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PREfACIO 

Este Iivro reline uma scrie de artigos apresentados numa conferencia internacional 
realizada em Maputo entre 28 e 30 de Abril de 2010, com 0 titulo: Mecanismos Es
tatais e Nao-Estatais de Justiya e Seguranya Publica - A Dinamica do Pluralismo Ju
rfdico em Moyambique. A conferencia foi organizada pelo Centro de Estudos Sociais 

de Braganya (CESAB) e pelo Instituto Dinamarques de Estudos Internacio
nais (DIIS), e contou com apoios da Real Embaixada da Dinamarca, da Fundayao 
Friedrich Ebert e do Instituto Portugues de Apoioao Desenvolvimento (IPAD). Ela 
representa a primeira tentativa de debate alargado das politicas relacionadas com 0 

pluralismo juridico, na medida em que procurou reunir a investigayao empfrica sobre 
este t6pico desenvolvida desde que 0 pluralismo juridico toi reconhecido na Consti 
tuiyao mo~:ambicana, em 2004. 

Urn dos objectivos centrais da conferencia era portanto de preencher urn vazio 
do conhecimento acumulado relativamente a: (a) como 0 pluralismo juridico e de 
facto praticado no terreno nas diferentes regioes de Mo<;:ambiquej e (b) que impli
cay6es 0 reconhecimento constitucionai do pluralismo jurfdico tern tido para as in-
teracy6es entre os diversos provedores estatais e nao-estatais ao nivei local (e.g., a 
polfcia, os tribunais formais, os tribunais comunitarios, os lfderes tradicionais, os 
curandeiros tradicionais e os foruns da policia comunitaria). Outro objectivo central 
era de discutir as possibilidades legislativas relalivamente ao pluralismo juridico, as
sim como os pros e os contras, e os diversos desafios que essa legislac,:ao significa para 
os diferentes provedores e para 0 acesso dos cidadaos ajustiya e seguranya 
Ao faze-Io, a conferencia procurou tambem, com as suas perspectivas, apoiar os dife
rentes parceiros de desenvolvimento envolvidos na reforma da justiya e da polfcia 
em Moyambique_ Para atingir estes objectivos, os organizadores da conferencia reu
niram acadcmicos, politicos e activistas, nomeadamentc representantes de diversos 
ministcrios, tribunais e organizayoes, assim como membros de varias organizayoes 
de desenvolvimento (como 0 PNUD, eE, Danida c Asdi). 

Evidentemente, a confercncia nao pretendia tnizcr soluc,:(}Cs definitivas para estas 
quest6cs. Todavia, einegavel que ela aprofundou 0 conhecimento sobre 0 

legal e salientou a necessidade do Estado moyambicano c os seus parceiros no de
senvolvimento levarem a serio a realidade do pluralismo jurfdico quando abordam 
as politicas e programas de justi<;:a e seguranya pUblical Alem dis so, a conferencia 
tambcm contribuiu para identificar um conjunto de 
abrindo assim caminho a novas discussoes em circulos <kademicos e ooliticos mais 
restritos. Nomeadamente: 

• 0 pluralismo juridico - a pluralidade de normas, procedimentos e instituiyoes 
de provimento da odem social euma realidade que nao pode ser ignorada nos 
processos de reforma legal enos esforyos para melhorar 0 acesso dos cidadaos it 



A DINA CA DO PLURALlSMO j RjDICO M 1Q lif; 

"Condusoes': In Santos, B.S. e J.e. Trindade (org.): ConjUto e 
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CAPITULO 6 

Paulo Granjo 

-~ 

izer que existe pratica de feiti<;aria em Mo<;:ambique ea mera constata<;:ao 
de urn facto evidente e recorrente, que pode tel' em vista cfeitos activos 
ou proteger-se deIes, buscando fins considerados legitimos ou ilegftimos, 
beneficos ou maievolos. A questao cia eventual efid.cia dcssa pratica ja 

tended a dividir os leitores, entre um ccpticismo assumido, atitudes de duvida plau
sivel, elaborados discursos acerca de eficacia sirnb6lica e urn receio ou concordancia 

l11ais ou rnenos envergon 
No entanto, mais do que a pratica de feiti<;:os e de procedimentos rituais que pos

sam ser assim considerados, interessa-me neste capitulo equacionar algo que -- quer 
calhe ou nao atingir eventuais praticantes de tais artes sempre conduz a consequen
cias graves, por vezes tragic as, e se entrela<;:a com 0 tema do 'pluralismo .iuridico' que 
da 0 mote a este livro. Refiro-me as acusa<;:6es de que alguem praticou ou encomen
dou feiti<;:os e aos processos de julgamento de tais acusa<;:6es. 

1 Alias, a crcn<;:a na efic:icia da feiti<,:aria e infalsitic:ivel nos seus proprios termos, pois possui urn 
forte "cinturao protector'; para utilizar a expressao cunhada por Lakatos (1989) para as teoria, 
cientlficas. Perante urn caso empirico de insucesso, cste podera semprc dever-se a uma incorrec<;:ao 
tE\cnica na execu<;:ao do feiti<;.o, a um contra-feiti<;o mais poderosD, a um insuficiente poder do fei
ticeiro ou mesmo a charlatanice da sua parte, sem que tal caso paTticular ponha em callsa a prcs

suposta cficacia geral. 
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Come<,:arei por salientar que a teiti<;aria e um elemento fundamental do 'sistema 
de domestica<;ao da incerteza' predominante em Mo<;ambique e, cOl1sequentemente, 
dos e?fon,:os sociais para dar senti do a casualidade e a tentar dominar. Contudo, Con
forme em seguidadiscutirei, as acusa<;6es de feiti<;aria constituem tambem um po. 
tente instrumento de controlo social, que recai sobre vftimas tipificadas e tende a 
reproduzir e rcfor<;ar as rela<;6es de desigualdade e domina<,:ao existentes na socie
dade, a maior parte das vezes de forma particularmente violenta. 

Darei conta dessa violencia e das dinamicas de acusa<;ao e julgamento atraves da 
descriyao dos percursos tipicos e esperados de uma acusa<;ao, dos meios de prova 
e de julgamento aplicados c do aC0mpanhamento de dois casos conCl·etos. 0 leitor 
podeni entao verificar que 0 julgamento de feiti<;aria e entendido pelas pessoas en
volvidas como scndo uma forma institucionalizada de justi<;a, que as acusa<;5es e seu 
julgamento costumam interagir com outras figuras e institui<;t)es nao-estatais tam
bem consideradas "prestadoras de justi<;a'; sendo amiude violados, no desenrolar dos 
acontecimentos, direitos eletnentares dos cidadaos acusados. 

chegados, e argumentando que a aceita<;ao e a legitima<;ao dos julgamentos 
de fein<;aria (e, afinal, da ideia geral de pluralismo juridico) se baseiam em ultima 
instancia na projec<;:,)o do 'relativismo cultural' sobre os direitos das pessoas e dos 
grupos, irei discutlr os deitos perversos eo cankler abusivo dessa projec<;ao, em ter
mos cientificos, elicos e politicos; para debate, uma alternativa ao habitual e 
enganosamente dicotomico dilema entre, por um lado, aceitar que as regras 'culturais' 
sejam impedimenta aos direitos de determinados grupos de pessoas ou, pelo outro, 

o cumprimento das regras.gerais e abstractas, independentemente dos senti
dos que as pessoas envolvidas invistam nas pniLicas em questao: proponho que, em 
cada caso de choque entre os principios e praticas 'cullurais' e os direitos humanos e 
de cidadania, sc aplique 0 primado da vontade e da perspectiva que em rela<;ao a esse 
caso expressem as pessoas e grupos que, nele, sejam os dominados. 

considerando que os julgamentos de feiti<;aria nao constituem um 'desvio' 
ex6tico e extremo na apJica<;ao pr<itica da ideia de pluralismo juridico, mas apenas 
uma expressao deste ultimo em que os inerentes efeitos perversos se tornam mais 
faceis de percepcionar, irei colocal' aconsidera<;ao do leitor um conjunto de questoes 
de ordern cienlifica, etiea politic a que, chegados a este ponto, nao devern ser es
camoteadas quando equ~cionamos pluralidades juridicas. 

