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Abstract
AlthOllgh it is
assumed that the predominllnt southern
of misFortune interpretation are deterministic, the notioll "deterministic chaos" seems to be
more accurate to understand the underlying principles of the 1\10zambical1 diz'inatioll
with tinhlolo. Tilis divination
does not
but both the past causes
to the
situation, and how would be the future (assumed as mutable and dynamic)
iF the current conditions would remain ~mchal1ged. Tile aim is,
to mmlipulate
slIeil conditiolls, in order to achieve the most desirable result. This system
bascd 011 a deterministic structure, it seeks to explain and to regulate uncertainty, but its
outcome is clwotic duc to the
of the
unknown/lIe in their to
tality al1d characterized by agency. To understand it as II "domestication of uncertainty"
legitimates new comparison fields worldwide (including with flu: probabilistic no
"risk"), and
the study ofNgoma-like
their reproduction
mechanisIns 115 "affliction wits" to their underlying logics illld world visio71s.
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Quando percorremos a literalura antropoJclgiea acerea dos sistemas de adivi
nha<;ao, parcel' sel' ponto assente, embora de forma implicita, que

prati

cados na Africa Subsariana tern urn canicter determinista.
Nalguns casos e locals, podera bern ser verdade. Tanto mais que essa
raramenle e equacionada enquantu tal e de forma explicila, faltando pur isso aos
Ieitores as dados necessarios para a avaliarem por 5i prclprios. No en tanto, nem
a forma de
sistema de

predominante no sui de

Mo~ambiqlle, 0

.nem

0

do inforttmio e de "domestica<;ao da incerteza" em que

ell' se baseia apresentam urn canl.cter determinista. Ambos correspond em, antes,
a uma 16gica de "C<lOS deterministico" 1.
Para que 0 poss<lmos verificar, apresentar-vos-ei em seguida esse eonjunto de
adivinha~ao, 0

contexto em que ele

e usado

f

os seus utilizadores e

expliea<;ao do infortunio que Ihe csta

0

sistema de

confrontando csses dados com

os prindpios da determina<;ao, da aleatoriedadc e do caos deterministico.
Constatar que a utiliza~ao do finhlolo correspondc a UlTla 16gica de caos deter
ministico nao

e, contudo

f

uma mera curiosidade analitica. Essa constata<;ao tem

implicac;:6cs relevantes para a forma como cntcndemos e abordamos os sistemas
de aciivinhac;:ao semelhantes a este. Afinal, ell'S nao adivinham nem nrpt,pnt1
adivinhar 0 futuro mas, por urn lado, as raz6es

"'UJ_"U~"

subjacentes aos

mas presentes e, por oulro, as condi<;ocs
~

caso essas

para ayuilo que 0 futuro seria
nao fossem, conforme os adivinhos bem sabem e

alteradas a partir de agora pela complexa e

interao;ao entre factores

materiais e a acc;:ao de intuneros agentes sodais, vivos e mortos. Ou seja, urn sis
tema de interpretac;:ilo da incerteza que procura ser determinista acaha por nao

° ser, ao reconhecer a complexidade e mutabilidade da realidade que

",,,">r,,,nr1

controlar.
Isto desloca, por slia vez,

0

foco da analise dos chamados fenomenos

(Dijk, Reis & Spierenburg, 2000; Janzen, 1992)f entre os quais se inserem

0

finl1lo{o

e as praticas curativas e propiciat6rias dos seus utilizadores. Se na sequencia
f

cia brilhante proposta de Victor Turner (1968) acerca dos "cuttos de

, a

atenc;:ao dos investigadores tern sido sobretudo atraida pela forma como 0 grupo
de terapcutas assegura a sua continuidacie atraves da ''-"''''''-<>V de ex-pacientes,
aquilo que passa a ser mais relevanl.e, a partir cia n",,.,,nf'('t, que proponho, sao
dt:'

pe:,:qui.,)~l

uN.Ydngd:-; e l-lospitdi.":.; Conct'ltus t' prAticas terapeutica:,
.:, Ciencia e o.l
Estou imE:l1Sdmente grato a Hon
peln lema do "caos dctcrminlStlcn"
(Uio signlficddo prec1so tal COmO
p~lra

1
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amabilidade
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it pn\

os prindpios e 16gicas do sistenca de interpretac,:ao da incerteza que
tica divinat6ria e curativa,

estatuto epistemol6gico que the

12 0

e atribuido

praticantes.
Quando, na sequencia disso, encaramos este tipo de fen6menos como uma va
particular dos sistemas de domestical;ao da incerteza que existem por todo
o mundo (em vez de como um objecto de estudo isolado nas SUdS
teristicas particulares e

carac

tornam-se evidentes as suas similitudes

tes com outras sistemas aparentemente tao diferentes deles como, por exemplo,
o teOlocientifico risco probabilistico

2008). E com isso, proponho-o, todo

um novo e promissor campo de estudo Se abre.

o ti1lhl010
o conjunto de adivinha<;;ao mais comummcnte utilizado no sui e centro de
0 tinhlo1o, nao e de forma
imutavel, ou sequer estavel l1a

Mo<;;ambique,

sua composi<;ilo. Se compararmos aqueles hoje existentes com as descri<;;oes es
critas mais anti gas e cuidadosas (Earthy, 1933; Junod, 1897; Junod, 1996 [1912]),

e evidente que as suas pec,:as se alteraram ao longo do tempo; mas tamln'n"l os
conjuntos actualmente utilizados por diferentes adivinhos apresentam diferen
<,;"as entre 5i (ver

1 e Anexo).

A variabilidade decorre, em parte, do facto de nao serem reconhecidos ao

tinhlolo poder ou vida proprios, por muito habituados que estejamos a que 0 con
trilrio aconte<;;a e seja enfatizado noutros contextos?
De facto, a natureza do tinhlolo pode seT expressa

adivinhos segundo

um leque amph) de metitforas, que nao sao mutuamente

mas antes

complementaTes e enfatizando diferentes caracteristicas atribuidas a esse con
junto de adivinha<;;ao

12

ao seu contexto de

. Vma dessas explica<;oes

dassifica-o como urn amplificador de percep<;:ao que pcrmite detectar dados que
cabed ao adivinho interpretar,
ou com

a imagem do que acontece com urn estetosc6pio

tchova\ urn instrumento feito com cauda de gnu e relos de cauda de

0

hielli1, que ajuda a localizar espiritos que possuam a cliente: "0 tinldolo e como

2.

Fa ra um exempio dessa sitlW~DO,

0

SilV<l (20IH).

3 Para t.lm~1. 4Ipre!:'entac;:ao mai.':'; aprofuHdada deste iJssunto e das met,lfol'as refLirid;)~, \'('jJ-~e Cranjo (20U5a), A
de
COl1\ cerCi) de 30 medicu!:> tf?ldkiono:lis das
ba:::c cI:'lptricd
prcscnte artit;o
de Maputo c
(' no capitctl do
observJ:~a(") de s0ssoes
nil gl'ilndc J11;)!Orla dos
obtidas C'-ln portugues ···0
disponfbilidade e confi;)n<;a, com dcstaque particular
2004 e 2010, Df:'scjo Jgradcc(,f todas cssas pcssoas a
Job \lassinguC', N1aria. Manwclla e Pedro C05SZL
4 0

t'

U

objectp qu<? .":'l.!T.se no lado e:'>CjDt:rdo da fib' 9. Q\-lilnto,) cLlu1pilril\ilo do indIf(l[o a
fin~ll do presente artigo,
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tcllOva

no

(... ) so ajuda a encontrar; nao encontra nada e nao me diz onde

tenho que procurar as espiritos [do c1iente]. Os meus espiritos e que dizem".

Etambem apresentado como um instrumento para pressionar os esphitos do
adivinho a cumprirem os seus deveres profissionais, uma vez passado
tusiasmo inicial: "Quando eu pego nos ossos e chamo,

ell'S

nao ebrincadeira. SI:'

que vir e fazer

l1aO eshio zangados comigo, tern

0

seu en

sabem que e trabalho,

0 trabalho;

ioram ell's que escolheram para ell ser medica tradicional".
Num terceiro sentido,
dor da

rela~ao

0

til1hlolo

e referido como 0

ponto de partida e catalisa

de comunicac;ao entre adivinho, cliente e espiritos que constitui a

consulta: "A consulta

t;

uma carta com muitas paginas, que precisa de leI' e res

ponder. 0 tinhlolo e 0 comec;o de cada pagina. 0 cliente tem que responder, para
os melts espiritos e os defuntos dele poderem procurar mais".
Pode ainda ser descrito como urn sistema de encripta;;,:ao a descodificar pe]os
especialistas:

como as letras. Os ossosjuntam e dizem coisas..Mas a knvumbl1ta

(profecia) do que dizem e muito complicada, e trabalho dos espiritos". Ou, entao,
como uma voz que permite

£lOS

espiritos expressarem-se junto dos vivos, ja que

"para falar, os espiritos tem que «sair» ou que explicar no tinhlolo. Assim, falam
mais certo e cansa menos". Por fim, este conjunto de

adivinha~ao

pode mesmo

ser apresentado como urn espa;;o de demonstra;;ao de poder e de diversao para
os espiritos: "Numa consulta «daquelas)), eu sei 0 que as pe<;as vao dizer jii antes
de tocar na esteira. Os espiritos ja sabem e mostram, quando querem".

