das variac;;5es que sejam atribuldas ao seu funcionamento 

e alvos, contudo, a fcitic;;aria assumc um pa pel fulcral num sistema de 
clomestieac;;ao da incerteza que, sendo aqui predominante, eneontra paralclos 

noutras regioes de Africa. 1 TraLa-se no entanLo de um sisLema que, ao 

conLnirio cIaq uilo que frequentemente se pressup6e, nao encara as pessoas 
como estanuo manieLadas peIos principias que postula, rumo a um futuro 
pre-detenninado ou imutavel. 0 reconhecimcnto da complexidade do social, 
incluindo nesta a interacc;;ao de vol ic;;oes e acc;;oes individuais e eolectivas 
de vi vos e mortos, de caracter maLerieJ, cspiritual ou rn;lgico - faz com qut' a 
[eiLi<;;aria e carla feilic;;o particular se tornelllnulll factor interagindo cOlllllluitos 
outros, nas multiplas tentativas de moldar urn futuro in('erto (Cranjo, 2008a). 

A feiLic;;aria forneee, assim, um meio para dar scntido a incerteza e ao 
aJcatorio, tornando-os cxplic3veis e pcrmitindo rcintcgrar os infortunios nao 
apenas como coisas C'ognoscJveis, Illas lambem como resultados da acc;ao 

bumana e, portanto, passlveis de serelll manipularlos por ela. Dessa forma, 

em conjunto e interacc;;ao com as restantes explicar,;oes causais, a feitif,'aria 
eonstitui quer um meio para eompreender aquilo que, de outra forma, nao 

teria sentiuo, quer um meio de agir sobre a realidade, potenciando ou cviLando 
aquilo que e indesejavel. 

Acusadas(os) e controlo social 

No entanto, unw acusar,;ao de qut' a]guem praLicou ou cncomel1dou feitir,;os 

nao se limita a procurar explicar os infortunios, a integrar l1a nonnalidade 

aquilo que econsiclerado anormal. Acusar algucl11 de fciti~~aria (ou a propria 
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ameaga lalenle de que possa a serf(~ito) eonstitui tambem um potente 
instrumento de controlo socia1. quando wio cia prossecw;ao de 
eeonomieas e polllicas. 

Tao pouco i8to eum apamigio de lVIogambique<'. :lVIas deveremo~ ter em '"Tt"V""" 

que esse potencial de controlo e manipu1ar,;ao colectiva }lode recobrlr 
sentidos d1stintos c. inclusive, tel' consequcncias bastante diyergentcs. 

Existelll, ii partida, importantes variar,;oes regionais. No ~eu livro Kllpiliknla, 
lIarry West (2009) trat5a urn cenario relativo aD planaito de Mueda ern que 
a feitigaria se desenrola num mundo invisfvel que esta em interac(,iao com 

o nosso, c no qual os feiticeiros nefastos se projcctam para praticarem as 
suas ma1feitorias. Eslas so podcrao SCI' neutralizadas ou rcvcrtidas por uma 

projec~ao selllelhanle pOl' de [citiceiros beneficos que, nesse mundo, 

actuem sobrc aquilo que os malvados provoearam. 

Uma tal aetuagao, atraves de viagem espirituaL xamaniea a um mundo 
invisivel e separado do nosso, contrasla com as vis6es dominanles no sui e 

centro do pais. Nestas ultimas regioes, a for9H espiritual acliva nao e a do 

proprio indivfduo vivo, mas dos espiritos de mortos que 0 possuem, ou que ele 
eonsegue dominar e colocar ao seu senli90' Sao os espiritos quem aetua sobre 

a realidade perccptivel atraves de forums a que chamarlamos NEio 
o fazem num outro mundo invislvel, embora sejam eles pr6prios invisfveis, 
rnas no 110SS0 mundo, que tambem habi lam. 

Esta diferem;a formal descortiwlvd em Ml1cda nao impcde, contudo. que 
os rcferenlcs tnorais sobre a pnitica (e acusagoes) sejam 
semelhantcs aos do resto do territ6rio, emborn talvez mai8 explfeitos nns suas 
consequencias Assim, qualqller pessoa poderosa ou rica que 

as circundantes a partida feitieeira, tanto por ter tido necessidade de 
apoio nuigieo p1:lra aceder a esse ('statuto ex('cpcional, quanto porque a sua 

posi<;;ilo Ihe que proteja os seus subordinados ······0 que 56 sed posslyel 
sabenno combater os feitieeiros l11a16vo10s, aLraves de aplica(,ioes ben6volas 

da feitigaria. 

Entretanto, essa cleelaragao do eanlcter ambtguo do poder encontra aqui uma 

com cankter mais gem>.ralizacio. Os fcitieeiros malevolos 

sao uliJizando os seus poderes e conhecimentos para exelusivo 

interesse pesso:ctl. Dess<l forma, quem usufi'ui dHS vHntHgens do pnder sem 
cUlllprir as obriga(,i()es prolectoras que ele Oil quem enriqllece sem 

partilhar parte da sua riqueza com as pessoas que dirige, demonstra alraves 

desses comportamentos ser um feitieeiro malevolo. 
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Isto conduz a que, pOl' exemplo, no celebre caso dos sucessivos lineharnentos 
de pessoas acusadas de serem donas ou de se transfonnarem nos le6es que 
alclTorizaram a populagao de MuidumLe em 2002/3, os suspeitos fossem 

os reJalivamenle ricos e pod erosos e que 0 processo expressasse. coufonnc 
aponlam Harry West (2008) e Paolo Israel (2009), Lima erltica polftiea 
a apropriagao p6s-sociali;,;tu do poder e da riqueza. em delrimento dos 

governados e sem cOllsideragao por elcs. 

o rnesJ]]o viemos a eneontrar, de fonna mais subtil, quando os proteslos 

populares de Fevereiro 2008, em Maputo, foram crismados popularmellte 
como "0 povo saiu da garrafa". Esta eloquellle expressao, que depressa se 
projectou do 'canigo' para 0 'eimento" veio tambem eia lraduzir a crftiea 
polftica c socioeeon6miea na linguagem da feitit,;aria, ao reapropriar a cren<,:a 
de que muitas mulheres dominam ilegitimametILe os maridos, Lornando-os 
311lorfos e abusando deles, atraves de um feitigo que os "poe na garrafa" e 
que s6 um eonlra-feiLit;,:o mais forte - neste caso, () motirn - podeni quehrar 

(Granjo, 2009; Granjo, 2010). A acusa<,;ao de feitit,;aria esta, no entanto, 
eontinuamcnte presente no quotidiano, em casos bem menos espectaculares 
do que estes exemplos de grande efervescencia publica. 