.,,,,,"!.~ 

o primeiro aspecto a ter ern conta, quando atentamos no papel social da feiti<;aria em 
MOyambique, eque nao:constitui uma cren<;a isolada, mas um elemento 
de um sistema mais vastd (e largarnente partilhado) de interpreta<;ao e de ac<;ao sobre 
os infortunios e outros acontecimentos incertos. Este facto esta longe de ser irrele-

AMEN DE EE RI AT! I: r..40N L 0 Aj 

vante. Conf()rme George Murdock (1945) salientava em meados do seculo passado, 
sem ter sido desde entao desmentido, em todasas culturas conhecidas pela 
ou pela etnografia existem sistemas de adivinha<;ao. No entanto, acrescento, os siste
mas divinatorios nao existem isolados, antes pressupondo 0 seu suporte logico em 
sistemas de interpreta<,:ao que pretendem dar sentido acasualidade e, a partir desse 

guiar a intervenyao humana sobre 0 que e incerto e desconhecido. Existindo 
tambem des em todas as culturas, eplausivel que tais sistemas de interpreta<,:ao cor
respondam a uma necessidade humana de caracter universal, demonstrando-nos a 

transcultural do combate humane contra a humilhayao da 
contra a sua falta de sentido e contra a dependencia humana em rela<;ao aquilo que 
surge como incerto e aleatorio. 

Os sistemas resultantes podem partir de diferentes principios. Atentando nas pos· 
sibilidades logicas de conceber a incerteza e as ameayas, depressa verificaremos que 
as alternativas possiveis podem variar entre dois pontos extremos: de um lado, a total 
assumpc,:ao de que 0 aleatorio e 'real' e constitui 0 principio subjacente aos aconte
cimentos incertos (corn i.5S0 reconhecendo 0 acaso)i do outro, assumir a completa de
terminay30 desses acontecimentos por parte de logicas ou entidades extra-humanas 
- como, por exemplo, a vontade divina, 0 destino ou as leis mecanicistas de um uni
verso concebido a imagem de um aparelho de relojoaria. Entre estes dois extremos, 
contudo, existe um continuo de possibilidades conceptuais, que tem em comum a 
sua tentativa de atribuir urn senti do e uma causalidade aincerteza e ao aleatorio, que 
os faz serem vistos como cognosclveis, regulados, ou mesmo dorninados pe10s seres 
humanos. Sao elas que constituem aquilo a que chama forrnas de 'domestica<,:ao cia 
incerteza' (Granjo 2004). 

domestica~ao 
aleatoriedade da incerteza determi na~ao 

• • 
acaso feiti<;:aria vontade divina 
caos superstit;ao destino 

"perigo" coat;ao do extra-humano universo mecanicista 
Itriscorl 

C..) 

t bastante comum que, numa mesma sociedade, coexistam diferentes sistemas 
de domestica<;ao da incerteza que as pessoas podem seleccionar conjunturaimenle, 
quer miscelanizando-os, quer aplicando-os de forma alternativa a diferenles aspectos 
da realidade (Granjo 2008), quer ainda usando-os de forma complementar - como 
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na utlllzaC;:~10 de para-raios nas igrejas, alvo de quadras populares2 que salientam de 
forma sarcastica a aparente contradic;:ao entre a crenc;:a na vontade divina e a crenc;:a 
em tecnologias aplicadas segundo a 16gica de uma ordem natural que a exclui. 

nao e excepyao a este respeito. Tambem aqui coexistem racionali
clades e sistemas de interpretayao com base materialista, magICa, 
ca, espiritualista. Podemos no entanto afirmar que vigora na maior parle do palS um 
sistema de domesticac;:ao da incerteza que, coabitando embora com outros, assume 
predominancia quando se trata de interpretar acontecimentos disruptores da nor
malidade. Isto porque se parte do principio de que 0 acaso nao existe, muito menos 
existindo coincidencias. Por isso, acontecimentos que prejudiquem (ou beneficiem) 
alguem de uma forma marcante pressupoem a exisU~ncia de causas que Ihe estejam 
subjacentes, em especial se tais acontecimentos forem recorrentes. 

Essas causas subjacentes nao substituem a causalidade material, nao Ihe sao au
tag6nicas e, na verdade, nao pretendem explicar como e que um determinado acon
tecimento perigoso ocorre, mas antes porque e que, tendo ele ocorrido, causou danos 

pessoa especifica. Considera-se, de faclo, que 0 mundo esta repleto de ameac;:as 
materiais e naturais, reguladas pOl' causas materiais. No entanto, se os acontecimen
tos indesejados seguem relac;:oes de causalidade material, eles apenas poderao atingir 
uma pessoa con creta em resultado de causas sociais que fac;:am coincidir espacio
temporalmente a vitima e a fonte de perigo. Essas causas terao que ser identificadas 

ocorre um inforttinio, nao apenas para 0 explicar, mas tambem para procurar 
evitar a sua repetic;:ao, sob a mesma forma ou outras ainda mais graves. 

Nessa eventualidade, contudo, a primeira hip6tese a verificar sera a possive! ina
bilidade ou negligencia por parte da vitima. Se esta desconhecia 0 perigo ou a forma 
correcta de efectuar alguma se l1ao tinha suficiente experiencia para a fazer ou 
nao costumava tomar as pr1cauc;:6es necessarias (ou seja, se era inadequada para fazer 
o que fez), residini nessa inapequac;:ao a razao do que the aconteceu. So serao procura
das outras causas socia is, d~ nalureza espiritual ou magic a, se a vitima foi competen 
e cuidadosa apesar disso, foi atingida ou prejudicada pelo acontecimento indese
javcl ou se, de Jorma excepcional, nao tomou os cuidados que normalmente tomaria.3 

Uma dessas possiveis causas e a suspensao de proteq:ao por parte dos 
sados da vitima. Mantendo des uma relac;:ao com os seus descendentes semelhante 
ade parentes "mais velhos'; esua obrigayao orienta-los, protege-los e afasta-los dos 

o que flao terao feito naquele caso. Tal nao constituira uma punic;:ao, mas 0 

2 Para-raios nas / sao para mostrar aos ateus i que as cristaos. pot' mais que 0 sejam / nao 
tern em Deus. 

3 De acordo com esta logica, pot' exemplo, se uma pessoa ficou seropositiva desconhecendo 0 SIDA. 
as fo[mas de transrrrissao do HIVe os cuidados que devera tamar para a evitar, ou ainda se. sabendo 
isso. nao costuma usar 'preservativo, nao enecessaria nenhuma outra explJcayao para a sua doenya. 
Mas se costumava usat preservativo e nao 0 fez, ficando infectada, ja e requerida uma expJjca~ao
para esse facto. ' 
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resultado de uma limitac;:ao que os proprios antepassados enfrentam: sendo eles a 
parte espiritual que sobra da pessoa que foram em vida, ha capacidades humanas que 
perderam, entre as quais a de comunicar directamente com os vivos. Assim, a (mica 
forma de transmitirem aos seus descendentes que tem uma razao de desagrado para 
Ihes comunicar (atraves da adivinhac;:ao ou do transe de especialistas) epermitirem a 
ocorrencia de acontecimentos indesejaveis que os alertem para a necessidade de pro
curarem esse dialogo. 0 proximo passo para os vivos, descobrir porque razao 
estao os antepassados insatisfeitos e 0 que podera ser feito para corrigir essas causas 
ou, pelo menos, apazigua-Ios. 