Nao obstante essa aparente variabilidade, as pC<;3S do tinhlolo sao assumidas,
em ultima instancia, como "coisas que representam coisas", funcionando eficaz
mente"desde que 0
e os espiritos saibarn que pe<;;a representa 0 que".
Consequentemente, e aceitavel utilizar um novo objecto para representar uma
entidade habitual mente simbolizada par outra pe<;;a, ou entao introduzir no

C011

junto de adivinhm;ao novas entidades e situa<;;oes, que se tornem necessarias em
virtude da especializ<1<;ao do adivinho na resolu<;ao de determinados casos ou
doen<;as, ou em resultado de mudan<;;as nas condi<;6es socia is, que tornem rele
vantes novas personagens ou locais.
Tal nao impede gue, de momento, exista urn tendencial padrao hasico de tilllz
1010 no suI de Mo<;ambique. Na sua versao completa, ele inclui na verdade tres
conjuntos diferentes (figura I).

Na Hnguagcm corrt:'nt~ em f'v1apllto e GaLa. tt}jang:l (plurol tiilyanga)
('tlTandeiros, inderend(:ntl'n1f.c"ntP das suas especia!idades
partic111an"~.

e J. d('!-;igna<;ao gera! para
~

adivinho~~

tambem elas objccto de designa\,oE's
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OU:: i:

Figura I: Conjunto completo de til1h/olo de Job J\1assinge, Matoia, 2005

Dois desses conjuntos sao considerados pdos sellS utilizadores como sendo
variantes do mesmo metodo e conjunto de adivinha<;ao, que iii existiria antes da
invasao do sui de

Mo~ambique

pelos vllNgzl11i, no secu]o

XIX6.

Ambos sao com

postos por seis elementos semelhantes entre si: no caso do chamado
as pe~as sao escamas dorsais de crocodilo; a oulro, chamado t11iakata, e
por cascas de sementes da arvore

que desempenha urn papd importante

no tratarnento das pessoas a quem tenha sido diagnosticada uma possessao por
espiritos. Nessa situa<;ao, as folhas da arvore sao
sendo a mistura resl1ltante batida ate se obter uma

e maceradas em
quantidade de espu

rna. 0 paciente deve ingerir essa espuma tres vezes ao dia, de forma a
dos espiritos que 0 possl1em, ao longo do seu processo de aprendi

a

zagem para se tornar urn lIymlga (figura 2).
Estes dais conjuntos tern tambern em comum a classifica<;:ao das suas pe<;as
como lres nlachos e tres

partilhando ainda os mesmos principios de lei

tura divinatc)ria. Esta baseia-se no Illllnero

C

das pc\,as que cacm com

0

Jado de Heima" ou de "baixo" visivel, nas direCl;:ocs gcogrMicas para que apon
tam e no agrupamenlo e combina.;;:oes lineares que entre si desenhan1.

do 3:3Censo, politka
e queda do irnped.o de
rE'~U ltantp dt'ssa
pur
;-1937 {18(8)]r Cla Tt"'1"Jcf'-Sm ith [1990 (l9KS)]! r,it'~egang (1986)' PCll;;"ier (199~) (" ytJhcna (1996), Para
Ndau, 0 plural e obtiJo ntrave~ do prefh.o V<3-.
Nl?ve~
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Figura 2: Aprendiz de Ilyollga comendo espuma de llilhl, Maputo, 2010

Sao descritos como "os mais tradieionais" e

e comum um adivinho afinnar

que as sellS al1tepassados "s6 precisavam de um dcstes para fazer uma eonsulta".
Nao

c eontudo consensual <-}ue tipo de adivinhos usava eada um dos conjuntos,

no passado. Alguns dizern que arenas guerreiros usavam
outros

0

consideram ligado

a possessao

por

0

enquanto

"de agua" e urn tereeiro

grupo afirma que a raZ30 era sobretudo geognlfica e pragmMiea: se um adivinho
vivesse junto de um rio, uti 11 zaria

0

tillgul'llha; caso contrario, as nozes de 11ulL!.

Conforme em breve explicarei, estes conjuntos tem hoje duas diferentes utili
za<;oes: como forma redundante de confirma<;ao, durante os primeiros lanc;amen
tos de consultas consideradas importantes, e enquanto conjuntos independentes
e isolados, para responder a perguntas directas do cliente. Neste ultimo caso,
conjunto a utilizar

nulu ou escamas de crocodilo

espirito que Nesta a trabalhar" com

0

adivinho, naquela sessao particular.

o terceiro conjunto parcial do til/hlolo, 0

maior e mats diversific<Jdo,

e aCluele

que apresenta mais semelhanl;as com as descric;;6es de Junod e de Earlhy.
vezes referido como" iinhlolo

0

depende das prefcrencias do

E por

, pois assume-se que tedl lima origem zulu e

que teni sido introduzido na regElo pelos invasores vaNgulli.
Tambcm este conjunto C sobretudo composto por casab de macho e femea,
podendo incluir um nLlmero variavel de conchas (mas obrigatoriamente uma de
maior dimensao e especic particular), moedas, pedras, a parte inferior da carapa
"a de dois cagados, duas sementes dcfarmadas de canhu au a sua rcpresenta"ao
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na madeira dessa arvore 7, e os astragalos de varios flnimais, domesticos
e se1vagens. Os ossos de animals domestlcos provem de um carneiro que e {mi
co porgue representa 0 chefe e hel apenas lim chefe

e de nove cabras, cabritos e

bodes que correspondem a pessoas de diferente idade; genero e estatuto. Os de
animais sclvagens serao provenientes de macacos, leal's, kudus, gnus, impalas
e cabritos monteses. Para alem destes objectos, e bastante com urn a inclusao de
dados, para alem

conforme refcri

de objectos exclusivos de cada Ilyanga, ern

ftm<;;ao das suas preferencias e especialidade (figuras 8 a Il; em anexo).
Uma explica<;ao do sentido atribuido a cad a pe\,a do tinhlolo e dos seus prin
cipios de Jeitura exigiria, por 5i

urn artigo muito mais longo do que cste. Nao

quero, contudo; deixar de sublinhar que a maioria dos adivinJ10S esta plenamen
te consciente da variabilidade deste5 elementos. Com estas palavras ou outras,
foi recorrente ouvir que:

Estes ossos nao sao realmente

0

que deviam, porque cada coisa destas esta ligada

a urn certo animaL Veja: nos tempos

se era 0 muluve, 0 antepassado, tinha

que se usar 0 javali
Mas hojl' usamos simbolos [textual] e juntamos as
pe<;as como as conseguimos encontrar. Depois, dam os 0 nome coniorrne as neces
sidades.

Portanto, se e assumido que mudar as pe"as nao e grande problema (e que, no
limite, nao importa real mente que objecto

e utilizado), e pressuposta e evocada

uma era arquetipica, em que havia alguma liga<;;ao natural ou sobrenatural entre
o tipo de animal que fornccia

0 0550

e a entidade social que esse

05S0

rcprcsenta

va durante 0 processo de adivinhaq'io.