Conforme referi, os infortlmios inesperados e, particularmenle, as sucess6es 
anormais de mortes e doen<,;us, n'<Juerem uma explica;;;ao que lhes de sentido 
e permita controla-los, supeni-Ios e reinstaurar a normalidade. Na ausellcia 

de faitas sociais conspkuas pOl' parte das vftimas ou de alguem proximo (que 
juslificassem a suspeita de uma suspensao de prolcc<:;ao dos antepassados) 
e na preHeJ1(;,;a de conHitos e lens6cs soci ou de comportamentos 
considerados estranhos Oll invejosns (0 que e sempre muito provaVf~I), 0 
feiti(,;o e uma bipotese que pode facilmcnte rccolhcr consenso, aiargavel a 
identificar;;ao do seu prov<ivd mltor. 

Mas, sendo a suspeita de pnitica de feiti~mia justifieada rlOr Lipos especffic()s 
de relaeionamento e de posis;ao social, as eonsequentes acusa;;;5es (endem, 
t3mbi'm a ser bastante tipificadas. Assim, em consonancia com os 

resultados do estudo dirigido pOl' Carlos Serra (2009) aeerca dos linchamcntos 
de pessoas aCllsadas de feili<;arja em contexto rural, tambern os dados de 

que disponho indic3m que as acusat,;6es ineidem fundarnentalmentc sobrc 

figuras espedficas e socialrnente fragilizadas. Antes de Blais, embora os 
feiticeiros 111ais temidos costumern ser homens, a esmagadora maioria das 
pessoas aeusadas de feiLit;;aria sao mulheres. 

As excepc;6es eostumarn ocorrer quando lim determinado homem mantem 
conllilos graves emn 0 grupo que sofren () dano, denota mnbi<;6es miero
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polIticas consideradas exageradas e apressadas, ou detem UIll conjunto 
de propriedade pessoal significativo, nllma idadc considcrada avan~ada 
para que nao a tenha come<;;ado a redistribuir pelos seus herdeiros. Uma 
outra situa<;;ao que atinge homcns e cuja acusa<;;ao cquivale socialmenle a 
de feiti(,;aria (embora em sentido estrito nao 0 scja) corresponde aos casos 
em que, por uma mulher ter dificuldacJes de rclacionamcnto sexual com 0 

marido que se expressem em comportamentos violentos ou considcrados 
tresloucados, se suspeita que 0 seu pai ja a tinha ofcrecido elll casamento a 
11m espirito, Fosse cm pagamento de uma divida familiar para com este, Fosse 
com 0 objecLivo de, atraves desse paeto, vir a cnriquccer. 

Dessa forma, as acusa<;;6cs (milloritarias) que incidem sobre homens tClldem 
a I igar-sc a gestao de con11it05 entre hom ens ou famnias e a puni<;;ao de 
COlllportamentos polilicos e economicos eOllsiderados ;lvidos, aUlllentando 
a vulnerabilidade a suspeita elll idacle avan<;;acla. 

No entanto, tao ponco as mulheres acusadas de feiti<;;aria sao qUCllsquer 
mulheres, apesar da vulnerabilidade de genero que apartida as fragiliza. 

Deveremos ter em mente que as imagens dominantes acerea da efieclcia da 
feiti<;;aria estao assoeiadas a distancia. Por outras palavras, so os maiores 

especialistas conseguinlo lan~'ar com sucesso fciti<,:os a partir de locais 
longfnquos, cnquanto as pessoas medianas terao que estar muito proximas 
das vftimas para () fazf'rem. Supoe-se, por isso, que a/o possfvel feiticeira/o 
devera Ler uma grande proximidade Hsica com as vitimas, mas tambem uma 
distancia social ou comportamental relativamente a elas que justifique 0 mal 
que Ihes faz e 0 desejo de 0 fazer. 

Assim, os parentes por alianc;a encontram-se dcsde logo fla poslyao 
estruturai de potenciais suspeitos, com destaque para as mulheres que 
tenham ido residir junto da famIlia do marido. Se estas ultimas apresentarem 
llm comportamcnLo considcrado indcsejelvcl (cumo, pOl' exemplo, serem 
eonflituosas ou poueo sllhmissas para ('om a sogra e as clIllhadas, scrcm 
insufieientemcntc respcitosas 011 zelosas para ('om () marido c os sellS "lllais 

velhos", uu invejarem os bens ou filhos das rcstantes). tornar-se-ao quase 
automaticamente suspeitas. 

Mas tamhcm as viLlvas se encontram llLlllla situuC;<lo fragil izada perante 
posslveis acusayoes, em partieul 31' se detem alguma propriedade localmente 
significativa e assllmiram, com 0 seu estado, uma atitude de maior 
independencia. No casu destas mulhcres, conjllga-se UIl1 feixe de factores 
cOl1vergentes que incluem a limlLada capacidade de dcfesa, uma imagcrn 

de avidez econ6mica, uma cxpericncia de vida passivel de Jhes tel' revelado 
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segredos magicos, 0 caiculo econ6mico dos possfveis helleficiarios c1a 
aeusa<,~iio c as tcnsoes de podcl' de gcncro - faetorcs qLle, pOl' sLla v('z, sc vao 
somal' as anLeriores e habituais d(lvicias U(~el'ea cia evenLual respollsabilillade 
da viuva na mode do marido, scmprc passlvcis de serem reaccndidas c 

funcionarel11 como "prova" cOl11plementar, face a novas suspeitas. 

