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incerteza em que de se
Ambos correspondem, antes, a
eaos determinfstieo.
lima 16gica
Para que 0 possamos
apresentar-vos-ei em
esse conJunto
de adivinha«ao, 0 contexto em que de Cusado, os seus utilizadores e 0 sistema
ex.plica«ao do infortLll1io que Ihe esri subjaceme, confrontando esses dados com
os prindpios da determina<;:ao, da aleatoriedade e do caos deterministico.
Constatar que a utiliza«ao do tinhlolo corresponde a uma logica de alaS
ministieo nao e, contudo, uma mera curiosidade analftica. Essa constata<;:ao tern
implica<;:6es relevantes para a fc)rma como entendemos e abordarnos os sistemas
de adivinha«ao serndhantes a este.
des nao

~~~"""""-

Paulo

[nstituto de Ciencias Sociais - Universidade

Lisboa

Resumo
aS5umir que os sistemas de inrerpretayao do inf()f(llnio domi
nantes na Atnca austral rem lima natureza determinista, a nOyilo de caos delcrministico
parece mais
para compreender os
subjacentes a adivinha~~ao com
na
(inhlolo praricada em Mo<;:ambique. Nela sao advinhadas a, causa,
presenre c para 0 futuro. 0 sistem;] basea-se numa esrrurura derenninista guc
e regular a
mas 0 seu resultado e ca<Stico em virtude cia complcxlOade
dos Factores envolvidos,
na sua rotalidade e car<lcrerizados por
Encara-Jo como 11m sistema de domestica<;ao da incerteza
a abertura de novos
campos comparativos a uive! mlllldial (incluindo ne!es a
e altera () Fulcro (Lis pesquisas sobre fen6menos de
nos sellS mecanismos de reproduyao, en(lllanto culms de
e vis6es do mundo que lhes esrao
Palavras-chave:

tinhlolo; caos derenninistico;

adivinha?
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nao

l!1umeros ageilles
vivos e monos. Ou
um sistema de
cia incettcl.a que procura ser determinista acaba por nao 0 ser, ao
nplex.idade e mutabilidade da realidade que pretende
Isto dcsloca, por sua vez, 0 foco da
dos chamados n;nornCIl
1992, Dijk et a1l2000), entre os quais se inserem 0 tinh/olo e a$
curativas e propiciatorias dos seus utilizadores.
a partir da brilhante proposta
de Victor Turner (1968) acerea dos "eultos de
., a
investiga
rem sido sobretudo atraida pela forma como 0 grupo de terapeutas assegura
a sua cominuidade atraves da integra«ao de ex-pacientes, aquilo que passa a ser
mais relevante sao os prindpios e logieas
sistema de interprerat;:ao
incerteza
que subjaz a
divinat6ria curariva, e 0 estatllto epistemol6gico que Ihe e
praricantes.
quando este tipo de fenomenos sao encarados como uma varia«ao
dos sistemas de dornestiCtl~iio
irzcerteza que existem por todD 0
(em vez
como urn objecto de estudo isolado nas Stlas proprias caracterlsticas
ticulares e ex6ticas), tornam-se evidelltcs as suas similitudes g:ritantes com

oa

Introdu~ao
percorremos a lireratura antropo16gica aeerca
ser ponlO assente, embora de forma
praticados na
austral tern um caricter

assunto, pareee
de

Nalguns casos e locais, podcra bern ser verdade, tanto mais que a questao nao
costuma ser equacionada enquanto
faltando por isso aos
a quem
interesse os dados necessarios para a avaliarem POt si pr6prios. No entanto,
esse nao e certarnente 0 easo da forma
adivinha<;:ao prcdominante no suI de
lv10«ambique, 0 tinhlolo, nem do sistema
interoret:1(:;in do infor1linin e de

o presentc al1igo resulta do
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N.o 1

outros sistemas aparentemente tao diferentes deles como, por exemplo, 0 "tecno
-cientffico" risco probabilfstico (Granjo 2008). E com isso, proponho-o, todo
um novo e promissor campo de estudo se abre.

o tinhlolo

em virtude da especializa<;:ao do adivinho na resolu<;:ao de determinados casas ou
doen<;:as, ou em resultado de mudan<;:as nas condi<;:oes sociais, que tornem rele
vantes novas personagens ou locais.
Nao obstante, podemos dizer que, de momento, existe urn tendencial pa
drao bisico de tinhlolo no suI de Mo<;:ambique. Na sua versao completa, ele inclui
na verdade tres conjuntos diferentes (figura 1).

o

conjunto de adivinha<;:ao mais comummente utilizado no sui e centro de
Mo<;:ambique, 0 tinhlolo, nao e de forma alguma imutivel, ou sequer estivel na
sua composi<;:ao. Se compararmos aqueles hoje existentes com as descri<;:6es escri
tas mais antigas e cuidadosas Qunod, 1897; Junod, 1996 [1912]; Earthy, 1933),
e evidente que as suas pe<;:as se alteraram ao longo do tempo; mas tambem os
conjuntos actualmente utilizados por diferentcs adivinhos apresentam diferen<;:as
entre 51.