A outra razao podera ser a feiti<;:aria. Atribufda sobretudo ainveja ou a outros sen
timentos e objectiv~s considerados negativos, como a avidez e 0 egoismo, a feiti<;:aria 
e normalmente vista como algo que funciona de forma inversa a da actuac;:ao dos 
antepassados, quando estes procuram defender os seus descendentes. Dc facto, em
bora se acredite que feitic;:os particularmente poderosos possam manipular de forma 
directa os facto res materiais, criando os proprios perigos, tais diagn6sticos sao 
como os de canibalismo espiritual, uma outra forma de feiti<;:aria) re!ativamente raros 
e, em geral, limitados a situac;:oes de tensao social de excepcional intensidade. Aquilo 
que e corrente e que a feiti<;:aria aja sobre as pessoas au seres - atraindo-as para 0 

distraindo-as da sua existencia e iminencia, influenciando a seu comporta
mento, ou ainda ocultando-Ihes aspectos da realidade ou criando-Ihes a ilusao de 
coisas inexistentes.4 

Independentemente das varia<;:oes que sejam atribufdas ao seu funcionamento e 
contudo, a feitic;:aria assume um papel fulcral l1um sistema de domesti 

da incerteza que, sendo aqui predominante, encontra paralelos noutras regioes de 
Africa.s Trata-se no entanto de um sistema que, ao contnirio daquilo que frequente
mente se pressupoe, nao encara as pessoas como estando manietadas pelos 
que postula, rumo a um futuro pre-determinado ou imutivel. 0 reconhecimento da 
complexidade do social, incluindo nesta a interacc;:ao de volic;:oes e individuais 
e calectivas - de vivos e martos, de caracter material, espiritual ou magico - faz com 
que a feitic;:aria e cada feitic;:o particular se tornem num factor interagindo com muitos 
outros, nas mwtiplas tentativas de moldar um futuro incerto (Granjo 

4 A saLIde e a e10erlya constituem uma variante particular deste sistema geral de domestica<;ao da 
incerteza. Estal' saudivel e 0 estado normal dos individuos, mas urn estado que harmonia 
entre os vivos, os antepassados eo ambiente social e (Honwarla 2002). Tambem a saude 
e pel a falta de cuidado, pela feiti<,:aria dos vivos e pelo desagrado dos antepassados - mas 
a par, no seu caso particulal~ dos perigos e das exigencias de espiritos para trabalharem 
como curandeiros. 

5 Dcsde logo, e apesar do papel central que aqui assumem os espiritos e os antepassaclos, os seus 
gerais sao similares, pOI' exemplo, aos da classica interpretayao de Evans-Pritchard acerca 

da bruxaria Azande (1978 [1937]). Quanto a sistemas ainda mais semelhantes, pOI' 
Janzen (1992); (1998); Dijk et al. (2000); e Binsbergen (2003). 
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A feitir;:aria tornece, assim, urn meio para dar senlido a incerteza e ao aleatorio, 
tornando~os explicaveis e permitindo reintegrar os infortunios nao apenas como coi~ 
sas cognosciveis, mas tambem como resultados da acr;:ao humana e, portanto, pas~ 
sfveis de serem manipulados par ela, Dessa forma, em conjunto e interacr;:ao com 
as restantes explicac;6es causais que mencionei, a feitir;:aria constitui quer um meio 
de compreensao daquilo que, de outra forma, nao teria sentido, quer de sobre a 
realidade, pOlenciando ou evitando aquilo que e indesejavel. No entanto, a feitic;aria, 
e particularmente as acusar;:6es de pratica de feitic;aria (aquilo que mais nos interessa 
no contexto desta discussao), nao desempenham apenas esse papel de domesticac;ao 
da incerteza, 

,~---

e 

Uma acusa<;ao de que alguem praticou feitir;:os ou os encomendou nao se Iimita, de 
facto, a procurar explicar os i11£ortu1110s, a na normalidade aquilo que e con~ 

anormal. Acusar alguem de fciti<;aria (ou a propria amea<;a latente de que 
tal possa vir a ser feito) constitui tambem UI11 potente instrumento de controlo so~ 
cial, quando nao da prossecur;:ao de estrategias econ6micas e politicas, Tao pouco 
isto e um apanagio de Moc;ambique, Obras como Schisrn and Continuity, de Victor 
Turner (1957), ou Witchcraft; Power and Politics, de lsae Niehaus (2001) estao af para 
o demonstrar de forma eloquente, em contextos hist6ricos e geognHicos bastante di
versos. Mas deveremos ter em atenr;:ao que esse potencial de controlo social e ma~ 
nipular;:ao colectiva pode recobrir scntidos distintos e, inclusive, tel' consequencias 
bastante divergentes, Existern, apartida, importantes variar;:6es regionais, 

No seu livro Kupilikula, Harry West (2009) trar;:a~11os um cenario relativo ao pla-
nalto de Mueda (Provincia de Cabo Delgado, Mor;:arnbique) ern que a feitir;:aria se 
desenrola num mundo invisivel que esta em interac<;ao com 0 nosso, e no qual os fei
ticeiros nefastos se projectam para praticarem as suas malfeitorias, Estas s6 poderao 
ser neutralizadas ou revertidas por uma projecyao sernelhante pOl' parte de fdtieeiros 
beneficos que, nesse mundo, actuem sobre aquilo que os malvados provocaram, 

Vma tal actuac;ao, atraves de espirituaI, xamanica a um rnundo invisfvel e 
separado do nos50, contrasta com as visoes dominantes no sui e centro do pais, Nes~ 
tas ultimas regiues, a forr;:a espiritual activa nao e a do pr6prio individuo vivo, mas 
dos espiritos de mortos que 0 possuem, ou que ele consegue dominar e colo car ao seu 
servic;0.6 Sao os espfritos quem aetua sobre a realidade perceptivel atraves de formas 
a que chamariamos miuricas, Nao 0 fazem num outro mundo invisfvel. embora 

(; Emais raro alegar-se estc segundO caso, que se integra exclusivamente no campo da pr:itica da 
ao contnirio da possessao, presente entre 'medicos tradicionais' e mesma pessoas comuns. 

JULGAMENTOS ITI(.:ARI RELATIVISM UI.TUR EG[MONIAS LO 

eles pr6prios invisiveis, mas no nosso mundo, que tambem habitam, Esta diferenya 
formal descortinavel em Mueda nao impede, contudo, que os Teferentes morais sobre 
a pratica (e acusar;:6es) de feitir;:aria sejam semelhantes aos do resto do territ6rio, em~ 
bora talvez rnais explicitos nas suas consequencias 16gicas, Assim, qualquer pessoa 

ou mais rica que as circundantes sera apartida feiticeira, tanto por ter tido 
necessidade de apoio magi co para aceder a esse estatuto excepcional, quanta porque 
a sua posiyao the exige que proteja os seus subordinados - 0 que s6 sera possivel sa
bendo combater os feiticeiros malevolos, atraves de aplicac;oes benevolas da feitir;:ari 

Entretanto, essa declarac;ao do caracter ambiguo do poder encontra aqui uma OU~ 
tra expressao, corn caracter mais generalizado, Os feiticciros malevolos sao egofstas, 
utilizando os seus poderes e conhecimentos para exclusivo interesse pessoaL Dessa 
forma, quem usufrui das vantagens do poder sem cumprir as obrigar;:oes proteetoras 
que ele exige, ou quem enriquece sem partilhar parte da sua riqueza eom as pessoas 
que dirige, 'cornendo sozinho; demonstra atraves desses comportamentos ser urn fei~ 
ticeiro rnalevolo, 

Isto conduz a que, por exemp!o, no celebre caso dos sucessivos linchamentos de 
pessoas acusadas de serem donas ou de se transformarem nos le6es que aterrorizaram 
a populayao de Muidumbe em 2002/3, os suspeitos [ossem os relativamente dcos 
e poderosos e que 0 processo expressasse, con forme apontam flarry West 
Paolo Israel (2009), uma crftica polftica a apropriar;:ao p6s~soeialista do 
riqueza, em detrimento dos govern ados e sem considera<;ao pOI' eles, 

o mesmo viemos a eneonlrar, de forma mais sub til, quando os protestos 
de Fevereiro de 2008, em Maputo, foram crismados popularmcnte como '0 povo saiu 
da garrafa: Esla eloquente expressao, que depressa se projectou do 'canic;o' para 0 'ci

veio tambem cia traduzir a critica polftica e socioecon6mica na Iinguagem da 
feitir;:aria, ao reapropriar a crenr;:a de que muitas mulheres dominam ilegitimamenle 
os maridos, tornando~os amorfos e abusando deles, atraves de um que os 'poe 
na garrafa' e que 56 um contra~feitir;:o mais forte neste caso, 0 motim 
quebrar (Granjo 2008b; Granjo 2010), A acusaC;ao de feith;:aria esla, no entanto, con~ 
tinuamellte presente no quotidiano, em easos bern menos espectaculares do que estes 
exemplos de grande efervescencia publica. 