EntreLanto, tambcl11 lIm comportamento pou('o consentfineo corn os 11l0delos 
loeais de [eminilidade e de poder de gcncro se podc LornaI' razao sufieienLc 

para suspcita e eonsequente acusa<:;aoc,. Existcm com certeza g1'ada<:;6es, 
as quais Uio poueo serao esLranhos os hisLoriais e dinarnicas partieulares de 
negoeia<:;ao de papcis de genero que tenham ocorriclo em cada caso e contexto. 
No entanLo, nao sera necessario ser "uma rrmIher muilo forte, que conseguia 
darporrada em todos os homens", conforme divcrsas dcscri<:;6es jornalfsticas 
de uma scnhora que foi empalada cm 2008 durante uma vaga de linehamentos 
no Chimoio, para se formal' urn consenso acerca da sua condi<:;ao de feiticeira. 
Conforme adiante vcrCll10S, pock basta1' que llma mulhcr enfrentc 0 marido, 
apos 11m longo historial de agress6es domcstieas por parte dele. 

Nllm caso especffico, ainda, uma mlilher pode ser aeusada nao em virtude das 

suas caractedsticas, mas do eomportamento do marido. lVlesmo em eontextos 
urbanos, populares ou pOI' vezes mais clilisLas, se urn homcrn 'obedcec' a 
e::;posa ou Lem habitos considerados atipicos (como deixar 0 sala1'io quase 
Lodo em casa, nao sail' com os amigos nCll1 se inLcressar pOl' ouLras mulhcrcs, 
cozinhar ou desempenhar abertamente tarefas domesticas), isso tende a 
nao ser enearado, por [ami/iares e vizinhos, como Ilma earaeterfstiea 011 

preferencia sua. mas como 0 resultado de urn feiLic,:o [ciLo ou cncornendado 
pela rnulher, que assilll 0 rnantem ilicitamente sob 0 seu domlnio. E embora 
uIIIa acusa<.;ao relativa a e::;le fei li<.;o particular de "meter 0 homem na 

garraI'a", que ja anlerionllente meneionei, tenha eonsequcncias Hsieas menos 
graves do que os casos que adiante rclatarei, implie3, para alcm de acc;ocs 

de contra-feitigaria, 0 divorcio do casal. 

Dessa forma, uma acusa<:;ao de feiLi<:;aria pode basea1'-se em diferenLes 
conjuga<:;6es deindicios que sejam passfveis de suseitar um COl1seJlSO social 
aeerca da sua validade, mas tende a acumular duas caractcrlstieas: (1) ineidir 
sobre figmas soeiais fragilizadas e com diminuta capacidade de se defenderem, 
na grande maioria mill heres e idosas: (2) jLlstifiear-sf' eom base na atribui<:;ao 
a essas figuras, ou a sua ae<:;ao, de eomportamf'llto;; pOlleo consenLaneos com 
os modclos impostos pclas rela<:;6es de podcr localmente vigcntes. 

Ncssc scnLido, as acusa<:;6cs dc I'eiti<:;aria consLiLucm um podcroso instrumcnto 
de cont1'olo social, qLLcr punindo dcsvios as normas dominantcs que regem 0 

comportamcnLo c as rclac;6cs de poder, quer coagindo ao Sf'U C'urnprillienLo 

6 11lfllbem este as

pccla csta lange de SCI' 

uma particularidadc 

rno(,arnhir.ana. Para 
,,]el1l de 1l1uito referido 
liD rOlllexlO ellropetl, 

cneoutra111o-lo igual
mellte. pOl' "'Plllp1<1, IIU 

llrasil (;Vlalu! 19(2). 
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7 De facto. a pessoa 
enl questao BaO se 

tani apenas a submeter 
ii pressllo sociaL mas 

talllbcm a cumprir 

UlUa das comhimH.;oes 

de factores que Dan 
Sperber (1992 J HponIf! 

pam a raejonaliciade 

de crenc;a:5 Hparente
, , , 

rnente nraClonalS: 

esLara a ere!' posslvel 

aLgo de que tem llllla 

represellLa<;;ao apena;; 

inCOlllpkta e uproxi

maliva (a feitic;al'ia 

sob possessao). com 
base nos pre~supostns 

C ('On~eIl~O de que ex

istem pessoas que lem 
um conhecimento COHl

e exacto desse 
fellofll(,f1o (' de que, 

"aso da propria ti\'cssc 

esse cOllhecimellto. 
poderia v('rifiea]' que 

tal e verdade llllIll 

proccsso semclhantc 

ao qnc. pOl' exemplo, 
toma l'a.-:io11BI qlle 11Illa 

pess.o::! que fIao e espe

cialista em aslrol'fsiea 
acrcditc na ('xistencia 

de buraco8 negro8. 

- lanlo alravp~ aa propria quanto da ameac;a latente de que. a 
primeira dcsgra~a quc ocorra, se possa vir a ser aCllsada(o). 