A variabilidade decorre, em parte, do facto de nao serem reconhecidos ao
tinhlolo poder ou vida pr6prios, por muito habituados que estejamos a que 0
contrario aconte<;:a e seja enfatizado noutros contextos. 7 As meraforas que os
adivinhos produzem acerca da natureza deste conjunto de adivinha<;:ao podem
apresenti-lo, de forma complementar, como urn "amplificador de percep<;:ao",
como urn instrumento para pressionar os espfritos a cLlmprirem os seus deveres
profissionais, como 0 ponto de partida e catalizador de uma rela<;:ao de comu
nica<;:ao, como urn sistema de codifica<;:ao, como Llma voz para os espiritos, ou
mesmo como um espa<;:o de diversao para eles; mas, em ultima instincia, as pe
<;:as do tinhlolo sao assumidas como "coisas que representam coisas '; funcionando
eficazmente "desde que 0 nyangd e os espfritos saibam que pe<;:a representa 0
que".9 Consequentemente, e aceitivel utilizar um novo objecto para representar
uma entidade habitualmente simbolizada por outra pe<;:a, ou entao introduzir no
conjunto de adivinha<;:ao novas entidades e situa<;:oes, que se tornem necessirias
7
8

Para um exemplo dessa Sitlla~aO, veia-se Silva (2004).
Na linguagem COfrente em Maputo e Gaza, "nyanga" (plural" tinyanga") e a designa,io geral para os adivinhos
-curandeiros, independentemente das suas especialidades especificas - tambem elas obiecto de designa~6es
particulares.

9

Para

llIDa

Figura 1 - Um coni unto completo de tinh.lolo, em 2005.

Dois desses conjuntos sao considerados pelos seus utilizadores como sendo
variantes do mesmo metodo e conjunto de adivinha<;:ao, que ja existiria antes da
invasao do sui de Mo<;:ambique pelos vaNguni, no seculo XIX.lo Ambos sao com
postos por seis elementos semelhantes entre si: no caso do chamado tinguenha, as
pe<;:as sao escamas dorsais de crocodilo; 0 outro, chamado thiakata, e composto
por cascas de sementes da arvore nulu, que desempenha urn papel importante no
tratamento das pessoas a quem tenha sido diagnosticada uma possessao por espf
ritos. Nessa situa<;:ao, as folhas da irvore sao piladas e maceradas em igua, sendo
a mistura resultante batida ate se obter uma grande quantidade de espuma. 0

apresenta,'o mais aprofundada deste assunto e das metaforas referidas, veia-se Granio (2005a).

A base empirica para a presente artigo provem de conversas com "medicos tradicionais" das provincias de

10

Acerca do ascenso, politica de assimila~ao e queda do imperio de Gaza, resulTante dessa invasio, veia-se por

Maputo e Gara e na capital do pais - de onde foram transcritas as cita~6es que em segllida apresento - e da

exemplo Neves [1987 (1878)], Clarence-Smith [1990 (1985)], Liesegang (1986), Pelissier (1994) e Vilhena

observa~ao de sess6es de adivinha~ao realizadas entre 2004 e 2010. Deseio agradecer a tad.s essas pessoas a

(1996). Para Nguni e Ndau,

0

plural

eobtido arraves do prefixo "va".

sua disponibilidade e confian~a, com destaque partiwlar para Job Massingue, Maria Macuacua e Pedro Cos sa.
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adjvinha?

deve ingerir essa espuma tres vezes ao dia, de forma a apaziguar a impa
cicncia dos espiritos que 0 possuem, ao longo do seu processo de aprendi7A1.gem
para se tornar um nyanga (figura

para responder a pergumas directas do clielHe. Neste liitimo caso. 0
conjunto a utilizar nulu ou escamas de crocodilo depende das prderencias do
espirito que
a trabalhar" com 0 adivinho,
rerceiro con j Ullto parcial do tinhlolo. 0 maior e mais diversificado, aque
Ie que apresenta mais semelhano:;:as com as descri,,6es de Jul10d e de Earthy. E£lor
vezes referido como "tinhlolo Nguni'; pois assume-se que tera uma origem Zulu
e que tera. sido introduzido na regiao pelos invasores vaNguni.
Tambem ('.ste conjunto e sobretudo composto por casals de macho e
podendo incluir dezoito conchas, quatro moedas, duas pedras, a parte inferior
da carapa<,~a de dois cagados, duas sementes defimnadas de canhu ou a sua re
presentao:;:ao esculpida na madeira dessa arvore, e os astragalos de varios animais,
domesticos c selvagens,u Os ossos de animais domcsticos provcm de um carnei
ro que c unico porque representa 0 chefe e hi apenas um chefe c de nove
e bodes que carrespondem a pessoas de difercnte idade. genero
e estatuto. Os de animais sclvagcns serao provenientes de macacos. lenes,
gnus, impalas e cabritos montcses.
Urna explica<;ao do sentido atribufdo a cada pe<;a do tinhlolo e dos seus prin
dpios de leimra exigi ria, por si 56, um anigo muito mais longo do que este.
quero, contudo, deixar de sublinhar que a maioria dos adivinhos est::! plenamente
consciente da variabilidade destes elementos. Com estas palavras au outras,
rccorrente ouvir que "Estes 05505 nao sao realmente 0 que deviam. /Joraue cada coisa
{~std ligada 11 um certo animal. Veia: nos
antepassado, tinha que se UJar
as pefas como as conseguimos encontrar.
darnos 0 nome conforme
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Figura 2 - Aprendiz de "yang," comendo ('spurna de nulu, Maputo, 20] 0.