O(a) adivinho(a) e os seus espiritos

o

leitor teni certamentc reparado que, em tao poucas paginas,

ja mencionei

por diversas vezes os espiritos dos adivinhos. Tal acontcceu porgue eles sao uma
referencia incontornavel em qualquer conversa aCerca deste assunto, visto a pos
sessao por cspiritos ser localmente uma condic;;ao sine qua nOJ1 para a capacidade
e pratica de adivinha<;ao.
De facto, n50 e suposto escolhermos ser l1yanga; somos cscolhidos para essa
tare fa por espiritos gue "querem trabalhar" atraves de nos, por urn acto de pos
sessao. Os espiritos escolhem

0

individuo entre urn conjunto de familiares possi

7 Con forme Junod (1996) sublinhou e a malor partE' dos mot;ambicanos bern sabe, 0 canhoeiro e uma do."; arvores
gue pode
dt' abrigo ao~ antepassiJdos, 5cndo PT(ldu:;dda
SL'US frutos uma
p;;nd COPsum(,
comunitarlo que n1uito aprenada; preferiu cOl~tl1do omitlT que tantu 0 aprc<;:o qllanto 0 (onsumo colectivo estiio
ligado::; 80 poder JfrodiSlaco atribuido.1 bebidiL

e
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ser herdados de ambos os lados da fillllilia - 0 que 12, afinal, paralelo
a
em que os prindpios de descendencia agnatica sao prcdomi
nantes mas nao excIusivos (Webster,
coexistindo com sentimentos e de
veres que resultam das alian;;as matrimoniais e perduram por varias gerac;oes, a
par de outros factores comuns como irregularidades de lobolo' (Granjof
ou
Em casos
herdou uma

que apenas detectei em familias onde um dos pais
quantidade de espiritos, a escalha destes pode ser anunciada

- atraves de
ou de transe - mesmo antes do nascimento da
juntamente com 0
eo nome a atribuir ao bebt'l°.
Normalmente, contudo a exigencia de trabalho por parte dos espiritos assu
mini a forma de uma
de chamamento" que, a par de sintomas individu
gerat fragilidade nas articula<;:oes e fortes dores,
"'1J'<'<1W''''', incIuira uma
para as
a biomedicina nao encontrara aparente explicaC;ao. Se a pesSoa nao
reconhece a presenc;a dos espiritos, recusa ou tenta adiar a chamada, espera-se
t

que sistematicas cloenc;as, desgrac;as e mortes a venham a atingir a si e a sua fa
milia.
Este comportamento violento por parte dos espiritos nao e atribufdo a malda
que eles enfrentam na sua actual forma de existencia.
de, mas antes as
Ernbora
as espfritos sao o que sabra" da pesso<1 que em tempos fo
ram. Nao
por
capazes de comllnicar aos vivos 0 que querem! vendo-se
limitados a chamar a atenc;ao dell'S de forma inclirecta, propiciando acontecimen
U

tos anormais e indesejados ate serem ouvidos atraves da adivinhaC;3o ou tran
Para aIem disso, c esperado dos espiritos que de momento
se de
nao possuam ninguem que se comportem "como crian\as"f de forma capricho
sa e impaciente (Honwana, 2002), sobrehldo quando se sentem impotentes para
transmitir 0 que desejam.
Oaqui resulta uma dina mica que corresponde bastante a no.;ao de "culto de
1968), mesmo se "culto" n50 e uma palavra que eu escolhesse
para a descrever. A pessoa que e vitima de uma "doent;'a de chamamento" procuran:i
junto de um(a) nyal1ga C, uma vez que the scja diagnosticada uma
de espiritos legitimos que "querem trabalhar", 56

por
perar

0

su

problema aceitanclo tomar-se ela propria llymlga. 0 paciente tornar-se-a

L(lbolo (ou /auo/t))

lima forma de casamento '''tradidoHiJl'' em que a famiUa do noi\'\.) compensa a da

perda dos

e postedores descendentes que resuHcm da l.1niao (em vlrtude dOt< prindpio$ de

patrilinear),

tambem a propria cerim6nia e os bens que

ne1a

trallSlTll'lcjoS.

do proccsso cle chdmdmenlo, \'eja-se GranjQ (2010).
(\irtlcterL.,tkas semE'[hantes as de
denl.asiado

(~h€'i()s

de

pL'SS~'ib Vl\,d5

seme~hantes ",ellS

"tradl(1om:ilistas" LOTbWicrarao

p,Jtenciam conflito5., {(>ndendu

entre du(}s g('r3t;()es sllbseqllelltes, em ve7 de esper3T pe!a morte do(a) rryauSiI para
dl! geriJ<;,iio ck>s

5CU::;

ncto:"
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entao U111 terapeuta, e 0 va go crente, fn:quenternente senli-ceptico acerca de tais

assuntos, lornar-se-a um divulgador e reprodutor da cren;;;al :.
Tenho vindo a referir "espiritos Jegitimos" e factores familiares, temendo in
duzir 0 lei tor a pensar que a legitimidade das exigencias de urn espirito decorra
do sell cstatuto de antepassado, ou que cada antepassado seja urn espirito. Neste
contexto, nenhuma das hip6teses e verdadeira.
No que diz respeito

allltima delas, podemos dizer que, se todos os espiritos

5,10 antepassados de alguem (desde que Ihes tenham sobrevivido descendentes),

poncos antepassados se tornam

E pressuposto

que toda a gente tem

uma parte espiritual que sobrevive it sua morte e se 111antem na Terra, protegen
do e corrigindo os seus descendentes que, por seu Jado, teIn 0 dever de os hon
rar e se submeter a eles, tal como deve acontecer relativamente aos seus parentes
vivos 111ais velhos. Nao obstante, s6 alguns desses "restos" espirituais adquirem
poderes excepcionais, em resuJtado do estatuto, ac;;;5es ou excepcional for~a es
piritual que tivera111 em vida, ou devido a circunstancias negativas na sua morte.
S6 e8ses sao, em sentido e8trito esp1rit08.
Quanto a eventual necessidade de urn espirito ser antepassado da pessoa que
l

quer possuir para que tal exigencia seja considerada legitima, deveremos estar
dentes de que pelo contrario,
l

0

acesso ao conjunto completo de capacidades

a que um(a) nyanga pode aspirar impliea a sua possessao por espiritos de tres
diferentes origens:

Conforme Alcinda HOlHvana sugere (2002), esta divisaol ::! reproduz em ter
mos "etnicos" as representa<;oes sociall11ente partilhadas aeerca das guerras e as
censao do Imperio de Gaza, instaJado em prindpios do seculo XIX e desl11antelado
pela ocupa-,;ao efectiva do territorio por parte dos portngueses, em 1895.
Olhando estc quadro a partir do ponto de vista suI do pais, tem05 de urn lado
o invasor Nguni que se tornOl] governante, de cujas tecnicas de guerra c adi
11 N~llguns CJS0S pontualmente
em liVfOS (Polanah, 1987,) - C
Dutra })('S50£1 concorde em
l':', (onsequf'nh:'mentf'~ se torne nyaax;,.
viavC'1 quando os cspiritos S0 manifestam pC'Ja pdmcira "';ez numa
J~ Embora consPll;,Ua), a cla~::,ifil-d\dO re(erida 1130 e'Xdu: outrilS jntegr.J~·(":H.'o excepcinnais. Por exemplo, conheo:;o
Jois linyiln:§J
afirmarYi SQr possuidos, para J.lem de todos os re~tdnteSj
espinto::i de horn ens d!:;'
luso-indiallil sem
rela~ot"s dE parentescu com a
iamili':L [u
fui diagno.sticddo como um fu
turo espirito, 3pO~ a
r:10rte, (~rnbora seja classifirado ('omo un1 eUTopeu semllga\Des iarni;iarcs a Africa,
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vinha-;:ao perdurou lima imagem de superioridade que 0 faz corresponder! em
referencias populaTes e dos
ao leitmotiv mitoll)gico do hert'li civi 1izador;
temos depois os "donos da terra"! vencidos e assimilados pelo invasor, deven
do

a slIa submissao 0

estatuto e nome que vieram a ter; temos por fim

lembrado como 0 rebdde resistente

0

Ndau,

as invas6es e guerras que the foram l110vidas

pelos anteriores, sob comando dos
poderiam ser explicadas pela posse de

e cnja determina<;ao e resiliencia s6
Ul11

forte poder espirituajiJ.