Como se julga e 16 se e acusada 

Esta ambiguidadc coloea-se tamhfm - peIo menos em termo;; abslractos 

quanto as dinamicas c posslvcis das acusa<;6cs de tciti'Saria. De 

facto, uma aeusa<.;:i'io de ieitii;,'aria, mesmo flue eonfessada pelo acusado ou 

com'iderada provada pdos HCllsadores, nao tern que conduzir neeessariumcnte 
a lima pllni<;ao e amarginalizu<;;ao. 

o sistema dominante de domesticaqao da incerteza e a fenomellologia local 

da possessao criam mesmo uma p0E'sibilidade que, pelo cOfltnhio, viabiliza e 

faeil ita a reilltegrw;ao social. para 1S50 necessario que a pessoa acusada 

reeonhecesse a sua falta, mas alegasse es:lar possulda por urn espirito almsivo 

que a obrigm"a a pratical' os actos SCI11 ter conscieneia deles e contra a sua 
vontade - e qlle essa alegm,;ao recolhcsse COllsenso social e confirllla~ao por 
parte de especialistas. 

Urna confissao como essa nao tcria. em tais condit,;6cs, que resul Lar de eakulo 

ou cmbuste para sel' racional. .:\final, se se considera que eposslvel praticar 

aeLos sob possessao scm eOllscicneia de que 0 fazcmos, e se toda~ as pessoas 

que conheeemos (ineluinao os especialistas do assunto) estao seguras que 
tal aconleccu, torna-se hastantc plausfvcl que 0 lcnhumos dc facto feito'. 

Conludo, se 0 fizemos domillados por lllll esplrito, a respol1sabilidade perLenC'e 

a essa entidade simbi6lica que e a pessoa possufda e. Ilcssa medida, somos 
lambem responsaveis; mas, ern senlido pstl'ito, nao SO\TIOS ('ulpado,.;. Maie 

importante que isso. a pmtir do momento em que esse espIrito seja expulso do 
IIOSSO e01VO e impedido de regressar, atrav(\s de proeedimenLos rituais arduo,,; 
mas inoeuos (Granjo, 2007). voltarcmos a SCI' qucm el'amos ante;;, deixaremos 
de represcntar perigo e nada obsta, p0l1anto, allossa eOlllplel,a rei 11 Legrm;ao sociaL 

Conludo, a excepeional ioaoe deste desenlace emais ullla inaicac;ao de que 

as acusagoes de feitir,,:aria nao tel11 como (mieo objectivo a explieagao e a 

justificcH;;ao dos infortunios, Lendo Lambenl como 1110Liv3t,;oes essenciais 0 

eontrnlo social e a pllllic;ao. 

E, de faelo, l11uilo I11ms frequente a conslfw;;uO de bodes expiatorios c a 
pressilo eolcetiva condllcente a sua espol iac;ao eeon6111iea, ostracismo, 

muLiJa<.;ao, loueura ou IIIcsmo mode. :FulcraJ para 0 desenlace da acusa<;ao 

acaba por ser, afinal. 0 grau de consenso que Sf'. cslahclc{~a ar~erca dH pessoa 
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a culjJabilizar, cIa sua culjJabilidade e da vantagcm de a dcsLruir cllt[uallto 
ser social, Oll mesrno enquanto seT' vivo. 

Muitas vezes, tais acusw;:6cs nao chcgalll a scr objccto de qualquer julgalllcllto 
formal, mesmo que feito por enLidades llao-estatais ou corporalivas, como 
sejam as associa<,;6cs de medicos tradicionais. Particularmel1te em zonas 
mais distantcs de quaisquer figuras de 3utoridade estatal, e normal que 
baste confirmar a suspeita colecliva atraves da adivinha~ao por parte de um 
especialista para que a pessoa acusada seja expulsa, l11ulilada ou morla - em 
princlpio, mas nao for<,;osamente. com previo pedido de autoriza<,;ao a uUJa 
"autoridade tracliciollal" hcreditaria. 

Nas zonas de maior densidade populacional ou mcsll10 nas cidadcs, contudo, a 
oblell<,;ao e analise de elementos de prova e a promulga~ao polltica da pllni<;-ao 
tel1dem a formalizar-sc. Habilual menle, e a mCllos que a pcssoa acusada 
confesse de imediato, a prinwira adivinhac;ao que veio eonfirmar as suspcitas 
dos acusadorcs tera que ser, por sua vez, confirrnada pOI' urn grupo de 
especialistas indicado pela associa<,;ao profissional respectiva8 

, numa sessao 
previamenLe combinada c que decorre num ambiente solene e Lenso. Embora 
os pormenores do caso (incluindo eventuais provas materiais de feitis;os) 
sejam longamente expostos pelos queixosos e evelltualmellte rebatidos em 
nome da pessoa acusada, 0 meio formal de prova e a adivinha~ao conjunta 
por parle dos especialistas designados. Esta 6 [eita no sui do pais atraves do 
lan<;amento do tinhLoLo9 

, cuja leitura e interpreta<;ao, scmprc pol issemica, 
difieilmenle deixara de ser influenciada pelo que roi anLes ouvido. 

No entanto, se os jUlzes de feitir;;aria disp6em. para confirmar ou infirmar 
a culpa da pessoa aClIsada, de uma alltol'idade e competcncia que c 
l'eeonhecida pelas partes atl'aves da sua propria pl'esenga no julgamento, os 
unicos instrumentos que eles possuem para conduzir a lima confissao p/ou 
a llIll acordo de cOlllpensa<;ao sao a sua capacidade rdorica e performativa, 
a par do respcito c do mcdo que suscitam. POl' vczcs, isso c insuficicnte e 
lorna-se necessario recorrer a sess5es mais reservadas e real izadas 110 malo, 
a que adiante me rcfcrirci. 

o call1inho qlle "leva alguclll a umjlligamenLo de fcitic;aria, conLudo, podc scr mais 
lorluoso e surprcclldellle. Pode paSSlli~ pOT exemplo, por um Tribwwl COTTlUnit(LrioJ(i 
que, pOl' se considerar incompetcnle para julgar um easo que [he (; apresentado 
como sendo de fciti<:;aria, remete 0 3ssunto para urn lribunal de iciligmia. 