Estes dais conjuntos tern tambem ern comum a classificas:ao das suas pe<;:as como
tres machos tres rem cas, partilhando ainda os mesmos principios de lcitura
vinatoria. Esta baseia-se no numcro e genero das pe<;:as que caem com 0 lado de
para que apontam e nas
"ciman ou de "baixo" viBlvei, nas
combina«6es lineares que entre si desenham.
Sao descritos como "os rntli,. tmdicionais" e c comum um adivinho afirmar
que os seus anrepassados ''s6 precisavarn de urn deJtes para
uma consulta ':
Nao e contudo consensual que tipo de adivinhos usava cad a um
no p<lssado. Alguns dizem que apenas guerreiros usavam 0 tinguenha, cnquanto
outros 0 consideram ligado a possessao por espiritos "de dgua" e urn terceiro gru·
po afirma que a razao era sobretudo geografica: se um adivinho vivesse junto de
11m rio, utilizaria 0 tinguenha; caso contrario, as !lazes de nulu.
Conforme em breve explicarei, estes conjumos tem hoje duas diferentes
utilizao:;:oes: como forma redundame de confirmac,;ao, durante os primeiros Ian
<;:amentos de "consultas irnportanteJ'; e enquanto conjuntos independentes e

42

e

Portanto, se e assumido que mudar as pe<;:as nao e grande problema (e que,
no limite, nao impona realmente que objecto e utilizado), e pressuposta e evo
cada urna era arquetfpica, em que havia alguma ligao:;:ao natural ou sobrenatural
entre 0 tipo de animal que fornecia 0 osso e a enridade social que esse 0550 repre
.
sentava durante 0 processo de adivinhao:;:ao.

Para alem desle, oujecros,

e rambem wmum a inc\usao de dados

para

"Iem, como referi, de objeclOs <'x

dusivos de cada nyanga. Con[orme Junod (1996) sublinhou a maior parte do, mo~am"jca!l()s hem sabe, 0
canhociro

euma das 3fvores que pode servir de abrigo aos anrepassados, sendo

urna cervcja para consumo comunid.r1o qlle ,"; muito apreciada;

quamo 0 consumo colectivo

com os sem [mtos

contudo omitir que tanto 0 apreqo

ao poder afrodisfaco anibufdo bebiJa.
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O(a) adivinho(a) e os seus esplritos

o

leitor
ccrtamentc reparado que, em tao poucas paginas, ja mencionei
por diversas vezes as espfritos dos adivinhos. Tal aconteceu porque des sao uma
referel1cia incontornavel em qualquer conversa ace rca deste assunto, vista a pos
sessao par espiriros ser local mente uma condic;:ao sine qua non para a capacidade
e pratica de adivinhac;:ao'l I
De facto, nao e SUPOSlO escolhermos s~r rqanga; sornos eSCOlnlOOS para essa
tarefa pOl' espfri [Os que "querem trabalhar ,. atraves de nos, pOl' um acto de posses
sao. Os espfritos escolh~rb 0 individuo entre urn conjul1to de familiares possiveis
e podem ser herdados de ambos as lados da filmflia 0 que e, afinal, paralelo it
situac;:ao social, em que cis prindpios de descendcncia agnatica sao predomi
tes mas nao exclusivos (\Vebster, 1976), coexistindo com sentimentos e deveres
que resultam das alianc;:as matrimoniais e perciuram por varias
a par
de outros facto res COlnLll)S como irregularidades de loboiol2 (Granjo, 2(05) ou a
heranc;:a do nome pr6priQ. 13
Em casos excepcioriais, que apenas detectei ern famflias onde urn dos pais
herdou uma grande quaritidade de espiritos, a escolha destes pode ser anunciada
atraves de adivinhac;:ao 'ou de franse mesrno antes do nascimento
juntamente com 0 gener? e 0 nome a alribuir ao bebe. 14
Normalmente, conqudo, a exigencia de traba1ho por parte dos espiritos as
sumid a forma de uma "Uoenc;a de chamamento" que, a par de sintomas indivi
dualizados, incluira umafraqueza geral e fortes dores, para as quais a
na nao encontrara aparente explicac;ao. Se a pessoa nao reconhece a presenc;a
recusa Oll tend adiar a chamada, espera-se que sistematicas
desgrac;:as e mortes 0 venham a atingir a 5i e asua
Este componament? violento por parte dos espfritos nao e atribuido a mal
dade, mas antes 3S limitac;:6es que des enfrenram na sua actual forma de existen
cia. Embora poderosos, os espiritos sao "0 que sobra" cia pessoa que em tempos
-~------

Lobolo (ou 101)0/0) designa uma forma de casamento "tradiciona'" em que a familia do floivo compensa a da
Doiva
pecd, do, tilhos 'e I'0steriores descendentes que resulrem da uoiao (em virtude dos principias de
descendencia

tamhem a propria cedmonia l: os hens que sao neb transmilidos.