Nao obstante 0 que acabei de expor, a famIlia tam bern fornecc, num sentido
diferente, 0 principio legitimador para a integra<;ao de espiritos exteriores - e
isto de acordo com uma J6gica de culpa e de dever. De facto, a legitimidade da
exigencia cle urn espirito Nestrangeiro" para possuir alguem e Utrabalhar" deriva
da relac;ao que tera mantido com antepassados da familia, quando todos eles es
tavam vivos. Norrnalrnente, os espiritos
seriam senhores on amigos de
urn antepassado que auxijiararn a familia e ja nao tem descendencia, enquanto no
caso dos vaNdall poden\ lratar-se de Ulna mulher trazida da guerra como escrava
e concubina, dos sells parentes chacinados (a cujos espiritos ela mostrou

0

carni

nho para a casa da familia que a manteve cativa), ou de urn guerreiro rnorto antes
de casar, que por iS50 exigiu a familia do seu oponente uma esposa viva e acabou
por decidir "trabalhar", quando a sua raiva se apaziguou ao longo do tempo].).
Independentcmente cia origem do espirito, as consequencias onto16gicas da
posscssao sao no essencial as rnesmas. Embora urn espirito nao possua 0 corpo
da pessoa de forma continua, tanto ell' quanto 0 individuo possuido deixarao de
scr as entidades
e independentes que antes eram, para se lornarem
num ser sirnbiotico, com uma identidade nova e comUl11. Cada urn influencia

0

comportamento e a identidade do mItro, adaptando-se a ossa coexistcncia duran
te 0 seu processo de prepara\'ao para se tornarem um Ilyanga podendo
por
exemplo, 0 homem vivo ter que mudar de religiao, caso 0 seu espirito principal
professasse em vida uma rcligiao difercnte da sua. De facto, um dogma local
afirma que 0 espirito (e nao a pcssoa que 0 hospeda) quem e treinado para

e

trabalhiH, pois 0 seu conhecimento foi em grande parte esquecido desde a morte
do(a) hospedeiro(a) anterior; se a pessoa tambern aprcnde ao longo dcsse proces
so, diz-se, tal resulta da sirnbiosc entre os dois.
Este tipo de classlficac;ao fOl recuperddf: eniatizado durante a
gtll'Tril dvU qUE- teTm::nou em 1992 Or des
dt: €'lltao, vO!LCi a ,q,'l' fn.'Jnipulada em redamac,\7)cs
que
util1zar exprpssao "coloniaJismo
zu:u" (Flordnclo, 2005). Note~st" tambern que a guerra civil pur V(,Zl':; refcrida como "a guerra dos cspiritos"l em
paraielo com
Analises dE' Geftray (1991). TZlmbcm os pt)Ttllgu('S(~S tl'lldem t1 ser (on5~dcrados
fortes/
nurnZl expli("a\,50 implicita milS directa UJ derruta de Gungunh':H;i;1 e do :::t..lb:seyu(·nt<,; dominio

e

14

Devido

a

de rituais de jjmpf>za (Granjo, 20(7)~

<)

tlitimo tipo de (:xigencia

e

n30

rante vid"l. d+.> qUt'1l1 matou
situ.:1,ih) de
cssa r<::LZdO, 111uito tfe-quentc que os
genl1jnamcntt! prpocupados ((nn uma
d(-~ rOSS(~SSOt'~ durante pn}xima gera,dP,
sobrevjvente~ da gl1prra clvil CDmC~dfe1l1 a JnOrref.
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Uma {lltima caracteristica a reter e que, contorme Harry \Vest (2006) eloquen
tementc aponta para

0

caso do norte de

Mo~ambigue,

os adivinhos-curandeiros

nao estilo rnanietados pOl' urn quadro de praticas e de discursos tradicionalislas
e repetitivos. Pelo contnirio, a sua prMica inclui experj,';neias,
va~oes,

especula~6es

e 1no

estando des, regra gerat bastante interessados tanto no reconhecimen

to externo do seu trabalho, quanta nas
noutros contextos

explica~oes

e praticas clJrativas vigentes

explica;;:oes e pniticas que aprescntam para eles

0

interesse

suplementar de poderem vir a ser reapropriadas em beneficio do seu prestigio
profissional e da

atrac~ao

e fixa<;:ao de clientes.

A consulta"
JJ

De acordo com este quadro conceptual, a "consulta"

conformc

e designada

a sessao de adivinha;;:ao, em dellberada analogia com a terminologia biomedica
e vista como uma rela<;:ao de comunica.;;ao entre quatro diferentes agentes: o(a)
adivinho(a), os seus espiritos, o(a) cliente e os seus antepassados1S •
Nao obstante, do ponto de vista do adiv1nho a cons1.1lta nao

e apenas 1.1ma

questao de Informa<;;ao, mas tambcm de credibilidade junto dos se1.1s c1ientes.
Por essa razao, as suas atitudes e ('stilos de leitura variam consoante 0 nymlga e a
ocasiiio, de acordo com 0 sell grau de confian<;;a e as estratcgias que utiliza para
se salvaguardar e transmitir confian~a. A sequencia dos acontecimentos C, no en
tanto, basicamente a mesma em (lua1quer consulta.
Quando

0

cliente chega, limita-se a pedlr uma consulta, scm especificar os

seus motiv05. Algurn tempo depois, sera convidado para a cabana pertencente ao
esplrito que liderara 0 trabalho nesse dia, pois 0 nyanga deve chama-los a traba
Ihar de forma rotativa, ou alguns "vao ficar zangados de ciume, por pensar que 0
trabalho deles e desprezado".

o adivinho vestira entao a capulmw

16

desse espirito e, virando-se para os per

tences dele, chama-lo-a para trabalhar, informando-o que alguem pede a ajuda
de ambos (figura

Eesseneial que 0

trario 0 adivinho "olha e

espirito cOllcorde participar, pols caso con

so vc ossos; nao consegue ler nada".

Depois desta invoca.;;ao do cspirito (pois eles gostam de passear e de conver
sar a sombra de algumas arvores, OLI de brincar na praia, podcndo nao estar por
ali)/ um nyanga alfabetizado [omara nota, mnna agenda semelhante as utilizadas
{-' clientes podcm ser h01l1eTIs on m1tlhcre~. PilSSarC] contudo utilizar apcnas form21 mascnlind
(corrcspondentC'
fotos da consllita que i!l1str~lrn
artJgo, realizZldJ: por Job f'vfassinguf' t'm 20(5), Je forma
C'vitar sistem~lti(as duplic<1\oes de genero., como as preSl~ntC's nestc p:nagrafo.
in CUp:!iUlJilS San pano.::: coloridos que SQ enrOL11n J cintnra, on
,)llidlT<1m para tr<ll1Spnrtar lwbl\'" o3.tt (ostJS.
Quando esta a traba1l1i:lL n llyilJl~~(I usa (Jrpuirl1Ja;; com C(H"C'5 (' de.sl"nhos t~~pf'dficos de iJ1.-urdo
as oTigt.~liS
"etnicas" dos E'spiritos que 0 possllem .?or n:gra urn,) diferentc pard cad a urn deles.
T
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nos hospitais, do nOlTle oficial do cliente, cia sua genealogia e do seu "nome tradi
cionaY'
Este acto

all,

na ausencia dcstc, da

Slla

alcunha

cuja similitude com a rot ina medica

Oll

diminutivo dentro da familia.

e evidente - e normalmente pra

ticado com alguma circunspec.;:ao e solenidade.

Figura 3: Job Ntl~;singue, chznnand() Uln dos scus espiritos

o espirito e cntao convidado a fazer kuTJtl1nbatn (profecia) para 0 clicntc, que e
idenlificado pe]o seu nome e pelos seus ascendcntes nas ultimas duas OU tres ge
Em seguida, 0 adivinho morde urn ramo de manOIlO, uma madeira muito
amarga que 0 ajudadi a induzir aquilo que e normillmcnte designado por "hanse
ligciro", ou "leve" (figura 4).
Quando utilizada de forma isolada, a palavra "hanse"

e de facto

reservada

para as ocasioes em que urn espirito assume 0 controlo total dapessoa e dos seus
movimentos, fala atraves dela e - de acordo com uma cren<;a popular a que mui
tos tinyanga negam veracidade a faz perder a percep<;:ao daquilo que se passa it
sua volta 18 • Este estado e necessc1rio para a realizao;:ao de varias cerim6nias e do
mais espectacular tipo de iratamentos por
caso das consultas, contudo, a

incorpora~ao

(exorcismo de cspiritos). No
do espirito no adivinho

e antes des

crita como "urn arrepio, e depois como urn tecido fino sobre os ombros".
ii' (1 cih:nte fOt potteo dep')is repreendido por 111antcf
consuIta.