E0 que acontece no primeiro de dois exemplos que irei relatar da forma 

mais ncutra e il10Clla que conseguil', de modo a limilar 0 seu impacto sobre 
° lei lor c eycnluais conscqucncias Icgais daqllilo que e deStTiloll. 
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8 ;\onnalwclllc a "\Jll
etn31110. Associ a~;ao dns 
l\IC'dicos 'Il-adiciollais 

de :lIo<;allihi'llle. 

9 Conjllllto de adi,in

hac;;iio de cOlllposi<,;i1o 

varia,eL inclninclo 05

sos. conchas. pedras. 

Illoedas e outros ob

jt'ctos cscolhidos pdos 
adivinhos (' respectivos 

mestres. complel1lt'nta

do pOl' seis meias nines 
de nulZL (tiakata) e seis 

eseamas dorsais de 

crocodilo (tingZLenha). 

Devera ser lan~ado e 
intcrpretado com a pre
sen",a de llm espirito ad

equado no corpo do ad
ivi IIho, sendo a leitura e 

inlcrpretac;iio da combi

n<le:;ao en} que as pe~as 

cairam aproflllldada c 
discntirla elll diii]ogo 

com as pessoas presen

tes (Granjo :2007a). 

10 Tra1n-se de tribu
nais nao illclufdos na 

estrutura estatal mas 

reconhecidos por esta, 

autorizados a dirlllln 

conflitos COIll base nas 

1l0lluas consnctucli

mirias. Elllbora a lei 
que os pcnnitiu llunca 

teuha si.do regulalnen

lada, rapidamentc 

forulll ilIlfllcUlcntados 

lUll POltCO pOI lodo 0 

pais. com base nas for
mas de fUl1cionamcnto 

dos Tribunais Popula
res exi~tentf';s durante 0 

periouo revolucionario 

p6,-iIldepcndeIleia. 

11 TambC'm pOI' razoes 
legais. tao pOllco irei 
revclar sc ('str.s casos 

(011 quais delcs) foram 

presellciado~ pOl' minI 

ou me fOJ'Hlii relataclos 

portcrcerJ"Os. 
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o caso COUle(;a, conforme referi, nUn! Tribunal COTrwnit(irio. 

lima mulher casada apresenta-se COIllO queixosa, cx.igindo 0 divoreio em 
virtude de continuas pOl' parle do marido, ao longo dos anos que 
levam de casamento. Da ultima vez, em que foi agredida. consegulu fugir e 
proeurou abrigo junto da slla famnia de origem, inlentando por i5S0 a aC9ao. 

Contuelo, a descri~ao pormenorizada dos acontecimentos acabou por revelar 
que, dessa ultima vez, a mulher enfrentoll 0 marido, tendo-o atingido na 
eabef,;a com uma frigidcira para conscguir fugir. Ao saber-se isto, 0 ambientc 
mudou de imedialo. 0 ]lliz demollstrou estranheza com 0 facto e tanto ele 
quanto as pessoas da parte do l1wrido comec;;ararn a questionar, de forma 
cada vez mais aberta, se uma UlO inusitada reae<;,:ao por palte da muIher nao 
seria apenas explieavel por ela Sf' tel' tornado Iclliceira. Apcsar das suas 
indignadas recusas de uma Lal sugestao, a l1lulher passoll rapidamente de 
queixosa a aeusada. 0 ]uiz, considerando-se incompetente em tais materias, 
fez orgallizar de imediato lim Tribunal de Feiti.;;aria. 

Est.e novo julgamenlo, embora ad hoc, comec;;ou [lcordo com os 
procedimentos habituais que anteriormente referi. No entanLo, dado que a 
agora acusada insistia ern nao se reconhecer C011l0 culpada, um dos julgadores 
acabou por lhe passar pam a mao um espelho, perguntundo-Ihe 0 que via ncle. 
Conforme seria de esperar, a Illulher disse que via a Slla imagem reflectida. 

Essa e a prova [oj-lhe respondido. espelho e rnagieo e 56 mosLra 
feiticeiros! 

Niio sci 0 que veio a acnntec(~r a (:s,m mulher~ que continuav<1 a refutar as 

acusH90es, embora urn tao original mcio clc prova LiVf~sse convencido a 

maioria dos presenles. 

oproximo easo que you rdatar cUITesponde, no enLanto. a !Jill fkscl1volvimcnto 
habitual quando peRsoas eonsellsualmentc consideradas clIlpadas insistem 
em negar as acusa<:,:6es de feiti<:,:aria que Ihes sao feitas. 

o novo julgamento ja nao se realiza, entao, em eRpa\;O urbano au peri-urbano, 
mas no meio do mato, 1lI1Hl local isol ado I' a que 86 se possa acecler ape. 
'Ilimbem ja HaO e, em sentido estrito, um j ulgamcnto p(lblico. t:mbora ('stejam 
presenteR alguns represcnLantcs de ambas as partes, aquilo que la se passa 
e reslrilo e, a excep~a() do seu resultado final, confidencial. 

,\le8te easo, a peRsoa acusada era tambem uma mulher, apal'enlando Ulna 

idade proxima dos 50 anos. Apesar de se ler 8ssi:-tido de: novo a uma sessao 
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relativarnente longa de perguntas e alegagot~S, era claro que a culpahilidade 
da acusada (tambcm de novo confirmada pclo langarncnlo do tin/dolo) era para 
os }uf:::es LIm dado adljuirido. Nao sc tratava, cntao, de apurar essa culpa ou 
sequer de a provar, mas simplesIlwllte de com que a acusada eonit$sasse. 

Ap6s uma longa fase de admoes e lentativas de cOllvencimento 
entremeadas de ameagas, deu-sc infcio a uma sueessao de provas em que 
a acusada tinha, sob pcnnaneIll<~ pressao, que (,!leontrar objedos, animais 
ou plantas, ou em que tinha que dar moslras de eonfiall(;(a c coragcm, 
a rim de demonslrar a sua inoc~neia. Algumas provas inulLrapassadas 
iam aumentando a sua e a tOIlS3.0 emoeional, num estado de 

progressivo esgotamento flsico. 