Conforme referi, os infortunios inesperados e, particularmente, as sueess6es 
anormais de mortes e doenr;:as, requerem uma expliear;:ao que lhes de sentido e per~ 
mita controla~los, supera-Ios e reinstaurar a normalidade. A feitir;:aria nao e mais do 
que uma das varias explicar;:ues posslveis nessas ocasioes, No entanto, na ausencia de 
faltas socia is conspicuas por parte das vitimas ou de alguem proximo (que justificas~ 
sem a suspeita de uma suspensao de protecr;:ao dos antepassados) e na presenya de 
con£1itos e te11s6es socia is, ou de comportamentos considerados estranhos ou inve~ 
josos (0 que e sempre multo provavel), 0 feitir;:o e uma hip6tese que pode facilmente 
recolher consenso, alargavel aidentificar;:iio do seu provavei autor. 

Mas, sendo a suspeita de pratica de feitiyaria justificada pOl' tipos espedficos de 
relacionamento e de posir;:fio social, as consequentes acusayoes tendem, tambem 
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a ser bast ante tipificadas. Assim, em consonancia com os resultados do estudo dirigi
do por Carlos Serra (2009) aeerea dos linchamentos de pessoas acusadas de feitic,:aria 
em contexto rural, tambern os dados de que disponho indicam que as acusa<;:oes inei
dem fundamental mente sobre figuras especfficas e soeialmente fragilizadas. Antes de 
mais, embora os feiticeiros mais temidos e conhecidos (mas nao os mais confronta
dos ou desafiados) costumem ser homens, a esmagadora maioria das pessoas acusa
das de feitic,:aria sao mulheres. 

As excepc,:oes costumam oearrer quando um determinado homem mantem confli
tos particularmente graves com 0 grupo que sofreu 0 dano, de nota ambic,:6es miero
politieas consideradas demasiado exageradas e apressadas, ou detem urn eonjunto de 
propriedade pessoal signiflcativo, numa idade considerada demasiado avan<;:ada para 
que nao a tenha come~ado a redistribuir pelos seus herdeiros. Uma outra situac,:ao 
que atinge homens e aeusac,:ao equivale socialmente a de feitic,:aria (embora em 
sentido estrito nao 0 eorresponde aos casos em que, por uma mulher ter dificul
dades de relacionamento sexual com 0 marido que se expressem em comportamentos 
violentos ou considerados tresloucados, se suspeita que 0 seu pai ja a tinha oferecido 
em casamento a um espirito, fosse em pagamento de uma divida familiar para com 
este, fosse com 0 objectiv~ alraves desse pac to, vir a enriquece 

Dessa forma, as acusa<;:6es (minoritarias, como disse) que incidem sobre hom ens 
tendem a ligar-se it de conflitos entre homens ou familias e ao sandonamento 
de eomportamentos politicos e eeonomicos considerados avidos, sendo que a vulne
rabilidade a suspeita aumenta em idade avanc,:ada. No enlanto, tao pouco as mulheres 
acusadas de feiti<;aria sao quaisquer mulheres, apesar da vulnerabilidade de genero 
que it partida as fragiliza. 

Deveremos ter em mente que as dominantes aeerca da eficicia da 
ria estao associadas it distancia. Por outras palavras, so os maiores 

lan<;ar com sueesso feiti<;os a partir de loeais longinquos, enquanto as 
pessoas medianas terao que estar muito das viti mas para 0 fazerem. Fosse 
est a imagem, originalmenle, a razao ou uma formaliza<;ao ideologica daquilo que di
rei em seguida, 0 seu resultado pratico e que a/o possive! feiticeira/o devera ter uma 

proximidade fisica com as vitimas, mas tambem uma distaneia social ou com
portamental relativamente a elas que justifique 0 mal que lhes faz e 0 desejo de 0 fazer. 

Assim, os parenles por alianc,:::t encontram-se des de logo na posi<;:ao estrutural de 
potenciais suspeitos, com destaque para as mulheres que ten ham ido residir junto da 

do marido. Se estas llltimas apresentarem um eomportamento considerado 
(como, por exemplo, serem conflituosas ou poueo submissas para com 

a sogra e as cunhadas, serem insuficientemente respeitosas ou zelosas para com 0 

marido cos seus "mais ve!hos'; ou invejarcm os bens ou filhos das restantes), tornar
se-ao quase automaticarnente 

Mas tambem as villvas se encontram numa situac,:ao fragilizada perante possivel 
em particular se detem alguma propriedade localmente significativa e 

assumiram, com 0 seu estado, uma atitude de maior independencia. No caso des-

I'£lTI(ARIA. VISMO LT I H MON]AS ISrULGAM 

tas mulheres, conjuga-se urn feixe de faetores convergentes que incluem a limitada 
capacidade de defesa, uma imagem de avidez economiea, uma experiencia de vida 
passivel de Ihes ter revel ado segredos magicos, 0 calculo econ6mico dos possiveis 
beneficiarios da acusac,:ao e as tensoes de poder de genero - facto res que, por sua vez, 
se VaG somar as anteriores e habituais duvidas acerea da eventual responsabilidade 
da viuva na morte do marido, sempre passiveis de serem reacendidas e funcionarem 
como 'prova' eomplementar, face a novas suspeitas. 

Entretanto, tambem um comportamento pouco conscntaneo com os modelos 10
eais de feminilidade e de poder de se pode tornar razao suficiente para 
ta e consequente acusa<;ao.7 Existem com certeza gradac,:oes, as quais tao pOlleo serao 
estranhos os historiais e dinamieas particulares de negociac,:ao de papeis de genero 
que ten ham ocorrido em cada caso e contexto. No entanto. nao sera necessario ser 
'uma mulher muito forte, que conseguia dar porrada em todos os homens; conforme 
diversas descri<;6es jornalisticas de uma senhora que foi empalada em 2008 durante 
uma vaga de linchamcntos no Chimoio, para se for mar urn consenso ace rca da sua 
eondi<;ao de feiticeira. Conforme adiante veremos, pode bastar que uma mulher en
[rente 0 marido, apas um longo historial de domesticas por dele. 