Fe~ nc;;td posi\".J.o.. que

Como nessas
sucialmente e~i:;eraJo que t) nyal1S(/ en1
tco:u?"{ alguns ddt's f€'cnnhC'Cl'l11 simular
3usencia dc conscien(":a,
sensorIal
altera, tal n;4,o ("vita que mantcnharn Ul1lJ nO(dO
GdquiJo

"Jr:lalTa"

[bloqtJci<1I

it

"0 qtk'
0 que a('on
digillTI que fit" sua pt>rcep\.'iin
"llj{' se
a pussar sua vo!ta

a

78

Figura 4:

~1ordendo lT1tldciru

de

tlm;UHI.O,

A partir do momento em que

ter"

0

para auxiIiar

indu<;ao de

i!tr8.n~(l

ligeiro"

adivinho sente a sua presenr;a, poder<l "ba

(lan~ar) 0

tinhlolo (figura 5), Se ja esta familiarizado com 0 cliente, pod era
utilizar apenas 0 Huhlolo NgJlni; mas se se trata de uma primeira consulta ou se
espera que cIa venha a ser importante (devido ao estatuto elevado do cliente ou

aexpectativa de um problema particularmente complicado), sera de esperar {Iue
o nyanga iljogue seguro", atirando tambem as escamas de crocodilo e as nozes de

mdu, A ideia e poder comparar os padroes desenhados pelos dois conjllntos mais
pequenos com aquele em que cairam as muitas peo;:as do tilJhlolo mais comple
xo; numa consulta promissora, os tres coniuntos deverao fornecer basicamente a
mesma informa~ao; se tal nao acontece, algo ('sta mal. Para alem disso, os conjun
tos de seis peo;:as, mais simples, podem ajudar 0 adivinho a focar a sua

aten~ao

n3

mais pertinente de entre as varias linhas de Jeitura proporcionadas pdo conjunto
maior.
Antes de mais,

0

nyanga devera identifiear

nao 0 conseguir fazer correctamente,

0

0

))1otivo da visita do cliente, Se

cliente recolhera

0 sell

dinheiro e ira em

bora. Por essa razao, os adivinhos tend em a ser muito cuidadosos nesta fase,
falando por metMoras

011

recitando mesmo a "can<;:30 do tinhl%", uma hist6ria

vaga acerca do passado e familia do cliente que, no essencial, se adegua a Lluase
toda a popula<;.3.o c the foi ensinada pelo seu mestre! durante 0 proccsso de apren
dizagem profissional. Depois, em ftm<;:ao das reaco;:oes do cliente, aproximar-se
ao progressivamente daquele que julgam ser 0 problema.
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Esta inseguran;;:a

c legitima, mesmo de acordo com os seus prC)prios critcrios.

Dc facto, para alem da incorporat;:ao do espirito, uma boa consulta requcr tam
bem que este esteja de bam humor e que a sua 111terao;:ao com as antepassados
do eliente seja mutuamente deeile. Por

1SS0,

mesmo um bam adivinho pode por

vezcs sentir-se inseguro ou incapaz de [on1ecer informac;:6es corrcctas; mas, como
a sua reputa<;ao esta em

tentara utilizar a sua experieneia e capacidade de

observao;ao para descobrir

° assunto que preocupa 0 clientc.

Figura 5: Lan\:ando

0

/if/!tial" (ompleto, de uma bolsa sil,nlFi

Se tudo correr pelo melhor, contudo, a situa<;ao e descrita de uma forma bem

diferente. A interac<;ao do nyanga com

0

espirito nao

e como "alguem soprando

nas orelhas {) que dizer", mas antes como uma orienta<;.3o 1nten1a, como "coisas
que vem

a sua

simbiose entre

mente", "pensamentos que fluem na sua cabec;:a". Quando esta
0

adivinho e a seu espirito

sendo tambem assegurada a harmonia e a
sados do cliente, entao

0

e particularmente bem conseguida,

comunica~ao

entre este e os antepas

tinhlolo q uase sc torna secl1ndario e pode n50 scr neces

sario voltar a lanC;a-lo.
Conformc refere

0

Eng. Job Massingue, que dirigiu a consult a cujas futos

ill1stram estc artigo:
Quando isso acontece, nao me vern sequel" acabet;a nenhuma preocupa\;ao de estar
certo OLl errado, de convcncer ou nao. Passado urn boca do, ja nem sequer olho para
os "ossos". 0 cliente pensd que eu estoLI a Ie-los, mas eu estou 56 a falar, a falar,
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falar, e sem mesmn notar estou de olhos rcchados c continuo a falar, a fabr, ate
nao teT mais nada para dizer. E quando me calo, normalmente nao h,1 mesma m<1is

nada para dizer, OU para alirar.
Situa.;;oes como esta nao sao, conludo, frequentes. liabitui.llmente, 0 nyll!1gil
0 problema, explicara as raz()es que Ihe subjazem de uma forma mais

encontrara

directa ou mais rnetaf6rica, de <Korda com

0

seu estilo

e com a confian<;a

(iue sente (figura 6); e esperan1 pela reac<;ao e comentarios do cliente. Far-lhe-a
entao varias perguntas que julga pertinentes, levando as respostas e comentarl05
do cJiente arealiza<;:ao de urn novo lan<;:amento

tinhlolo

desta vez, no entanto, apenas 0

sera atirado, das maos do adivinho e nao da bolsa de palha onde e

guardado e transportado 19 , conforme acontecera no primeiro lan<;:amento.

FigurCl 6: Explicando

0

problema quo at1ige n cliente

Aquilo que surge, aos olhos de um observador exterior! como uma

interac~ao

terapeutica que Ihe recorda vagamente a pSicanalise e simultaneamente fornece
ao nycmga dados essenciais para a sua intcrpretac;50 e interven<;ao e objecto de
duas exphca<;:ocs paralclas, dentro da profissao divinat())'ia:
Em primeiro lugar, e dito que, enquanto os assuntos levantados num lan
<;:amento nao forem completamente respondidos, os

emlmi,');'''' PJdrbt:~s

lan~-amentos

subsequentes

Nem ~eqll.pr';; obr:gahSrio, OU }-)(lTttldor
o material com que a bolsa e feita. CnnfOflllL' 11H2 referia \1111. ny,mxa/,'Compr<1nl0S 0 (1'.1('
e. feUa de p3 thaT mas 0 ~TlCU avo fez bnlsa dele t'n1 pt'i€' de vilea",
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apenas irao

a mesma iniorm3<,:ao, scm nada trazer de novo. Esta rl'dun

dancia deriva dc uma das principais caracteristicas do

a de ser urn meio

de comunica<;:ao entre os espiritos e os vivos, estando consequenternente sujcito
as regras comuns de cortesia
carta,

Oll

da mesma forma que se devera responder a uma

uma mensagem verbal, antes de se receber a

Em segundo lugar, cre-se que os espfritos (especialmente se forem
apenas trabalham de forma eficaz durante algnm tempo seguido, ficando depois
cansados e abandonando

0

locaL 0 adivinho tera, a partir dessa altura, que mo

bilizar a sua experiencia e capacidades, tanto de observa<;:ao quanta de leitura
das pedras, de forma a completar 0

e a consulta. No entanto, quando se vI.:

na contingencia de recorrer a tais meios ja nao se trata de kUVllllliJatll mas de um
palpite interpretativo, por muito exacto que estc possa ser.
Ap6s v,3rios lan-;:amentos do tinhlolo Nglll1i, contudo,

0

cliente pod era ainda

ncccssitar de algumas respostas directas, para darificar duvidas que tivesse des
de oinicio da consulta ou que se Ihe tivessem colocado entretanto. Quando tal
acontece, as perguntas do cliente nao poderao ser dubias e terao que ser formu
lad as de uma forma que permita uma resposta bimlria, como sim/nao

all

morto/

vivo. em dos eonjuntos de sels pe.;;as sera entao lan<;ado a partir das maos do
nyallga. Qual deles (tinguenha ou

thiakata), dependera das preferi?ncias do espirito

que esta a "trabalhar" naquela cansulta.
Acompanhando ate ao final estc processo, podemos reparar que as eanclusoes
da parte principal da conslllta estao em grande medida pressupostas nos dados
que foram confirmados ou adiantados pelo cliente e que uma significativa parte
do trabalho do adivinho consiste em dar sentido,
interpretat;'ao do infort{mio, a caisas que
tanto, apenas confirmall

0

0

a luz dos principios locais de

cliente jcl sabia. Este ultimo, no en

que Ihe foj perguntado

Cf

no casu de alguns tinyanga,

recebeu quase uma aula acerca da forma como funciona

0

sistema de interpre

ta.;;ao que referi e adiante exporei. Assiml a sua experiencia de consulta nao se
limitou a proporcionar-lhe um sentido para os seus infort{mios e uma solu<;:ao
plausivcl (muitas vezes ritual) para os ultrapassar; tambcm reafirmou e Ihe deu
urn maior conhecimento acerca de referencias culturais que, quase sempre, eram
para SI no<;oes vagas e fragmentares. 0 cliente podera ainda - em particular se 0
objecto da consulta eram assLlntos familiares - ter recebido sllgestoes acerca do
sell cornportamento futuro, baseadas nas idiossincrasias do nyanga aeerea das
UL''-~''',o

socials e assumidas por ele como uma parte da sua respansabilidade e

pape] de conselheiro.
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Domestica\ao da incerteza, caos deterministico
e
Expostos estes

irnp6e-se clClrificar qual () sentido preciso dos (ol1cei
tos de "domestica<;ao da incerteza" e de "caos deterministico /'.
Durante a pesquisa que realizei na refinaria de Sines (Cranjol 2004)1 tornoll-se
clam para mim