Apesar de exausla e desorientada ao fim de horas de coa~ao ffsiea e 
psieo16gica, a Illlliher eontinuava sem admitir aquilo de que era aCllsada, pelo 
que Ihe [oi administrado 0 mondzo. Trata-8e de umlfquiclo dilufdo de origem 

vegetal que deixa quem lIIll hebe num estado de alheamento e deseontrolo, 
acabando por confessar LUcio aquilo que fez de errado (trate-se Oll mio de 
fciti<;aria), em eonvcrsa com algucm que pcnsa vel', mas nao esta presentt'o 
Nao obslanle, Lal como nos dizem nas hist6rias de espionagem em rela9ao ao 

"soro da vcrdade", pressupc)C-SC que ha algumas pessoas capazes de controlar 
os sellS cfeiLos e mmca chegarem a confessar. Essa possibilidade excepcional 
pode suscltar uma Ilova administra<;ao do produto. de que provavelmenle 

resultara uma sobredosagcm que transforme em definitivo 0 provis6rio efeilo 
de alheamento e alucina<;6es - lal como aconteceu asenhora em causa. 

Por fim, em casos que suscitem elevadfssima tensao social e unanimidacle 
acerea da culpa tla pessoa aCtlsada, poden'i chcgar-se a rcal' dc 

um ordalio, alrav({s da administra~ao de lim outro produto t6xico que, 
supostamente, sera inoeuo para 05 inocentes, mas provocani a Illorte Oll 

loueura dos culpados. 

Boas inten~6es, relativismo cultural e direitos 

Aquilo pura que estes easos requisitam a nossa reflexao nao se limitu 
nos meios de prova utilizndos, ao grau de coa~ao e viol~n('ia que estao 

presentes, ou meslllo aos ntropelos a direilos cOllsideraclos fllnelamenLais e 

salvaguardados pclo ESLado - a eomet;,'ar pela exclusao da pena de morte. 

Ihdas essas que8t6es sao ineontornaveis ma8, estando n6s perantc algo que c 
concehido e acelle pdas pe;;.;;;.;oa;;.; envolvidas como lima forma cspccializada 
de admlllislra<,;aO de jllsti<,;l:l (!UC sc articlIla com olltras insLancias pr:Hicantes 
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12 Note-se. entretanto, 

que 0 tipo de instan

cias de resolu<;ao de 
conflitos rpJe sao popn

1annentc aeei tes em 

eada local e 0 gran de 

legitimidade (e de au
loridad,,) que llles (; rc

conhecido pode variar 

fortemente ao longo do 
territorio. Compare

se, por exemplo. Farrc 

(2008). Jloreneio 

(2005) e West (2008). 

1:1 Normalmellte ell
telldida, no quadro 

dest'" tipo de raciocinio 

e de discllrso, no sen
lido mais popularizado 

e vago de domina\iiio 

marcada e impositiva. 

e nilo em qllalqller das 

ac('p~6es gluIllsciunas 

q ne eslao na origem da 
palavru e (lue udiantc 

explicito. 

do "pluralismo jurfelico", as preocllpar,;oes que nos sllscite esta forma 
particular de julgamento devcnl0 projcctar-sc sobrc os pr6prios [undal1lentos 
de legitimagao dcssc pluralisl1l0. 

Correndo algum risco de Silllpli Cica<,'ao, pod cmos dizer que esses fllndalllentos 
de legitimagao (e respectivas Illotiva<,'ocs e argulllenta<,'ao) seguem dois 
vcctorcs csscneiais. Baseiam-se. por 11m lacIo. nUl1la preocupag3o pragl1latica: 
os meios estatais para provideneiar justiga sao e serao escassos, 0 que poderia 
SCI' eonlornacio pcla l1l0bilizagao c pelo rceonhccimento de instancias de 

resolugao ric conflitosiocalmentelegitillladasu e que agissem de acordo corn 
princfpios localmente aceites. Por outro lado, baseiam-se nUllla preocupagao 
de equidade ideologica: cOllsidera-se que se verifica uma hegcmonia u 

"ociclental" que impoe quadros institucionais, prineipios e no<,'oes ele direitos 
que sao extrinsccos as rcstantes culturas e as desrespeitam, pelo que, para 
estas, a rcsolugao de conflitos e a aplicagao de justiga de acordo com os seus 
proprios princfpios e IIleios constituiria Ulll factor de emallcipagao c de mais 

justo funcionamento social. 

Este segundo vector, dcsenvolvido fundamcntalmentc cm contf~xto acadcmico, 

encontra a sua iegitimagao te6rica e moral, pOI' sua vez, no mui 10 antropo!6gico 

e respeitado princfpio do re1ativismo cultural. 

Parece-me que 0 caso das acusagocs c julgamcntos de fciti<;;aria constitlli 11111 

exceJente ponto de partida para aquilatarmos em que mcdida cssa projccgao 

dn relativismo cultural sobre os direitos das pessoas e problematica e 
potencialmente perversa. 

Na verdade, pore 111 , cIa ja come<;;a por scr problcmatica em terUlos abstractos e 
tcoricos. Issn dccorn~ do facto de os saudav(~is postulados de que as diferentes 
culturas nao sao superiores umas as olltras e de que ealla ullla delas deve 
ser cntendida nos scus proprios tcrmos nao scrcm aplicados, neste caso, a 

l'enomenos cstritamcnte eulturais, mas sim a l'enomenos politicos. 

Claro que podemos afirmar que, a luz das nogoes mais abrangeIltes de 
"('ultma" (que alias partilho), 0 politico tambern e cultural. El'ectivarncntc, 

se entenderl1los "cultura", por excmpJo, como 11m conjullto de formas 
socialmcnte transllliLidas e partilhadas de percepciollar 0 mundo, de 0 
dassificar e conceber, de senlir e de agir~ pouco do que e humano deixani 
de SCI; em senLido lato, cultural. 