adivinha'

foram. Nao sao, por isso, capazes de cOlllllnicar aos vivos 0 que querem,
-se limitados a chamaI' a aten~:ao deles de forma indirecta, propiciando aconte
cimentos anormais e indesejados ate serem ouvidos atraves da adivinhac;:ao au
transe de especialistas. Para alem disso, e esperado dos espfritos que de momento
nao possuam ninguem que se comportem "como crianc;:as", de forma caprichosa
e impaciente (Hol1wana, 2002), sobretudo quando se sentem impotentes para
transrn itir 0 que
Dagui resulta uma dinamica que cOfresponde bastante 3 l1oc;:ao de mito
afliriio (Turner, 1968), mesmo se "culto" nao e uma palavra que eu escolhesse
para a descrever. A pessoa que e vitima de urna doenra de chfimamento procurara
soluc;:ao junto de um{a) nyanga e, uma vel. que the
diagnosticada uma pos
sessao pOl' parte de espiritos legftimos que "querem trabtlihar'; so ]Joded superar
o problema aceitando tornar-se ela
lOS, mrnar-se-,l um dlvulga<lor e
Tenho vindo a referir "espiritos legitimos" e facto res familiares, ternendo
induzir 0 leitor a pensar que a legitimidade das exigencias de lim espirito decor
ram do seu estatuto de antepassad(), ou que cada antepassado seja um esplrito.
Neste contexto, nenhama das hip6teses e verda<ieira.
No que diz respeito it liltima debs, podemos dizer que, se todos os espiritos
sao antepassados de algucm (desde que lhes tenham sobrevivido
POllCOS antepassados se rornam espfritos. f: pressuposro que toda a gente tem
UUla parte espiritual que sob revive it sua mone e se mantem na Terra, protegen
do e corrigindo as seus descendentes que, por seu lado, tem 0 dever de os hon
rar e se submeter a
tal como deve acontecer relarivamente aos seus parentes
vivos mais velhos. Nao obstante, so alguns desses "I'estos" espirimais
poderes excepcionais, em resultado do estatulO, acc;:6es ou excepcional torc;:a es
piritual que tiveram em vida, ou devido a circunsrancias negativas na sua morte.
S6 esses sao, em sentido estrlro, espiritos.
aeventual necessidade de urn espirito ser antepassado cia pessoa que
quer pOSSLllr para que tal exigencia seja considerada legitima, deverernos estar
o acesso ao conjul1to completo de capacidades

I'a", uma discussao do processo de chamamento, vcja·se Granjo (20 I 0).
';-'H~crF'rkriC:JS scmelhantes

isso que os
"divldir a a!deia" entre duaS gera~6es

alguem da gerayao dos seus

44

as de pessoas vivas "cradicionalistas".

cheios de semelhames seus porenciam con!lifOs, tendendo
em vez de esperar peb morte dotal n}angd para possuir

em iivros (Poianah, ['lS7) - epossive! negoeia!" com os c'p!:itoS que
consequeraemenct:) se tome ;qangi1. Tal s6 t, no entanto C'..ll1Sidera
do vlavd quando os espiricos se manifestam pda primeira vel numa familia,
casos - polltua!mente

UU[[a pessoa concorde tm SCI'

J
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a que Um~d) n.yanga pode aspirar
diferentes origens: 16

a sua possessao por espiritos

tres

Lideranc;a da consulta/cura
I\divinhac;ao
Lideranc;a da casaf'aldeia"

Cura
Kufemba

I~v~,,';~'~~\

Conforme Alcinda Honwana sllgere
mas "emicos" as represenGu;:6es social mente partilhadas aeerca das guerras e as
censao do Imperio de
instalado em principios do seeulo XIX e desrnan
tdado
ocupa<;ao efectiva do territorio por parte dos portugueses, em 1895.
Olhando este quad to a partir do ponto de vista sui do pafs, temos de urn
o invasor Nguni que se tornou govern ante, de cujas tecnicas de guerra e
adivinha<;ao perdurou uma imagern de superioridade que a faz corresponder, em
referencias populares e dos tinyanga, ao leitmotiv mitol6gico do her6i civilizarinr
tcmos depois os "donos da terra': vencidos e assimilados
devendo
~ sua submissao 0 estatuto e nome que vieram a ter; temos porum 0 Ndau,
lembrado eomo 0 rebclde resistente as invas6es e guerras que lhe
pelos anteriores, sob comando dos vaNguni, e cuja determina<;:ao e
poderiam ser explicadas pda posse de um forte poder espiritual.
Nao obstante 0 que acabei de expor, a familia tambem
num senti
diferente, 0 principio legitimador para a integrat,:ao de espiritos exteriores - e
ErnbofJ consensual, esea classifica~ao nao exclui outra, integra,oes excepcionais. Por
conhe~o dois
linyaligd qlle afitrmm ser possufdos,
,Iem (Odo, as r(stantes, pelos espfritos de hornell'\ de
·indima sem quaisqrwr relayaes
parentesco com a sua familia. En proprio fui
COmo um fu
turo
apos a minha marte, embora scia dassifil'3do como wn europeu scm liga<;6es familian:s aAftica.