0

canicter social mente espedfico e localizado da no<;:ao probabi

listica de "risco" e ate que ponto ela induz
socicdade circundante - a ideia de que

do discurso tecnico-cientifico para a

risco constitui "an realidade, c nao uma

0

tentativa de atribuir sentido a essa realidade.
Necessitei por isso de diferenciar, por urn lado, os factores objectivos passiveis
de causar danos as pessoas c coisas (as "amea<;asl» c, por outro, as varias formas
posslveis de os conccbcr e representar, segundo diferentes prindpios explicati
vas.
Quando nos centramos nestas diferentes formas de as concebcr e representar,
depressa verificaremos que as altemativas possiveis de conceber a "ameac;a" e a
inccrteza pod em variar entre dois pontos extremos (figura
De um lado, a total assun<;ao de que

"aleat6rio"

0

cipio sllbjacente aos acontecimt"ntos inct"rtos (com
do outro, assumir a completa

II

dt"termina~ao"

de l6gicas ou entidades extra-humanas

e "real" e constitui 0

iS50

reconhecendo

0

prin

acasoj2o;

desses acontecimentos por parte

como, par exemp!o, a vontade divina,

algumas acep<;oes da palavra "destino" (Cranjo, 2009) ou as leis mecanicistas de
um universo concebido

a imagem de um aparelho de relojoaria. Entre estes dols

extremos, existe um continuo de possibilidades canceptuais, qut" tem em comum
a sua tentativa de atribuir um sentida e callsalidade ainccrteza e ao aleat6ri() gue
as faz serem vistas como cognosdveis, regulados au mesmo dominados pelos
seres humanos. Sao elas que constituem aquilo a que chama formas de domesti
ca~ao

da incerteza.

indeterminac;ao

domestica~ao

•

ac;'lso

da incer1eza

determinac:;ao

feiti<;:aria

vont<lde divino

•

destino
"'perigo"

1I1liverso !l1ecallidsta

"risco"

{ ... j

Figura 7: Continuo de alternativas para couccber a incerteza
2r:

0 qlle I~\'a

uma con("cpr;jo da aml"a;;:a de

amea~'a

com_o sencio
,. Oll .'leja, c()nlO al~o totJlment('
,J sun ale.:d{'r1coaci.::'
.1 compliC'xidade d()s fa,~toH'.s

imprevisivel e lnesperado no (;'::-1'.1(0 e 110 tempo, devido
cnvolvidos.

a
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A

do caos deterministico neste continuo de possibilidades - ou mes

num dos seus pontos ex(remos

1110

nao

e imediata.

No fundamental, esse cOllceito sustenta que os acontecimcntos inccrtos sao
ca6ticos para quem os observa ou sofre as suas conseLiLH§ncias mas, nao obstante,
existe um principio de determina;;do que lhes esta subjacente. De forma a

COlll

preendermos todas as suas implica;;oes, no entanto, deveremos ter em mente que
o caos deterministico tem como modelo as

matemMicas que geram uma

sucessao de nllmeros que nao corresponde a ciclos finitos", e que portanto nunca
se repetem enauanto sequencias, por muito que um me5mo resultado indi vidual
possa voltar a surgir. Portanto, embora exista uma instancia de detennina<,;ao,

e de facto caotico, imprevisivel c incontrolavel a menos que
a equa~ao que gera os resultados,
esta no~ao a interpreta;;ao de um mundo ele proprio in

aquilo que resulta
tenhamos acesso
Quando
certo,

0

seu estatuto conceptual e

0

seu lugar no continuo de possibilidades que

apresentei dependem, em {!ltima instancia, da resposta que demos a tres varia
veis pertinentes: i) que estatuto de cognoscibilidade e atribuido
se

e possivel conhece-Ia, que tipo de entidade e capaz de 0

alteral' os clContecimentos resultantes da
cida?
Dependendo da

combina~ao

Ucqlla~ao",

a Ucqua~aon? ii)

fazer? iii)

e possivel

uma vez que esta seja con he

de rcspostas a estas variaveis, podemos de facto

estar a Hdar com ullla visao alcat6ria de caos, com urn sistema determinista de
natureza
ou pseudocientifica, ou com diterentes sistemas de domestica
da in(e1'te2a.

Eeste llitimo 0 caso do sistema dominante em Mo~ambiquc, que largamente
extl'avasa as fronteiras do pais 221 A primeira vista, a
pareeeria sel': "Nao

c bem isso" ,
A 16giea de domestica<;ao cia incerteza que preside ao tinhlolo parte do prin
cipio de que

0

acaso nao existe, e que muito 111enos poderao existir csscs acasos

recorrcntes a que chamamos coincidencias. Por isso, acontecimentos que prejudi
quem ou beneficiem alguem pressup6em a cxistencia dc' causas que Ihe estejam
subjacentes, em especia I sc se repetirem.
Essas causas subjaeentes, contuclo, nao substituem a causalidade material ne111
lhe sao antag6nlcas. Considera-se, de facto, que 0 mundo est a

de amea<;as

materiais e naturais, reguladas por causas materiais. Uma parte dessas causas
sera conhecida, outra
21

em

mas nem por ser desconhecida deixara de existir.

cLlssico e a equa.;1lo Pn"+l R*Pn {1- Pn),
que P representa u:na popula(ao de co{'Jhos t: R d
reprodu<;ao, quando R > 3,56 (d. Fgldsh, 20GS).

Veja-se. a esse'
Quanto b gestao

Peek (1991). J"mcn (]992), Dij"
III. (200V), Westerlund (20Llll)
do~ infortU1t.10S
pos~iveis (,lUsas! veja-se \Vhyte (1997).

SUU

Bi115bcrgcn (201J3).
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No entanto, se as acontccimentos indesejudos SCgUClll rclu\,oes de causalidude
materiat e considerado que clcs apenas poderao atingir uma pessoa em resulta
do de causas sociais.
A primeira hip6tese a verificar sera a possivel inabilidade ou ncgligencia por
parte da vitima. Sc esta dcsconhecia a forma correcta de efectuar algnma
n50 tinha suficiente expcricncia para a fazer on nao tomou as prccaw;6es neces
sc1rias (ou scja, se era inadequada paw fazer

0

que

sera cssa a razao do seu

infortunio. 56 serao procuradas Gutras causas sociais sc a vitima foi competentc
e cuidadosa mas, apesar disso, f01 atingida ou prcjudicada peJo acontecimento
indeseji!vel.
Uma dessas possiveis causas e a feiti~aria (normalmente motivada por inveja
ou outros sentimentos e objectivos considerados negativos), que atraini a pessoa
para 0 perigo, ou a distraira da sua existencia e iminencia. Acredita-se ainda que
a feiti<;aria possa agir directamente sabre factores materiais, mas tais diagn6sti
cos sao relativamente raros e, em geral, limitados a
excepcional intensidade.
Outra raz.3.o poden\. ser uma falta de

protec~ao

situa~oes

de tensao social de

por parte dos antepassados

da vitima, que a deveriam proteger do perigo e alerta-la em rela\,ao a ete, nao 0
tendo feito naquele caso. Conforme referi, esta e a {mica forma que os antepas
sados tem para comunicar com os seus descendentes, pel0 que

0

pr6ximo passo

sera descobrir por que razao estao des insatisfeitos eo que poderil ser feito para
corrigir essas causas ou, pelo menos, apazigua-loS23.
Dever-se-a notar que a falta de protec~ao por parte dos antepassados (' uma
questao estritamente social, visto que a sua motiva~ao prove-m de algum compor
tamento social - por parte dos seus descendentes on hi! mais tempo, quando 0
antepassado em causa ainda era vivo e que os antepassados nao sao entidades
extra-sociais, vivendo num qualquer lugal' extl'a-humano. Pelo contra rio, sao