Num easo especifleo, ainda, uma mulher pode ser acusada nao em virtude das 
suas caracteristieas, mas do comportamento do marido. Mesmo em contextos urba
nos, populares ou por vezes mais elitistas, se um homem 'obedece' aesposa au tern 
habitos considerados atipieos (como deixar 0 salaria quase todo em casa, nao sair com 
os amigos nem se interessar por outras mulheres, cozinhar ou desempenhar abcrta
mente tarcfas domesticas), isso tende a nao ser encarado, por familiares e 
como uma caracteristica ou preferencia sua, mas como 0 resultado de urn feiti<;o feito 
ou eneomendado pela mulher, que assim 0 mantem ilicitamente sob 0 seu dominio. 
E embora uma aeusac,:ao reiativa a este feiti<;o particular de 'meter 0 homem na gar-

que ja anteriormente mencionei, tenha consequencias ffsicas menos graves do 
que os casos que adiante relatarei, impliea, para alem de ae<;6cs de contra-fciti<;aria, 0 

div6rcio do casal (Granjo 
Dessa forma, uma acusa<;ao de feiti<;aria pode basear-se em diferentes conjuga

de indicios que sejam passivei s de suscitar um eonsenso social acerca da sua vaH
mas tende a acumular duas caracteristicas: (1) incidir sobre figuras sociai" fra

gilizadas e com diminuta eapacidade de se defenderem, na grande maioria mulheres 
e idosas; e (2) jllstifiear-se com base na atribui<;ao a essas ou a sua acc,:ao, 
de comportamentos poueo consentaneos com os modelos impastos pelas relac,:oes 
de poder localmente vigentes. Nessc senti do, as acusa<;6es de feiti<;aria eonstituem 
urn poderoso instrumento de eontrolo social, quer punindo desvios as normas domi
nantes que regem 0 comportamento c as relac,:oes de poder, quer coagindo ao seu 

7 Tambem cste aspecto esUi longe de ser urna particularidade mo£;amblcana. Para aiem de muito 
referido no contexte europeu, encontramo-lo igualmente, por exemp!o, no Brasil 1992). 



DlN MICA SMO J EM ;\.113 

cumprimcnto tanto atraves da propria acusa<;:ao, quanto da amea<;:a latcnte de que, 
aprimeira desgra<;:a que ocorra, se possa vir a ser acusada(o). 

Contudo, devemos igualmente registar (em parte refor<;:ando 0 que atnis ficou 
dito) que cxistem situa<;:6es especiais em que a propria pratica de feiti<;:aria mesmo , 
que publicamente assumida e realizada por mlliheres, e tolerada ou mesmo cons i
del' ada legftima. Urn born exemplo sera 0 caso do jardineiro do director-gem! de uma 
grande empresa que, para espanto deste ultimo, tinha como dado adquiriclo que esla
va a scr enfeiti<;:ado pela mae 0 que the causava tristeza, mas £laO provocava revolta. 
Acontece que esse homem era 0 herdeiro genealogico de uma chefatura "tradicional'; 
recusando-se a assumir a responsabilidade dessa posi<;:ao por tel' urn emprego es
taveI e muito bem pago, em compara<;:ao com a pratica vigente. Para alem disso. todo 
° dinheiro que conseguia poupar era por si investido na progressiva constru<;:ao de 
uma casa, independentcmente das dificuldades financeiras que alegassem a mae, os 
irmaos e os tios. Encontrava-se, assim, numa situa<;:ao relativamente grave de duplo 
incumprimento perante a familia, a comunidade de origem c os antepassados. Uma 
situa<;:ao que, mesmo aos sews olhos, justificava ou desculpava 0 usa de meios de coa

tao violentos como 0 enfeHi<;:amento por parte da propria mae. 
A pnitica da feiti<;:aria pode, entao, ser implicitamcnte autorizada ou mesmo rcs

peb comunidade, caso tal pnitica nao seja escondida c assuma eIa propria urn 
de controlo social, enquanto instrumento de coa<;:ao para que determinados 

individuos adoptem urn comportamento socialmente desejavcl. Por outras palavras, 
desde que lenha em vista 0 cumprimento da fun<;:ao social que eesperada nas acusa
<;:6es de feiti<;:aria. 

-,~-.~~~ 

Esta ambiguidade coloca-se tarnbern - pelo menos em termos abstractos _ quanto 

as dinamicas e posslveis desenlaces das acusa<;:6cs de feiti<;:aria. Dc facto, uma acusa

<;:ao de feitiyaria, mcsmo que confess ada pelo acusado ou considerada provada pelos 

acusadores. nao tem que condllzir necessaria mente a uma puni<;:ao e a 


o sistema dominantc de 'domestica<;:ao da incerteza' e a fenomenologia local cIa 

possessao cdam mesmo uma possibilidade que, pelo contrario, viabiliza e facilita a 


social. 'Bastaria; para esse efcilo, que a pessoa acusacla reconhecesse a 
sua falta. mas alegasse estar possuicla por um espfrito abusivo que a obrigava a 
car os actos sem tel' consciencia ddes e contra a sua vontadc e que essa alcga<;:ao 
recolhesse consenso social e confirma<;:ao por parte de especialistas. 

Vma confissao como essa nao teria, em tais condi<;:6es, que resultar de caJculo ou 
ernbuste para sec radonaL Alinal, se se considera que e possive! praticar actos sob 
possessao sem consciencia de que 0 fazemos, e se todas as pessoas que conhecemos 

1;111 
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l\-,UlHUV os especialistas do assunto) estao seguras que tal aconteceu, torna-se bas
tante plausivel que 0 tenhamos de facto feito.s 

Contudo, se 0 fizemos dominaclos por um espirito, a responsabilidade pertence 
a essa entidade simbiotica que e a pessoa possuida e, nessa rnedida, somos tambem 
responsaveisj mas, em sentido estrito, nao somos culpados. Mais importante que isso, 
a partir do momento em que esse espfrito seja expulso do nosso corpo e impcdido 
de regressar, atraves de procedimentos rituais arduos mas inocuos (Granjo 2007), 
voltaremos a ser quem eramos antes, deixaremos de representar perigo e nada 
portanto, Ii nossa completa reintegra<;:ao social. 

No entanto, a excepcionalidade deste desenlace (que me foi sempre contado num 
registo semelhante a 'uma vez ate aconteceu que .. :) emais uma indica<;:ao de que as 
acusa<;:6es de feitipria nao tem como unico objectivo a explica<;:ao e a justifica<;:ao dos 
infortunios, tendo tambem como motiva<;:6es essenciais 0 controlo social e a puni<;iio. 
E, de facto, muito mais frequente a constru<;:ao de bodes expiatorios e a pressao co· 
lectiva conclucente it sua espoJia<;:ao economica, ostracismo, mutila<;:ao, loucura ou 
mesmo morte. Fulcral para 0 dcsenlace da acusa<;:ao acaba por ser, afinal, 0 grau de 
consenso que se estabeleya acerca da pessoa a culpabilizar, da sua culpabilidade e da 

de a destruir enquanto ser social, ou mesmo enquanto ser vivo. 
Muitas vezes, tais acusa<;:6es nao chegam a ser objecto de qualquer julgamento 

mesmo que feito por entidades nao-estatais ou corporativas, como associa
<;:6es de medicos tradicionais. Particularmente em zonas mais ocultadas e distantes de 
quaisquer figuras de autoridade est<ital, cnormal que baste confirmar a suspeita co
lectiva atraves da adivinha<;:ao pOl' parte de um especialista para que a pessoa acusada 
seja expulsa, mutilada ou morta em principio, mas nao for<;:osamente, com previo 
pedido de autoriza<;:ao a uma 'autoridade tradicionaI: 

Nas zonas de maior densidade populacional au mesmo £las cidades, contucio, a 
obten<;:ao e analise de elementos de prova e a prol11ulga<;:ao politica da puni<;:ao ten
dem a formalizar-se. Habitualmente, e a menos que a pessoa acusada confesse de 
imediato, a primeira adivinha<;:ao que veio confirmar as suspeitas dos acusadores teni 
que ser, por sua vez, confirmada por urn grupo de especialistas indicado pela asso

profissionai respectiva, numa sessao previamcnte combinada e que decorre 
num ambiente soJenc e tenso. Embora os pormenores do caso (inc1uindo eventuais 

B De facto, a pessoa em questao nao se estara apenas a submeter a pressao social, mas tambcm a 
cumprir uma das eombinac;:6es de factores que Dan Sperber (1992) aponta para a racionalidade de 
crenc;:as aparentemente irracionais: estad. a erer possive! algo de que tern uma representac;:ao apenas 
incompleta e aproximativa (a feitic;:aria sob possessao), com base nos pressupostos e conscnso de 
que existem pessoas que tern um conhecimento completo e exacto desse fenomeno e de que, caso 
cia propria tivesse esse conhecimento, podeda verificar que tal cverdade num processo semel
hante ao que, por exernplo, torna raciona! que uma pessoa que nao e especialista em astrofisica 
acredite na exist€mcia de buracos negros. 