Este ripo de dassifica<;ao foi rewperado e enfarizado durante a longa f,llerra civil que rerminou ern 1992
descle entao, mlta a ser
em reclama,6es regionalistas, que
a utilizat a exptessao colonialis
mo Zulu (FJorcncio, 2005), Norc-se tambem que a g'Jerra civil ePOt vezes referida
aguerra dfJ5
em
mm a8 :mllises de Geffray (1991). Tamhem os portugueses tendem ser considerados espititos
fortes, numa explica.;ao implicit. mas direcra cia denota de Gungunhana e do suusequcme dominio coloniaL
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isto de acordo com uma logica de cu1pa e de dever. De facto, a legi[imidade da
exigencia de urn espirito "estrangeiro" para possuir alguem e
da rela<;:ao que tenl mantido com antepassados da famHia, quando todos eles es
tavam vivos. Normalmente, os espiritos vaNguni seriam senhorcs au amigos
um antepassado que auxiliaram a familia e ja nao tem descendencia, enquanto no
caso dos vaNdtlu poded tratar-se de uma mulher trazida da guerra como escrava
e concubina, dos seus parentes chacinados (a cujos espfriws ela mostrou 0 carni
para a cas a da familia que a manteve cativa), ou de um guerreiro morto antes
de casar, que par isso exigiu afamilia do seu oponente uma csrosa viva e acabou
por decidir trabalhar~ qU311do a sua raiva se apaziguou ao longo do tempo.]8
lndepcndentememe da origem do espirito, as consequencias
possessao sao no essencial as mesmas. Embora um espirito nao possua 0 corro da
pessoa de forma continua, tanto de quanto 0 indivfduo possufdo deixarao
ser
as entidades separadas e independentcs que antes erarn, para se tornarem num ser
simbiotico, com uma iclentid3de nova comum. Cada um influencia 0 compor··
ramento e a identidade do outro, adaptando-se a essa coexistencia durante 0 seu
processo de preparat,:ao para se tornarem urn nYfmga- podendo ate, por
o homem vivo ter que mudar de rdigiao, caso 0 seu cspfrito principal professasse
em vida uma religiao ditCrentc da sua. De facto, um dogma local afirma que e 0
cspfrilo (e nao a pessoa que 0 hospeda) quem etreinado para
conhecimento
em grande parte esquecido des de a morte
anterior; sc a pessoa tambbn aprende ao tonga desse
da simbiose entre os dois.
Uma ultima caracteristica a reter e que, conforme Harry West
doquentemente aronta para 0 caso do norte de Mot,:ambique, os adivinhos
-curandeiros nao estao manietados pOl' um quadro de priticas e de discursos
e repetitivos. Peio contrario, a sua pratica indui experiencias,
especula<;:6es e inova<;:oes, estando des, regra geral, bastante interessados tanto
no reconhccimento externo do seu trabalho, quanto nas expliea<;:6es e praticas
vigentes noutros contextos - explica<;:6es e praticas que apresentam para
o interesse suplementar de poderem vir a ser reapropriadas em beneficio do
seu presdgio Drofissional e cia atrac<;:ao e fiX:ldo de c1ientes.
" Devido it realiza,ao de rimai,1 de limpera (Granjo, 20(7), 0 ultimo tipo de exigcncia nao deveria oconer
durante a vida de quem macou ern situa~ao de guerra. Par essa talaO, e mu;w
que os tmya"ga es
rejam genuinamente
com Ilma
de possessoes durance a proxima gcta<;ao t
soldados sobreviventes da guerta civil com,~arem a morteL
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A consulta
De acordo com este quadro conceptual, a "consulta" conforme edesigna
da a sessilo de adivinha<,:ao, em deliberada analogia com a terminologia biomedi
ca -. c vista como lltna rela<,:ao de comunica<,:30 entre quatro diferentes agentes:
ora) adivinho(a), os seus espiritos, ora) cliente e os seus
Nao obstante, do ponro de vista do adivinho a
qucstao de informa<,:ao, mas tambclI1 de crcdibilidadc JUnto dos seus cllen tes.
Por essa razao, as suas atitudes e estilos de leitura variam consoante 0 nyanga e a
ocasiao, de acordo com 0 seu grau de confian<;:a e as estratcgias que utiliza para
se salvaguardar e transmitir confian<,:a. A sequencia dos acontecimentos e, no
entanto, basicarnente a mesma em
Quando 0 clicnte chega, limita-se a pedir uma consulta, sem especificar os
SellS motivos. Algum tempo depois, sera convidado para a cabana pertencente ao
que Jiderara 0 trabalho nesse dia, pois 0 rlyarlg{l deve chama-los a traba
lhar de fonna rotaLiva, ou alguns "vito fi'cclr ztmgados de Ciltme,
pemar que 0
trffhl1lhfl deles e
a
ca/mlana"" desse espfrito e, virando-se para os
pertenccs dele, cnama-iChl para
que alguern pede a
da de ambos (figura 3). E essencial que 0
concorde
caso
contrario 0 adivinho
e sove OHOS; nito comegue ler nada ':

.