"0

que sobra" dos seres humanos que antes fmam e vivem na Terra junto dos seus
descendentes, de quem dependem para serem recordados, cuidados e honrados,
e com quem mantem uma rela<;ao que segue as regras gerais de proteCl;ao e con
trolo familiares.
Chegados a este ponto, sera. claro para 0 leitor que a demarche de adivinhac;ao e
cura em que se insere 0 tillhlolo segue uma 16gica de "domesticaC;ao do aleat6rio"

c

Tambem a Srtllde con5iderada () f'stado norm.:tl do;-: individuos, ma::: urn estado que exige harmonia entre os
vivos, 0 seu ambiente social e ecoIt)gicu, e lb i1ntt:Pdss:adu~ (IIornvclna, 20:)2). Tl'mbe-m clu ~ ilm0~1~i..'1da pela talr.)
df> ("llidddo, pel.a feiH(arld dos vivos e pdo desagriHJo dos aJltepassado5, Jleste
a par
perigck'0CO!()gjcos
das
de espiritos p<1ra "trabalhar", !V1eflnlo;:.E' e TeCOllhecida a c:xistt'ncia de ·'dnen,d.s de hospital" e
iOCQis Jeered da c"'>tiolc>gia dus doem;:as sao muitas v;;:zeS paralela~ as q(.;H]t;\mka,=, (Green, 1999), uma
soci"l.is. Con~eqlH?ntemf'nte,
ba':ita tratvI a do(;onC;41; tamb~ln
necessarl') rcstaur.ar 0
imh:pas:"iados, ou 0 problema \'oHara a JpdreCer

e
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que nao

e original em Africa. Dc laeto, apesar do papel central que os

os antepassados assumem neste sistel1,a

e

mo<;ambicano, os sellS prin

dpios gerais sao simiiares, por exemplo, aos d,l classica interpreta<;ao de Evans
Pritchard aeerca da bruxaria azande (1978

Devo contudo sublinhar que

a atribL1i~ao de agencia aos espiritos to1'11a bastantc mais complcxo 0 sistema que
ten,os vindo a acompanhar e que este nao procnra explicar apenas os infortll
nios, mas tambcm os acontecimentos vantnjosos, ou meS1110 aspectos sociaimente
reprovados - como comportamentos abusivos na redistribui<;:ao da rigueza pOl'
parte de quem tern aces so a ela (West, 2008).
Tenderiamos tambem a coneIuir, se limitassemos a analise aos dado5 que
apresentei, que a

e pertinente

de "caos probabilistico" s6 em

nes

te contexto conceptual. 0 mundo exterior parece, de facto! seguir uma 16gica
de eaos dctcrministico, mas a rela<;a.o entre

0

mundo e as individuos

antes

pareee ser regicla por "determinat;'ao"! embora esta tenha l.1ma base hl.1mana ou
para-humana que faz clela uma forma de domestica<;ao do aleat6rio.

Adivinha<;ao e "risco"

a vida real e, contudo! 111en05 directa
do que a sua mera apresenta<;iio geral nos levaria a pressupor, clevendo-se isso a
A aplica<;ao dos principios deste sistema

complexidacle que

c reconhecicla aos factores envolvidos nas rela<;6es sociais.

Na verdade, se estivessemos na presen<:3 de urn sistema determinista, seria
de esperar que alguem sempre cuidadoso, que sempre se comportasse de forma
socialmente correcta para com os vivos e sempre respeitasse as regras dos an
tepassados, estaria salvagl.1ardado de surpresas indesejaveis. No entanto, nao

e

esse 0 caso.
Entre os vivos, 0 pr6prio comportamento excepcionalmente correcto desse in
dividuo poderia tornar-se objccto de invcja

e, portanto, objecto do motivo mais

frequente para fa.zer dele uma vibma de feiti<;aria, seja como forma de retalia<;ao,
seja como meio para se apropriar das snas qualidades e £or<:a.
:\Ja sua reJa<;iio com os mortos, existiriam tambcm varias razoes passiveis de
o vitimizar, independentemente da sua conduta exemplar.

POl'

exemplo, se uma

gota de saliva saltasse da boca de urn parente senior enquanto este comentasse
as

do individuo modelo que tcmos vindo a imaginar, as antepassados de

ambos podcriam considerar esse acontecimento como sendo uma invoca<;:no, e
,1S

palavras do parente senior como sendo um pedido de correc<;ao do sell com

porta mento, por muito pouco que essa fosse a inten<;ao do orador.
assumido - e com frequeneia diagnosticado - que urn espirito pode

E tambem
aos
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vivos lima

compensa~'ao

de mn sell parente, enhetanto fa

pelas

lecido. Por fim, lim individuo pode ainda ser atingido, nao devido as suas aq:oes
C

omissoes ou pOl' herdar a culpa de um antepassado, mas como uma forma de

chamar a

aten~~ao

para as {altas de uma outra pessoa, yue sera neste caso lim seu

parente proximo.
Dessa forma, este sistema de domestica<;ao do aleat6rio

e baseado nllma l'S

trutura determinista, procura explicar e regular a incertez<l, mas

0

seu resulta

do e ca6tico, devido a compJexidade dos factores envolvidos, incognosciveis na
SLla totalidade e caracterizados pOl' agencia humana ou para-humana. Voltando

a nossa

metafora matematica,

e postulada

a existencia de uma "equa<;ao" e a

compreensao dos elementos que a compoem; pode nalguns casos ser mesmo as
sumida que a formula da
mas

eql1a~ao

seja conhecida (peJo menos peJos espiritos),

e impossivel identificar simultaneamente 0

valor de todas as incognitas e,

consequentemente, () resultado da
Em suma,

sistema adopta, na

0

aplica~ao

pratica dos seus principios, uma

16gica de caos cieterministico, tanto mais que nao entrentamos neste casu muitos
facton's relacionados entre si de forma linear24, mas antes varios fadores relacio
nados de forma

!laO

linear, interagindo de uma maneira que transforma a sua

rela(,:ao e evoluC;ao individual em resultado da sua historia relacional, como no
exemplo classico de agua pingando sabre uma [aceta de Lorenz
Quando atentamos nas razoes que obrigam

0

sistema a adoptar uma tal

ca, pod cmos detectar similitudes gritantes com a
bilidades

da teoria das proba

a gestao das "amea<;;as", sob a no\;ao de "risco". De facto, este sistema

mo<,;ambicano e a gestao probabilistica do risco enfrentam as mesmos dilemas,
e

mesmos motivos: embora ambos aspirem a atribuir ordem

e a assegurar

0

dominio humano sabre

a incerteza

ambos sao incapazes de a controlar

de forma prospectiva devido a compJexidade dos factores envolvielos - e, em
resultado dis sa, cada urn deles transforma a

preven~ao

num paliativo parcial.

Esta incapacidade e particularmente pertinente porque, quando olhamos para
urn sistema de domestica.:;ao da incerteza, seria um erro fundamental separar 0
seu objectivo de atribuir sentido aos acontecimentos do sen objectivo de guiar a
agencia humana. Se a existencia de lim qualquer tipo de 16gica de

domestica~ao

e provavelmente universal as sociedades human as, e plauslvel que
a necessidade de superar a humilha~ao que resulta da ausencia de

da inccrteza
tal se deva

sentido dos acontecimentos perniciosos e imprevistos; nao obstante,
de um sistema de domestica.;;ao da incerteza nunca
~..J. TS50 fnria com
dinamica

qUl"> t,.'stiVt2SSel1105
!

t'

nih)

<:a05

0

objectivo

e apenas proporcionar senti
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do au aleat6rio r inesperadu e illlprevisto r mas usaI' esse Sl'lltidu para diren:ionar
a aq'ao humana de uma forma eficaz.
Quer isto dizer que 1180 basta conlpreender a 16gica e os principios atrav(:;s dos
quais

0

sentido e atribuido; e tambem necessario clarificar

0

potencial, limita\;()es

e fronteiras da sua projeq:ao no futuro, enquanto guia para a agencia - Ilao im
porta se a pala\Ta que utilizamos

e "adivinha~au"

OLl

"amllise de risco".

Esta similitude deveria chamar a nossa aten<;80 para a importancia de alguma
reflexao colectiva acerca das consequencias prMicas dos sistemas de domestica
~ao

da incerteza que se tornaram hegemonicos 25 na area da gestao de risco e na

forma como este

e encarado nas

sociedades de matriz cultural europeia, alas

trando progressivamente as restantes. Contudo, como esse assunto e demasiado
extenso para ser aqui desenvolvido e ia tive oportunidade de 0 abordar noutro
local (Cranjo 2008), regressemos il.adivinha\;ao no sui de Mo\;ambique, as suas
l6gicas subjacentes e as consequencias daquilo que acaba de ser dilo.
Uma das eonsequencias e evidente na observa.;ao presencial, no discurso das
pessoas envolvidas e na

contabiliza~ao

eurar uma consulta2ri : a

dos motivos que levam as pessoas a pro

mo.;ambicana nao C011Stitui um objectivo em

si propria, mas antes pretende atribuir ordem aos acontecimentos e guiar para a
que

Isto erelevante para 0 cliente, mas eainda mais relevante para 0 adivinho,
e ao mesmo tempo um proporcionador de cura para doen<;3s e problemas

sociais, tendo na adivinha<;do

o til1hloJo e como 0
(...) E0

0

seu meio de diagn6stico:

estetosc6pio do medico. S6 torna as coisas mais claras, nao e?

medico que tem que saber 0 que significa 0 que ell' ('sta a ouvir e 0 que e]e

esta a ouvir existe sem 0 ('stetoscopio, de so ajuda. 0 tillhlolo ainda e mais lltil para

nos, porque e 0

110550

estetosc6pio, "

n0550

Raio X e as nossas analises, ao mesmo

tempo.