9 Normalmente a Al'VIETRAMO. Associa<;ao dos Medicos Tradicionais de 
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provas materiais de feiti<;os) longamente expostos pelos e eventual
mente rebatidos em nome da pessoa acusada, 0 meio formal de prova e a 

por parte dos designados. Esta e feita no suI do atraves do 
do tinhlolo 10 cuja leitura e interpreta<;:iio, sempre 

:>ellllC<!, dificilmente deixani de ser influenciada pelo que foi antes ouvido. 
No entanto, se os disp6em, para confirmar ou infirrnar a culpa 

cia pessoa acusada, de uma autoridade e competencia que creconhecida pelas partes 
atravcs da sua propria presen<;:a no julgamento, os unicos instrumentos que eIes pos
suem para conduzir a uma confissao e/ou a um acordo de compensa<;:ao sao a sua 
capacidade retorica e performativa, a par do respeito e do medo que suscitam. Por 
vezes, isso e insuficiente e torna-se necessario recorrer a sess6es mais reservadas e 
realizadas no mato, a que adiante me referirei. 

o caminho que leva algucm a um julgamento de feiti<;aria, contudo, pode ser mais 
tortuoso e surpreendente. Pode passar, por exemplo, por um tribunal comunitirio 
que, por se considerar para julgar um caso que Ihe e como 
sendo de feiticaria, ou POl' susDeitar de proprio de feiti<;:aria num caso que a nao pres

relaxa<;:ao dos casos da cat6lica para 0 

remetendo 0 ass unto para um tribunal de E0 que aconteee 
exemplos que irei relatar da forma mais neutra e inocua que 

de modo a Iimitar 0 seu impacto sobre 0 leit~r e eventuais consequencias 
daquilo que edcscrito.l1 

o caso come<;:a, conforme num tribunal comunitario. Uma mulher casada 
apresenta-se como queixosa, exigindo 0 div{)rcio em virtude de continuas agressoes 
por parte do marido, ao longo dos anos que levam de casamento. Da ultima vez em 
que foi agredida conseguiu fugif e procurou abrigo junto da sua familia de 
intentando por isso a ac<;ao. Contudo, a descriyao pormenorizada dos acontecimen
tos acabou pOl' revelar que, dessa ultima vez, a mulher entrcntou 0 tendo
o atingido na cabe<;:a com uma para conseguir fugir. Ao saber-se i5to, 0 

ambiente mudou de imediato. 0 demon5trou estranheza com 0 facto c tanto 
ele Quanto as pessoas da parle do marido comeyaram a questionar, de forma cada 

se uma tao inusitada por parte da mulher nao seria apenas 
por ela se ter tornado feiticeira. Apesar das suas indignadas recusas de 

10 COlljunto de adivinha<;:ao de composi<;iio variavel, incluindo 05505, conchas, moeda:; e 
outros objectos escolhidos pelos adivinhos e respectivos mestres, complemcntado par seis meias 
nozes de nulu (tiakata) e seis escamas dorsais de crocodilo (tinguenha). Devera ser e inter

com a presen<;a de urn espirito adequado no calVo do adivinho, sendo a leitura e 
ta<;iio da combina<;:ao em que as pe<;:as cafram aprofundada e discutida em com pessoas 
presentes. 

II Tambem par razoes legais, tao POllCO irei revelar se estes casas (ou foram presencia
dos par mim au me fmam relatados par terceiros. 

MENTOS DE FEITlCAIUA. 15MO ULTURAL E HEGE 

uma tal sugestao, a mulher passou rapidamente de queixosa a acusada. 0 
siderando-se incompetente em tais materias, fez organizar de 
de Este novo embora ad hoc, come<;ou de acordo com os pro
cedimentos habituais que anterior mente referi. No entanto, dado que a agora acusada 
insistia em nao se reconhecer como culpada, um dos julgadores acabou por Ihe passar 
para a mao um espelho, perguntando-lhe 0 que via nele. Conforme seria de esperar, a 
mulher disse que via a sua imagem reflect ida. 'Essa ea prova; foi-Ihe respondido, 'esse 
espelho emagico e so mostra feiticeiros!' Nao sei 0 que veio a acontecer a essa mulher, 
que continuava a refutar as acusa<;:6es, embora um tao original meio de prova tivesse 
convencido a maioria dos 

o proximo caso que yOU relatar no entanto, a um 
habitual quando pessoas consensualmente consideradas culpadas insistem em negar 
as de feitiyaria que Ihes sao feitas. 0 novo julgamento ja nao se 
entao, em espa<;:o urbano ou peri-urbano, mas no meio do mato, num local isolado e 
a que so se possa aceder a pe, mas de prefercncia nao muito longe de uma encruzi
lhada. Tambem ja nao e, em sentido estrito, um julgamento publico. Embora estejam 
u[t~:>elllt~:> alguns representantes de ambas as partes, aquilo que Ii se passa c restrito e, 

do seu resultado [mal, confidencial. 
Neste caso, a pessoa acusada era tambem uma mulher, aparentanclo uma idade 

proxima dos 50 anos. Apesar de se ter assistido de novo a uma sessao relativamente 
longa de perguntas e alega<;:6es, era claro que a culpabilidade da acusada (tambem de 
novo confirmada pelo lan<;:amento do tinhlolo) era para os 'jufzes' um dado adquirido. 
Nao se tratava, entao, de apurar essa culpa ou sequel' de a provar, mas 
de fazer com que a acusada confessasse. 

uma longa fase de e tentativas de convencimento entremea·· 
das de ameayas, deu-se inicio a uma sucessao de provas em que a acusada tinha, sob 

que encontral' animais ou plantas, ou em que tinha 
que dar mostras de confian<;a e col'agem, a fim de demollstrar a sua inocencia. Al
gumas provas inultrapassadas (au virtualmente inultrapassaveis, como encontrar 0 

rarissimo e timido pangolim) iam aumentando a sua inseguran<;a e a tensao emocio
nal, num estado de progressivo esgotamento fisico. Apesar de exausta e desorientada 
ao tim de horas de coayao fisica e psicol6gica, a mulhcr continuava sem admitir aqui
la de que era a(!usada, pelo que the foi administrado 0 mondzo. 

Trata-se de um liquido dilufdo de vegetal que deixa quem 0 bebe num 
estado de alheamento e descontrolo, acabando por confessar tudo aquilo que fez de 
errado ou nao de feiti<;aria), em conversa com alguem que pensa ver, mas 
nao esta Nao obstante, tal como nos dizem nas hist6rias de em 

ao "50ro da verdade'; que ha algumas pessoas capazes de con
trolar os seus efeitos e nunca chegarem a confessar. Essa possibilidade eXI:et)CI,::m::u 

suscitar uma nova administra<;:ao do produto, de que provavelmente 
uma sobrcdosagem que transforme em detinitivo 0 pwvis6rio efeito de alheamento e 
alucina<;:6es tal como aconteceu asenhora em causa. 

http:dcscrito.l1
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Por fim, em casos que suscitem elevadissima tensao social e unanimidade ace rca 
da culpa da pessoa acusada, podcra chegar-se a realizac;:ao de urn ordaJio, atraves da 
administrac:,:ao de urn outro produto toxico que, supostamcnte, sera inocuo para os 
inoccntes, mas provocani a morte ou 10ucura dos culpados. 

Escuso-me a esdarecer aual dos desenlaces ocorreu nestc caso. 