I.~·. },.\~:.<t'",

.,:,,-,, . . ..<""~\

Dcpois desta invoca<,:ao do espirito para a cabana (pois des gostam de passe
ar e de conversar asombra de algumas arvores, ou de
nao estar por ali), urn nyan/l,a alfabetizado tomara nota, numa agenda semdhantc
as utilizadas nos hospitais, do nome oficial do c1iente, da sua genealogia e do SCli
da sua alcunha ou diminutivo denrro
da [,milia. Este acto - cuja similitude com a rotina medica c evidente C no[
malmente praticado com alguma circunspec<,:ao e solcnidade.
a espfrito e entao convidado a fazer kuvumbata (profecia) para 0 dicnte,
que e identificado pclo seu nome e pclos seus ascendentes nas t'lltimas duas ou
tres
Em seguida, 0 adivinho morde um ramo de manono, uma madeira
muito amarga que 0 ajudara a induzir aguilo que c normalmente designado par
"trame ligeira ': ou
Quando utilizada de forma isolada, a palavra "transe" e de facto
para as ocasioes ern que um espfrito assume 0 controlo total da pessoa e dos seus
atraves dela e de acordo com uma cren~a popular a que rnui
negam veracidade - a faz perder a percep<;:ao daquilo que se passa a
Este estado e necessario para a realiza<,:ao de varias cerimonias e do

Tinyanga e dientes podem ler homens ou mulhctes. l'assarei contudo a utili/,at aperUI a forma masculina
de genero, como
que se enrolam ci.nrura, au se amarram para
esri a tfabalbar, 0 nyanga usa
cotes e desenbos
cspiritos que 0 possuem, 1'01 fegfa un", dlfercme pata cada um deb.
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QuandQ

de acordo com as origens "ernieas" dos

2J

0 diemc fOl POliCO depois

manter

pes nesra posiy1.o, que se cre

consnb.
Como nessas ocasioes esocialmente esperado que 0 nymga em seguidd pergunte "0 qne disse, 0 que "con·
teceu?"
sensoriaI se

ausencia de conscifncla embora digam que, se sua perccp;ao
deb reconhecem simular
tal BaO eVlta
mantcnharn uma no~ao bisica
que St: esra a passar asua volta.
1
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mais espectacular tipo de tratamentos por kuftmba (exorcismo de espfritos). No
caso das consult<ls, contudo, a incorpora;;:ao do espirito no adivinbo e antes des
crita como "urn arrepio, e depoiJ como urn tccido fi'rlO sobre OJ ombroJ':
A panir do momenta em que 0 adivinho sente a sua presen<;:a, podera
ter" (lan<;:ar) 0 tinhlolo (figura 5). Se ja esta £1miliarizado com 0 cliente, padeni
apenas 0 tinhloio Nguni; mas se se trata de uma primeira consulta ou se
espera que da venba a ser importante (devido ao estatuto e1evado do cliente ou
aexpectativa de 11m problema particularmente complicado), sera de esperar que
o nyanga Jogue Jeguro '; atirando tam bern as escamas de crocodilo e as nozes de
nulu. A ideia e poder comparar os padr5es desenhados pelos dois conjuntos mais
pequenos com aqude em que cairam as muitas pe;;:as do tinhtolo mats comp\exo:
numa consulta promissora, os w?s conjul1tos deverao fornecer basicarnente a
mesma informa<,;:ao; se tal nao acontece, algo est;i maL Para alem disso, os COIl
juntos de seis pe;;:as, mats simples, podem ajudar 0 adivinho a focar a sua
na mais pertinente de entre as v~rjas linhas de leitura proporcionadas IJelO COll
.
.
Junto malOr.

o morivo da visita do c1iente.
o nyanga deved
Antes de
Se nao 0 conseguir f:;Eer eorreetamcntc, 0 ellen te reeolhera 0 sen dinheiro e id
embora. Por essa razao, os adivinhos tend ern a ser muitO cuidadosos nesta fase,
falando por rnedforas au recitando mesmo a "c,mriio do tinhlolo ': uma hist6ria
vag a acerca do passado e familia do diente que, no esseneial, se adequa a quase
toda a popula~ao e the [oi ensinada pdo seu mestre, durance 0 processo de apren
profissionaL Depois, em fun;;:ao das reaeyoes do cliente, aproximar-se
-ao progressivamente daquele que julgarn ser 0
Esta inseguranya e legitima, mesmo de acardo com as seus proprios crite
rios. De facto, para alem cia incorporayao do espfrito, uma boa eonsulta requcr
tambem que este esteja de born humor e que a sua interac;;:ao com os antepassa
dos do cliente seja mutuamente aceite. Por i5$0, mesrno urn bom adivinho pode
por vezes sentir-se inseguro au incapaz de [ornecer informa~:6cs correetas; mas,
como a sua reputa;;:ao esta em jogo, rentad utilizar a sua cxperiencia e capacidadc
de observac;ao para deseobrir () assllnto que preoeupa 0 cliente.

Figura 5
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adh'illhar

Lan~ando (\

de uma bolsa s~"iltsi.
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Se tudo correr pdo mdhor,
bem
A interac<;ao

prando nas
"COiSdS

que oem

a.ma mente ';

cliente, entao
sario voltar a .