No entanto, quando a adivinha\;8o

e examinada do

ponto de vista do caos

determintstico (um ponto de vista empiricamente adequado, conforme pudemos
constatar), hci outros aspectos que se tomam mais faceis de compreender.

"hegPTnonia" eITt ambos
sentidos, utili7.ados
convencimento do.:; subaltern,1s por l'TIeio::. idcpl6gicos, e
pOl' parte dns suhalh.". lTIO::'.

Gramsci (1971),
aceita<;a.o e

do
1ntegra<;;"io dd

('onhL'(';o sejam sobretudo procurados para a ri:'""ulu~ao de problemas f",.;;pe
dfieo)) nClS quaiS
cspecialistd.s, U:l1 l('vantamento inforf':lal lndica que \15 h0111(;:,l1S prcteI1,deitn
maioritariamente arranjar cmpn}go, resolver prnblen1ils pronssionais, uitrapa::;sar imp()hSn~ia
l1;)l11orJt.:LJs: enquanto a~ fl1ulheres consultZln1 cllrandciros sobretudo pnr probj~~ma.':.
inferti1id;;de ou para "amarrar"
mariJos.
problema::; de :-;al.lde
reprodutiva sao,..
pJ.:riurb..H iO, uma ra/ao mt"n,),q frcqucntt' para con.sultar finY/PIS.; - com excep<;.ao da;.; docn.;as con<.;ideradas tin sua
partleu :dr especidl~dadef como POf exemplo a
iJ cp;lepsia I.\U a.:-.
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o

de utilidade que acaba de ser

a adivinhil~ao por til/Molo le

vanta de imediato uma nova questao: exactamente que tipo de respostas sc espe
ra que uma Hconsulta" forne~a? Par outras palavras, qual eo estatuto atribuido
as l-ela<;oes causais que sao reveladas e a previsao que e feita?
Uma coisa e certa: nao se espera que a adivinha~ao revele apenas 0 futuro,
eo futuro que ela revela nilO considerado certo Otl imutavd. POI' um :ado, as

e

consuJtas corn adivinhos deverao detector a
as razoes su"bjacentes aos
,lContecimentos passados e, ao
tornar esses acontecimentos compreen
siveis e permittr uma
eficaz, atraves da correc~ao das Sllas causas mais
profundas ou da proteo;:ao contra elas. Por outro lado, cspera-se que a adivinha
<;5.0 vaticinc quais os apoios e obstaculos a projectos futuros, de forma a perrnitir
a adop.;:ao das estrah~giasJ deds6es e precaw;6es mas adcguadas.
Em caso algum ~ mesmo quando sc considera que uma "consulta" especifica
foi particularmente exacta as causas diagnosticadas serao imutaveis ou se po
derao considerar assegurados os resultados pretendidos, por muito escrupuloso
que
0 cumprimento dos procedimentos receitados pelo nyangl1. As condi.;:oes
que estiveram na base dos problemas actuais pod em SCf alteradas e 0 futuro m10
esta predeterminado; mas cada
individual e apenas um factor entre mui~
tos ()utros, todos des interagindo e int1ucnciando-se mutuamente. A adivinha.;:ao
por tii/MoLo produz, assim, uma conjuntura de quadros de callsas e rela<;:oes que
deixa significativo espa<;o para a aC(.;ao do cliente, mas gue sera tambem influen
dada peb agenda de muitos outros individuos, vivos l' morios.
Por outras palavras, a adivinha~ao nao adivinha 0 futuro, mas como 0 futuro
seria se se mantivesse a presente conjuntura de causas, condic;:6es e reI a <:;oes entre
elas conjuntura que partida se sabe ser mutavel e complexa, e se pretende
int1uenciar de forma vantajosa para 0 cliente.
de uma realidade regulada, Illas de tal forma
Estamos entaD perante a

a

complexa que se transforma nurna incerteza vivida, em que a capacidade de urn
individuo para manipular os principias de determinac;:ao que estao subjacentes
aos acontecimentos nao e suficiente para 0 salvaguardar de danos, mas em que a
sua ignorancia acerca desses prindpios 0 poderia conduzir ao desastre.
Tal pode SCI dito da rela.;:ao das pessoas com a adivinhac;:aa e, como creio ter
ficado demonstrado, pode tambem ser dito acerca do seu funcionamento e do
sistema conceptual que l11e serve de base.
A mais poderosa conseqllcncia que a perspectiva do caos deterministico traz
aD estudo da adivinha<;,ao e dos sistemas de domestic3(,'ao do aleat6rio existentes
em
sera, entao, evitar que aSSllmamos de forma ligeira que se trata de 110
<;oes c prilticas deterministas (conforme e geralmente pressuposto), antes de os
analisarmos em profundidade.
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Por outro lado, esta abordagem evitq que desperdiccmos a complexidade e

°

potencial comparativo dos 1105505 dad0 <\' pOI duas diferente5 raz6es:

1

Em termos gerais, quando encaram s os objeetos etnogrMicos afins
que tenho vindo a apresentar como se~dO' antes de
formas especifieas e
culturalmente situadas de intcrpreta<;a ' cia incerteza, os campos comparativos
onde se torna pcrtinente in50ri-los extn vasam

0

espa\o relativamente homoge

neo dos chamados fen6menos "Ngona" I(Dijk et aI., 2000; Janzen, 1992). Passamos
a poder tambem equacionar outras forntas de
da inccrteza a nivel
mundiaL
elas baseadas ou nao no1caos deterministico, scm qualquer razao
para que venhamos a cair, ao longo do pfocesso, na 16gica de "coieccionadores de
borboletas" criticada por Leach (1961).
Dentro da area tcmatica do Ngoma,

~ntretanto, esta perspectiva estimula-nos

a focal' a nos sa aten\ao nas visoes do hmndo subjacentes aos fenomenos que
observamos

em vez de, conforme

de "mltos de

e hiibito, enfatizarmos as suas caracteristicas

, acabando por rduzir a totalidade do sistema aDs sells

mecanismos de reprodw;:ao e legitima~a . Esta nao e apenas uma qucstao de dei
xarmos de etiquetar um fen6meno com

0

nome de uma das suas caracterlsticas

- por sinal resliltante de um diagn6stico que e raro, no conjunto de todos
que sao quotidianamente produzidos Feios

A partir do momento em

que a analise deixa de estar focada quas ' cxclusivamente na forma como
n6stico de possessi'io do pacientc cria TICfvOS terapeutas, a
retoma

0

seu

como uma das varias

0

diag

possessao por

explica~oes

para os

i

inforttmios, dentro de uma 16gica de interpretaq30 bem mais vasta, sistemica e
integrada. Uma 16gica de interpreta;;:ao que, assim, se torna muito mais compre
ensivel na sua totalidade e nas suas imp/ica;;:oes sociais.
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ANEXO

do tinldolo

Figura 8: Tfllil/olo de Pedro Cossa, Marracllene, 2008.
Uma pelira bicolor 5ubstitLli viirias pec;as existentes nos conjLlntos de colegas
~ pe~as de
dectrica constituem UUla indusao unka.

l'igura 9: Til1hiolo dt' Dona !saura, Matola, 2009.
As conchas pontiaguda:s e as
da caS3 e da sa-Lldc,
elnbora n30 exclLlsivt.~s,
dos tillhl(llo rnais habituuis.
grande semente ern primeiro plano tcnl urna utilizar;ao difcrente cia corn::ntf'/
t~stando ligada a
clas
dcsta 1'Iyrmgn.
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Figura 11: Tinhlolo de Marl,l Niacuacllll,

do moddo est<lndardizado,

numa fun<;:ao

Em 2008, a "concha-rnae" fo; qubstituida por outra da mes
l11a especie, decorada na forma de
que 0 autor Ihe havia

ofcrccido como bibelot

de Cristiana Bastos)