-~ 

e 

Suponho que casos como estes nao deixarao indiferentc qualquer leitor, mesmo que 
se trate do mais entusiasta defensor do pluralismo juridico, ou ainda de alguem que, 
como eu, tenha aprendido a pcnsar as praticas locais de adivinhac;:ao e cura nos seus 

tennos e quadros conceptuais. No cntanto, aquilo para que eles requisitam a 
nossa reflexao nao sc limita aos meios de prova ao grau de coac;:ao e violen
cia que estao prcsentcs, ou mesmo aos atropelos a direitos considerados fundamci 
tais e salvaguardados peIo Estado a comec:,:ar pela cxclusao da pena de morte. Todas 
essas questoes sao incontormivcis mas, estando nos peranle algo que e concebido e 
aceite pelas pessoas envolvidas como uma forma especializada de administrac:,:ao de 
justic;:a que se articula com outras instancias praticantes do 'pluralismo jurfdico; as 
preocupac;:oes que nos suscite esta forma particular de juIgamento deverao projectar
sc sobre os proprios fundamentos de legitimac;:ao desse pluralismo. 

risco de dizer que esses fundamentos 
de 

seguem dois vectores es
senciais. Baseiam-se, por um lado, numa prcocupac;:ao pragmatica: os meios estatais 
para providenciar justic:,:a sao e serao escassos, 0 que poderia ser con tornado 
mobilizac;:ao e pclo reconhecimento de instancias de resoluc;:ao de conflitos local
mente legitirnadas l2 e que agissem de acordo com principios localmentc aceites. Por 
outro lado, baseiam-se numa preocupac:,:ao de equidade ideologica: considera-se que 
se verifica uma hegemonia13 'ocidental' que impoe quadros institucionais, prindpios 
e no<;oes de direitos que sao ext rinse cos as restantes culturas e as desrespcitam, pelo 
que, para estas. a de confiitos e a de justi<;:a de acordo com os seus 

e meios constituiria um factor de emancinacao e de mais 

12 Note-se, entret.anto, que 0 tipo de instfmcias de resolu~ao de conflilos que sao 
aceites em cada local e 0 grau de legitimidade (e de autoridade) que Ihes ereconhecido variar 
fortemente ao longo do territOrio. Compare-se, por exemplo, Farre (2008), Florencio (2005) e West 

13 Normalmente entendida, no de raciodnio e de discurso. no sentido mais popu-
larizado e vago de 

e nao em (lualouer das acepyoes gramscianas 
que estao na 
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funcionamento social. Este segundo vector, desenvolvido fundamentalmente em con
texto academico, encontra a sua legitimac;:ao teorica e mora/, por sua vez, no muito 
antropologico e respeitado principio do relativismo cultural. 

Ora, parece-me que 0 caso das acusac;:6cs e julgamentos de feitic;:aria constitui um 
excelente ponto de partida (tal como 0 poderiam constituir as desigualdades de ge
nero, de idade ou entre outros grupos sociais cuja diferenc:,:a de estatuto esteja cultu
ralmente codificada) para aquilatarmos em que medida essa do relativismo 
cultural sobre os direitos das pessoas e problemMica e polencialmente perversa. 

Na porem, ela ja comec;:a por ser problematic a em termos abstractos e 
leoricos. lsso decorre do facto de os saudaveis postulados de que as diferentes cul
turas nao sao superiores umas as outras e de que cada uma delas deve ser entendida 
nos seus proprios termos nao serem aplicados, neste caso, a fen6menos estritamente 
culturais, mas sim a fenomenos politicos. 

Claro que podemos afirmar que, a luz das noc:,:oes mais de 'cultura' 
alias partilho), a politico tambem e cultural. Efectivamente, se entendermos 

por exemplo, como um conjunto de formas socialmente transmitidas e par
tilhadas de percepcionar 0 mundo, de 0 classificar e de sentiI' e de 
pouco do que ehllmano deixani de ser, em sentido lato, cultural. Mas essa 

so de forma falaciosa poderia escamotear um aspecto fulcral e sui generi.> 
das relac;:oes de poder e, particularmente, do reconhecimento au sonega<;:ao a certos 
grupos socia is de determinados direitos ou privilegios: e que, em qualquer momento 
e cultura em que existam dominantes e dorninados, os direitos que sao reconhecidos 
a estes ultimos (tal como, simetricamente, os privilegios e fundamentos de desigual
dade de que beneficiam os primeiros) resultam do historial e dinamica de conflitos e 
'''~;V~.la.',M'"'' de poder. Por outras os direitos dos dominados 

aos dominantes, num processo eminentemente politico de conflito e negOClac:,:ao. e a 
sua codificac;:ao em regras clliturais (tal como a codificac;:ao cultural de fundarnentos 
de desigualdade, mesmo que naturalizados ou espiritualizados) nao constitui mais 
do que 0 plasmar, na normatividade social e na propria visi'io colectiva do mundo e 
das pessoas, de uma correlac;:ao de for<;:as conjuntural e provisoria, por muito dura
doura que possa ser. Quer isto dizer que, a menos que se sustente uma visao essencia
!ista das 'culturas' que as encare como estaticas, homogeneas, exclusivas e disjuntas, 
a do relativismo cultural aos direitos das pessoas eabusiva e desadequada. 
Mas existe uma segunda quesUio problematica, de canicler simultaneamente teo rico 
e 

Se 0 objectivo mais nobre da do relativismo cultural sobre a adminis
da justi<;:a (atraves do pluralismo jurfdico) e, conforme suponho que 

promover a emancipac;:ao de culturas e sociedades que estao submetidas de forma 
avassaladora ao diktat de principios e criterios que lhes sao extrinsecos, tal objectivo 
so seria possivel sem graves efeitos perversos caso essas sociedades dominadas f05

scm (conforme tais raciocfnios pareccm por vezes pressupor que sao) homogeneas, 
harmoniosas e isentas de relacoes de dominac:,:ao e de fortes conflitos de intercsses. 
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De forma nao eesse 0 caso de nenhum contexto mo<;:ambicano ou, alhis, 
de qualquer outro de que tenha conhecimento. 0 'bom selvagem' de Rousseau (1978 
[17501) consegue afinal somar em si, de forma aborreeida, a inexisteneia empfrica e a 
capacidade de inflamar imaginarios exoticistas. Aquilo com que nos confrontamos, 
na pnitica, ecom comunidades fortemente diversificadas, hierarquizadas e em que as 
rela<;oes de desigualdade e domina<;ao entre grupos diferentes estao (como em quase 
todo 0 lado) codificadas culturalmente. 

Quer isto por um lado, que tomar as regras culturais locais como homoge
da comunidade no seu todo eouivale a tomar os valores e 

locais de 

se qUlsermos, ao 
o sistema de castas indiano a partir dos textos ClaSSICOS, 

escritos por Bramanes, reduzindo 0 sistema e 0 domfnio que nele exercem as castas 
mais elevadas 30 ponto de vista que estas ultimas produziram 

Mas isto quer tambem dizer que pretendermos ignorar a existencia de processos 
endogenos de hegemonia 11 nas comunidades consideradas 'diferentes; assumindo os 
val ores nelas dominantes como sendo 'genuinos' e representativos de 'toda' a comuni
dade (como se esta fosse indiferenciada e como se a aparente aceita<;:ao desses valores 
pOl' parte dos localmente dominados nao fosse, eia propria, 0 resultado de processos 
de domina<;ao), contribui para reproduzir essa desigualdade e hegemonia. POI' ou
tras palavras, ao tentar-se contrariar os abusos decorrentes da imposi<;iio de valores 

num contexto de domina<;ao intercultural, estao-se a legitimar os abusos 
que decorrem da imposiyiio dos valores dos grupos locais e as formas 
que assume a sua de domina<;ao sobre os localmente subaltern os. Apelando a 

de uma comunidade abstracta e imae:inada. reforcam-sp os instrumen

.~~--

e 

Por essas razoes, slIstento que e imprescindivel assumir que 'cultura' e~tradi<;:ao' 
dependentemente da evidente necessidade de as equacionar enquanto contexto) nao 
sao impedimentos validos aequidade e aos direitos das pessoas, e menos ainda apro
tec<;:ao daquelas que sao mais vulneraveis, pela sua situa<;:ao ou estatuto. No entanto, 
uma coisa eassumir isso e outra coisa, bem diferente, eassumir que, quando alguma 

em ambos os sentidos grarnscianos de de um grupo, alcan
convencimento dOB subalternos atraves de meios e de aceita<;:ao e 

subalternos, da ideologia dominante 1971). 