0

a

, mas antes como un1a

e descrita de

N." 1

uma

do

.'0

mrerna, como

': Quando esta
e parncularmente bem conseguida,
e 0 seu
a harmonia e a comunica<,:ao entre este e os
tinhlolo quase se torna secundario e pode nao ser neces

"Quando isso acontece, nao me vem sequer acabc<;:a nenhutna preocupar;:ao
de estar certo ou errada, de convenccr ou nao. Passado 11m bocado, ja nem sequer
olho para os
.0 c1iente pensa que ell estou a Ie-los, mas ell estou s6 a {alar,
a falar, 1~lar, e sem mesmo notar estou de
fechados e continllo a falar, a
ate nao ter mais
para dizer. E quando me calo, nOfmalmcnte nao
mesmo mais nada para
ou para atirar."

como esta nao
contudo, frequentes. Habitualmente, 0 nyanga
problema, explicara as razoes que Ihe subjazem
uma forma mais

,,,,.u"-yV,_.,

encontrad

0

directa ou mais
de acordo Com 0 seu cstilo pessoal e com a confian<;:a
que sente (figura 6), e
pela reacr;:ao e comentarios do c1iente.
entao varias perguntas que julga pertinentes, levando as respostas e

o

a

~diFilL}U?

a realiza<;:ao de urn novo lanc,:amemo

desta vcz, no ent:lllto, arcnas 0
maos do adivinho e nao da bolsa de paUla onde
ee:uardado e transportado, c:onforme acontecera no primeiro
Aquilo que surge, aos 01h05 de urn observador exterior, como uma interac
tcrapeutica que
recorda vagamente a psicanalise - e simuhaneameme for
nece ao nyanga dados essenciais para a sua
e jnteryen.:;-~o e
duas explica<;:oes paralc1as, dentro da proEssao
Em primeiro lugar, e dim que, enquanto os assumos lCYantados num lan
<;:amento nao forem completamente respondid05, os lanr;:amemos subsequentes
apenas uao
a mesma inform::t<;:ao, sem nada trazer de novo. Esra redlln
deriva de uma das principals caracteristicas do tinhlolo, a
ser urn meio
comunica<;:ao entre os esp[ritos e os
estando consequentemente
as regras comuns de cortcsia da mesma forma que se deveri responder a uma
carta, Oll Uilla mcnsagem verbal, antcs de se receher a
Em
lugar, cre-se que os espfritos
l!aNgum)
de forma efica7, durante
apenas
depois
e abandonando 0 local. 0 adivinho
a partir Clessa altura, que mo
a sua experiencia e capacidades, tanto
observa<;:ao quanto
leitura das
de forma a complctar 0 puzzle e a consulta. No emanto, quando se ve
na
de recorrer a tats meios ja l1aO se trata de kuvurnbata mas de urn
palpite
por muito exacto que este possa ser.
Ap6s varios lans:amencos do tinholo "Ngurti'; contuclo, 0 cliente pOLiera a1l1
da necessirar de
respostas directas, para clarihcar duvidas que tivesse
desde 0 inieio cla consulta ou que se Ihe tivessclIl colocado entretanto. Quan
do c!iente nao poderao ser dtibias e terao que ser
qne permita uma resposta
como sirn/nao ou
conjulltos de seis pes:as sera entao
a partir das maos
nyanga. l..(ual
(tinguenha ou thiakata) ,
das
do
espfrito que esta a trabalhar naquela cOllsulta.
reparar que as conclu
ate ao flnal estc processo,
estao em grande medida pressupostas 110S
socs

tinUolo "NfTuni"scra atirado,

Ern si rnesrna. a botsa nao e objen" de

all preocupa~iio par(i~1l1ar.

1': apenas uma vulg;ll boha

sipalSi [ralida no Mdc-ado, como qualquer
podera comptar paLl outros fins - e.
sen tam
padr5e, coloridos, escolha mcramcnle ("terica.

rorrador de alp,um senti do
em dta i (dta fJalha, ma,) 0

as bolsas apre

0 material com qlle a bolsa e teita:

pur ex'emp!o, {fz. II
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o que e que a adivinhal'ao adivinha?

f\o 1

dados que foram confirmados ou adiantados pelo cliente e que uma significativa
parte do trabalho do adivinho consiste em dar senti do, a luz dos principios 10
cais de interpretac;:ao do infortunio, a coisas que 0 cliente ja sabia. Este ultimo,
no entanto, apenas confirmou 0 que Ihe foi perguntado e, no caso de alguns
tinyanga, recebeu quase uma aula ace rca da forma como funciona 0 sistema de
interpretac;:ao que referi e adiante exporei. Assim, a sua experiencia de consulta
nao se limitou a proporcionar-lhe urn sentido para os seus infortunios e uma so
luc;:ao plausivel (muitas vezes ritual) para os ultrapassar; tambem reafirmou e Ihe
deu urn maior conhecimento acerca de referencias culturais que, quase sempre,
eram para si noc;:6es vagas e fragmentares. 0 cliente podera ainda - em particular
se 0 objecto da consulta eram assuntos familiares - ter recebido sugest6es acerca
do seu comportamento futuro, baseadas nas idiossincrasias do nyanga ace rca das
relac;:6es sociais e assumidas por ele como uma parte da sua responsabilidade e
papel de conselheiro.