Mas cssa afirmil<::iio generalista so de forma falaeiosa poderia escamotear 

um aspecto fulcral c sui gl'neris elas rcla<,;()('s de poder e, parliculannellLe, 
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do reeonheeilllento Oll sonega~ao a certos grupos soeiais de detenninados 
direitos ou privilegios: eque, em qualquer I11Ol11ento e ('ultura em que existam 
dominantes e dOluinados. as direitos que sao reconhecidos a estes (l!Limos 

(tal como, simetricamente, os privilegios e fundamentos de desigualdade 
de que beneficiam os primeiros) resullam do hislorial e dinamiea conflitos e 
negoeia~oes de poder. Poroutras palavra.s, os direitos dos domillaclos sao imposlos 
aos dominantes, num processo clllinentemenlc polflieo de conflito e negoeia<;,:iio, 

c a sua codifiea~ao em regras culturais (tal como a eodifiea<;:ao cultural de 
fundamcnlos de desigualdade, mesmo que naturalizados ou espiritualizados) 
nao constillli mais do que 0 plasmal; na l10nllatividade social e na propria visao 
coleeliva do mundo e cia 'nalureza' das pessoas, de uma cOlTela<,;iio de for<,;as 
conjunt.ural e provisoria, por muilo duradoura que possa ser. 

Quer isto clizer que, a menos que se suslente uma visao essencialista das 
'culturas' que as encare como esttiticas. homogeneas, exelusivas e disjuntas, 
a aplica<;:iio do rclativismo cultural aos direitos das pessoas e abusiva e 
desadequada. 

Mas cxiste uma segunda questao problematiea, de eanicter simllltaneamente 
tearieo e pratieo. 

Se 0 objeetivo mais nobre da projeeguo do relativismo cultural sobre a 
administrm,;ao da justi<,;a (atraves do pluralismo j urfdicol e, confonne 
suponho que promovcr a cmancipagiio de culturas e soeiedades que 

estao subnwtidas de J{mna avassaladora ao diktat de prineipios e crilerios 
que Ihes sao extrfnsecos, um tal objeclivo so seria posslvd scm graves efeitos 
perversos caso essas sociedades dominadas fossem (confonne tai8 raciocinios 
parecem por vezcs pressupor que sao) hOl11ogcncas, harmoniosas e isentas 
de n~l a9t)f~S de domina<;:ao e de fortes confli Los de intercsscs. 

De forma evidente, nat) e esse 0 caso ncnhum contexto mOl5ambicano, 

ou de qualqucr outro de qne tenha conhecimento. () "bom 5cl vagem" de 
Rousseau (1978 [17:10]) cOllsegue arinal somar em 51, de forma aborrceida, 
a j ncx islcllcia empi'rica c a capacidade de inflarnar irnnginarios exoticisLas ... 
Aquilo com que nos eonfrontamos, na pnltica. ecom comunidades fortemente 
diver::lificauas, hierarqu1zadas e em que as rcJat;;ocs de dcsigualdade e 
dominac;;ao entre grupos diferentes esLao (eomo em c[uuse todo 0 1udo) 
codificadas culturalmente. 

QueI' isLo diher, pOl' um Jado, que tomar as rcgras culturais locais como 
homogencamente rcpresenLaLivas da comunidade no seu todo equivale a lornar 
os val ores e intcresses dos gfllpOS dominantcs eomo gerais e a interpretar as 
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] Il Uso ngora Hhege_ 

moni;l" em ambos os 

sentidos gramsci8nos 
de domill8<;;iio de tim 
grupo, al call<;ada/I.egi 1

imada pdo convenci. 

mento dos subaltcrnos 
atraves de meios ide
ologicos, e de aceita
C;iio parcial integra
<;iio. peios suhalternos. 
d:-1 dorninante 

(Gwmsd,1971). 
Siio processos de.s!e 

ti po que fazolll ('om 

que, pOl' exemp]0, se
jam sohrctudo mIll
heres quenl ens.iutl (<6 

quem em prime ira in
stanoia presslOna) out· 
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sumam que "sempre 
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c qlle isso " IIIll facto 
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relnc;oes locais de poder. desigllnldnde e domina<:;ao a partir 1 egitimai,;ocs 
que aeerca deJas prodllziram os dOlninadores - de uma forma semelhante, 
se quiserl1los, ao longo equivoco antropol6gico de interpretar 0 sistema de 
castas ind iano a partir dos lextos elassicos, escri Los pOl' Bramanes, reduzindo 

o sistema eo domlnio que nele exerccrn as castas Illais elevadas ao ponto de 
vista que estas llilimas produziram (Perez, 1994). 

Mas isto quer tambem dizer que prelenderrnos ignorar a existcneia de 
processos cnd6genos de hegemollia l1 nas comunidades consideradas 
"diferclltcs", assllmindo os valores nelas dorninantes como sendo "genuinos" 

c representativos de "toda" a comunidade (como se esta fosse indiferenciada 
e como se a aparente aeeita<;;ao valores por parte dos loealmente 
dominados nao fosse. ela propria, 0 rc-sultado de proecssos de domilla<;;ao), 
contribui para reproduzir essa desigualdade e hegemonia. Por (mtnls 
palavras, ao lenlar-se contrariar os abusos decorrentcs daimposigao de 
val ores "ocidentais" num conlexto de dominac;ao intercultural, estao-se 

a legitimar os abusos que deeorrcm da imposil,;ao dos valores doiS grupos 

tlominantes loeais e as formas que assume a sua relal5ao de dominal5ao sobre 
os loealmentc suhaltcmos.Apelando a ernancipagao de uma cornunidade 
abstraeta e imaginada, reforgam-se os instrumentos de opressao daqueles, 
hem concretos, que sao nela dominados. 