D VISMO CULTURAL E H 

pn'itica apresenta elementos formais que parecem abusivos a luz dos valores de 
dade e de direitos humanos internacionalmente dominantes, tais valores se devam 
sob rep or aos sentidos que as pessoas investem nessas praticas e as consequencias 
sociais que Ihes atribuem. Duvido que 0 dilema entre estes dois polos que tend em a 
ser olhados como os unicos posslveis tenha uma solu<;:ao definitiva, ou sequer total
mente satisfatoria. Parece-me, contudo, que existe uma terceira aiternativa, tambem 
ela rdativista e permanentemente renegoeiada, mas com a vantagem de nao cair nem 
na imposi<;:ao de valores extrinsecos, nem na sonega<;:ao de direitos e na reprodu<;:ao 
de desigualdades. 

Sugiro que, em caso de choque entre os principios e praticas 'culturais' e os direitos 

humanos e de ""'''''-lall''''', 
cionais ou 
as pessoas e grupos que, 
faei!. antes de 
decisao para os mais dominados e 
<;ao envolvida e com capacidade e 

locais. 
Mas enfrenta ainda uma outra dificuldade, decorrente da mais potenciadora acep

<;:ao que Gramsci (1971) atribuiu a palavra 'hegemonia; quando cunhou 0 seu uso: 
a de aceita<;ao e integra<;ao na sua propria ideologia, por parte dos dominados, de 
principios da ideologia dominante que foram concebidos, precisamente, para legiti
mar a domina<;ao de que sao vftimas.15 Por efeito deste processo, existe sempre 0 

risco de que, utilizando como criterio a vontade e perspectiva dos dominados, es
tes reproduzam a ideologia localmente dominante, optando pela defesa de praticas e 
principios que, olhados do exterior, os oprimem. 

Face ao anteriormente exposto, contudo, esse parece-rne ser 0 menor e 0 mais 
dos riscos Dossiveis e, sobretudo, algo que retira as eventuais expectativas 

do espa<;:o das imposi<;:6es de poder, para as transferir para 
PUIllH':O e da negocia<;ao simb6lica c ideologic 

de 

e IImltayOes deste ummo. AO raze-IO, pOder-se-la sempre argumentar que os 
mentos de constituem um caso extremo dentro do diferenciado 
praticas de "pluralismo juridico'; nao devendo pOl' isso por em causa form as in6cuas e 
socialmente qteis de resolu<;ao de contlitos e de presta<;ao que mutua

15 Sao processos deste tipo que fazem com que, por exemplo, sejam sobretudo mulhcres quem 
ensina (e quem em primeira insti'mcia pressiona) outras lTlulheres a submeterem-se it domina<;:ao 
masculina, ou com que indivfduos de classes sociais dominadas a.ssumam que houve ricas 
e e que isso e urn facto 'natural: 
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mente aceites pclas partes envolvidas. De facto, recorrendo a instrumentos de prova 
espirituais ou m,igicos e podendo conduzir aespolia<;:iio economica, ao ostracismo, it 
mutila<;:iio, it indu<;:ao de loucura ou a morte das pessoas aCllsadas, esses julgamentos 
contrastam bastante com, por exemplo, a media<;:ao de querelas familia res numa es
quadra da policia ou num tribunal comunitario. 

No entanto, tambem destes ultimos nos amiude, noticias de decisoes 
claramente atentatorias dos direitos legais, constitucionals e humanos de cidadiios 
acusados ou de familiares seus, menores de utilizados como instrumentos de 
compensa<;:ao. Mais do que isso, os abusos cometidos sobre pessoas e grupos domina
dos e vulneniveis poderao variar em grau consoante a tipo de institui<;:iio "prestadora 
de justi<;:a" e 0 contexto local, mas derivam de um mesmo principio de lcgitima<;:iio' 
cultural (e, consequentemente, de legitima<;:ao de desigualdades culturalmente codi· 
ficadas), podendo mesmo os julgamentos de manter, conforme verificamos, 
continuidades e com outras dessas si. Dessa forma, os jul

de feiti<;:ada podem ate ser vistos como 0 polo extremo de um continuo 
,uuidades de abuso e imposi<;:ao de domina<;:ao; mas essas possibilidades sao, 

inerentes apropria 16gica de 
Ora, se atentarmos em casos concretos de e julgamentos de 

veriflcamos que, independentemente do grau de refinamento, exotismo e/ou vio
lencia dos processos de prova, eles nao se limitam a constituir explica<;:6es para 0 

infort(inio, ou mecanismos de controlo social e de resolu<;:i'io de conflitos e tensoes 
pre-existentes. Sao tambem potentes instrumentos de reafirma<;:ao e refor<;:o dos 

locais de domina<;:ao e a que os proprios domina
quer por efcito de hegemonia, quer por constituirem eles proprios 

dtimas alternativas de acusa<;:6es semelhantes. 
Iste fenomcno remete'110S, assim, para desconfortaveis perguntas de ordem 

cientifica, etica c politica que nao devem SCI escamoteadas quando 
pluralidades jurfdicas: e cor recto utilizar 0 principio do relativismo cultural como 
pressuposto de discussao, quando os direitos culturalrnente reconhecidos das pes
soas nao sao, em sentido estrito, urn fenomeno cultural mas politico, uma sedimen
ta<;:ao de muUiveis de for<;:as e domina<;:iio? Elegitimo caucionar praticas e 

de pluralismo juridico, quando iS50 nao se limita a fragilizar as nelZe.m(H 
modernistas e a ideologica it escala mundial, mas igualmentc 
rela<;:6es de e hcgemonia aesc'll a local? Devera caber a > 

do Estado as desigualdades existentes e historicamente ou 
pugnar pela equidade entre os seus cidadiios? Sao social e politicamente aceitaveis 
(e caucioniivcis) priiticas c decis6es juridicas que violem direitos constitucionais e 
humanos de cidadaos, contra a sua vontade'? Que pode e deve ser [eito para 0 evitar? 

As respostas que eu proprio daria a estas perguntas teriio ficado evidentes para 
o lei tor, 30 longo deste capitulo. Mas, e sem qualquer poder de decisao 
sobre a materia, creio que mais imDortante do Que reSDonder-lhes sera formula-las e 

aretIexao ace rca del as, 
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ste capitulo trata da forma como, no centro de Mo<;:ambique, os sobreviven
tes da guerra, os juizes e os medicos tradicionais se envolveram em proces
sos complexos de negocia<;:ao para resolver os crimes que foram cometidos 
durante a guerra civil (1976-1992) entre 0 governo da Frelimo e 0 movimen

to rebelde cia Renamo. Lida com a forma como essas negocia<;:oes 
tiveram lugar nos tribunais comunitarios enos espa<;:os de consulta de medicos tradi
cionais. As negocia<;:6es desenvolvldas pelos litigantes e pelos medicos 
traclicionais reiteram a ideia de que "e melhor aceitar urn passado doloroso do que 
nega-lo ou reprimi-lo" (Todorov 1999: 18). As levadas acabo pelos sobre
viventes de guerra tambem sugerem a de se focalizar no que Aquino de 

raganc;:a e Jacques Depelchin referiram como 'problemas pendentes; que 
neste caso 0 governo da Frelimo tentou ao promulgar a lei da amnistia logo 
ap6s 0 fim cia guerra civil. 

Durante os processos de de paz (I990-1992) entre 0 governo cia Fre
limo e a Renamo, intermediado por incliviclualidades nacionais e internacionais, as
slm como POf grupos religiosos cristaos, a questao da justi<;:a para os crimes graves 
cometidos durante a guerra civil nao foi tomada em considera<;:ao. Os mediadores e 
as partes ern conflito decidiram que a justi<;:a constituia um obsUiculo para as negocia
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