Dilemas e (talvez) soluC;6es 

Por essas razoes, s11stento que e imprescindivel assumir que "('ultma" e 

"tradigao" (independentemente da evidente necessidade de as equacionar 
cnquanto eontexto) nao sao impedimenLos validos a equidadc c aos dircitos 
das pcssoas, e menos ainda aprotec~ao daquelas que sao mais vulneniveis, 
pela sua situa<;ao Oil estatuto. 

~o cntanto, tao poueo e legiLimo assumir q lie, quando alglll1la pratica 

apresenta elementos formais que parecem abusivos a luz dos val ores de 
equidade e de direitos hUll1anos internaciollalnwnte dominanLes, luis valores 
se devam sobrepor aos sentidos que as pessoas invc"tem nessas pnitieas e 
as consequencias sociais que Ihes atribuern, 

Duvido (lue 0 dilcma entre estes dois polos - que tendern a ser olhados como 
os umeos posslveis tenha uma solu<~ao definitiva, ou scquel' tOlalmente 

satisfat6ria. Parece-me cOlltudo que existe uma terceira alternativa, tambem 
ela relativista e permanentemente renegociada, mas com a vantagem de nao 
cair Hcm na imposiGao de valoH:'s extrinsccos, nem na sonegaGao dc direitos 
c na mprodw;;iio de desigualdades. 
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Sugiro que. em caso de choque entre os prindpios e praticas "culturais" 
e os direitos humanos I' de eidadania, 0 criterio a aplicar nao sejum as 

regras dorninallles, inlerllacionais ou locais, mas a vOlllade e perspecliva 

que em rdac,;ao a esse easo expressem as pessoas e g1'llpos que. nele, scjam 

os dominados. E uma soluc,;<1o difieil. Exigc, antes de mais, conhecimento, 

pa1'tieipa(,;aO e transferencia de poder de dccisao para os mais dorninados e 

vulnen'iveis, assumindo 0 Estado (ou ontra institnic,;<1o envolvida e com capacidade 

para tal) 0 6nus de confrontar as l'dac,;oes de pode1' e dominac,;ao locais. 

Mas enfrenla ainda uma outra dificuldade, decorrente da mais potenciadora 
acepgao que Gramsci (1971) atri buiu a palavra "hegemon ia", quando 

cunhou 0 seu uso: a de aceita<;ao e inlegragao na sLla pr6pria ideologia, 

por parle dos dorninados, de princlpios da ideologia dominante que foram 

concebidos, precisamenle, para legi lirnar a dominagao de que sao vflirnas 10. 

Por efeito deste processo, existe sempre 0 risco de que, utilizando corno 

critel'io a vonlade e perspectiva dos dominados, estcs rcprod uzam a 

ideologia localmcntc dominanle, oplando pela defesa de praticas I' princ:i'pios 

que, olhados do exterior, os oprimem. 

Face ao anteriormellte expos to, contudo, esse pareee-me ser 0 mcnor e 0 

mais justo dos 1'iseos posslveis - e, sobretudo, algo que retira as eventuais 

expee1alivas exle1'iores de ernancipa<;,ao do espago das impnsigoes de 

podel; para as lranslerir para 0 terreno do debate politi(:o e da l1egncia~a() 

slmb6lica e ideo16gica. 

Ao revertermos cstas 1'cflcx6cs sabre as aeusa<;oes e julgamentos de fcitigaria, 
pnder-se-ia semprc argumcnlar que des constituelll urn caso extremo dentro 
do quadro de pr11tieas de "pluralismn jurfdicn", nan devcndo por em causa 

formas de resolu~ao de conflitos como a media~ao de quc1'clas familiarcs 

Burna esquadra da pollcia ou nUIll tribunal cOlllunitario. 

No entanto, tambem uesles ultimos ehegam, amiLlde, Ilolicias de decisoes 

daramente atentatorias dos direitos legais, conslitucionais e humanos de 

cidadaos acusados. lVIais do que isso, as abusos comeli<ios sobre pessoas e 
grllpos dominados e vllllleraveis poderao variaI' em grau eonsoante 0 tipo 

ele illstitui<.;ao "prestadora de jusli<.;a" e 0 contexto local, mas derivam de 

um mcsllIo prinefpio de Icgitirnagao cultural - f~, ('onsequenlemente, de 

legitimagao dc dcsigualdades culluralmente codificadas. Dessa forllIa, os 

julgarnentos de feitigaria podem ale ser vistos como 0 p6lo extremo de um 
continuo de possibilidades de abuso e irnposigao de dOlllinagao; mas essas 

possibilidades sao, afinal, inerentes apr6pria logica de "pi ural iSIlIO jmfdico". 
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Peranle a (estimulada Oll tolerada) deste l!itimo, parcee entao ser 
eSltaCIOS mn grau rnlnimo e impreseind fvel de controlo e intenren9ao: 

a salvaguarda respeito direitos individuais que plasrnaram nas suas 
eonstitui<;;oes, nao sc limitando a sel~ por omissao, cumpliees da reprodw;ao da 
desigualdadc e da de alguns seus cidadaos por parte de outros. 

Empirically based on interviews and participant observation, this 
article deals with sorcery accusations and trials in Mozambique, while a justice 
practice that highlights the limitations and perverse effects of the principles of 
juridical pluralism. By doing so, it underlines the key role of sorcery in the local 
system of domestication of uncertainty, but also the fact that such accusations 
and processes often violate basic rights, and are powerful instruments of social 
control and of the reproduction of inequality and domination relationships. 
Debating the illegitimacy of both the use of cultural relativism in order to 
support practices which oppose human rights, in one hand, and the imposition 
of external criteria regardless of the meanings ascribed by people to their 
local practices, the article suggests a criterion to deal with such cases when 
general rights and particular practices seems to oppose: the primacy of the 
dominated's will and point of view regarding the practice in question. 
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