do autro, assumir a completa detenninar;aa desses acantecimentos por parte de
16gicas ou entidades extra-humanas - como, por exemplo, a vontade divina, al
gumas acepc;:6es da palavra "destino" (Cranjo, 2009) ou as leis mecanicistas de
um universo concebido a imagem de um aparelho de relojoaria. Entre estes dois
extremos, existe urn continuo de possibilidades conceptuais, que tern em comum
a sua tentativa de atribuir urn sentido e causalidade a incerteza e ao aleatorio que
os faz serem vistas como cognosdveis, regulados, ou mesmo dominados pel os
seres humanos. Sao elas que constituem aquilo a que chamo formas de "domes
ticac;:ao da incerteza" .

1-

domestica9.ao

aleatoriedade

•

acaso
caos
"perigo"

Domesticayao da incerteza, caos deterministico e Moyambique
Expostos estes aspectos, imp6e-se clarificar qual 0 senti do preciso dos con
ceitos de domesticar;ao da incerteza e de caos deterministico.
Durante a pesquisa que realizei na refinaria de Sines (Cranjo, 2004), tor
nou-se claro para mim 0 caracter socialmente especifico e localizado da noc;:ao
probabilistica de "risco" e ate que ponto ela induz - do discurso tecnico-cienti
fico para a sociedade circundante - a ideia de que 0 risco constitui a realidade, e
nao uma tentativa de atribuir sentido a essa realidade.
N ecessitei por isso de diferenciar, por um lado, os facto res objectivos pas
siveis de causar danos as pessoas e coisas (as "ameac;:as") de, por outro, as varias
formas possiveis de os conceber e representar, segundo diferentes prindpios ex
plicativos.
Quando nos centramos nestas formas de conceber e representar, depressa
verificaremos que as alternativas possiveis de conceber a amear;a e a incerteza
podem variar entre dois pontos extremos (figura 7):
De urn lado, a total assumpc;:ao de que 0 aleataria e "real" e constitui 0 prin
dpio subjacente aos acontecimentos incertos (com isso reconhecendo 0 acaso);24
24

feiti9aria
supersti9ao
coac9ao do
extra-Humano
"risco" C··)

---------:_
determina9ao

•

vontade divinal
destino
universo mecanicista

I

Figura 7 - Continuo de alternativJ.s para conceber a incerreza e a ameas:a.

A posic;:ao do "caos deterministico" neste continuo de possibilidades - ou
mesmo num dos seus pontos extremos - nao e imediata.
No fundamental, esse conceito sustenta que os acontecimentos incertos sao ca
6ticos para quem os observa ou sofre as suas consequencias mas, nao obstante,
existe urn principio de determinac;:ao que Ihes esta subjaccnte. De forma a com
preendermos todas as suas implicac;:6es, no entanto, deveremos ter em mente que
o caos deterministico tem como modelo as equac;:6es matematicas que geram uma
sucessao de numeros que nao corresponde a ciclos finitos,25 e que portanto nunca
se repetem enquanta sequencias, por muito que um mesmo resultado individual
possa voltar a surgir. Portanto, embora exista uma insrancia de determinac;:ao,
aquila que resulta e de facto ca6tico, imprevisfvel e incontrolavel- a menos que
tenhamos acesso a equa<;:ao que gera os resultados.
Quando aplicamos esta noc;:ao a interpretac;:ao de urn mundo ele proprio
incerto, 0 sen estatuto conceptual e 0 seu lugar no continuo de possibilidades que

0 que leva a uma concep,ao da arnea,a de acidentes como sendo "perigo", au seja, como alga mtalmeme
imprevislve/ e inesperado no espa,o e no tempo, devido
envolvidos.

54

do aleatoflo

a sua aleatoriedade e a complexidade dos factores

25

Urn exemplo clissico ea equa~ao

PHI =R*P c. (1- P,l, em que P representa uma popu13~ao de coelhos e R asua

[axa geral de reprodu,ao, quando R > 3,56 (d. Eglash, 2005).
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apresenLci dependem, em liltima insrancia, da resposta que demos a tres variaveis
i) que estatuto de cognoscibilidade e atribufdo a
; ii) se e
conhece-Ia, que tipo de entidade ecapaz de 0 fazer? ; iii) e pmsfvel a!terar
os acomccimentos resultantes da
, uma vez que esta
conhecida?
Dependendo da combina<;:ao de respostas a estas
podemos de
do caos, com urn sistema determinista de
ou com Ulterentes sistemas de
natureza
do aleatorio.
t, este ultimo 0 caso do sistema
que
vista, a
mente extravasa as fronteiras do pafs?26 A
parecena ser:
"Nao e bern ISSO."
A
domestica<;:ao da incerteza que
ao tinMolo parte do prin
cipia de que 0 acaso nao
e que muito menos poderao existir esses acasos
recorremes a que chamamos coincidencias. Por
acontecimelltos que
pressupoem a existencia de causas que Ihe
em especial se se repetirem.
Essas causas subjacentcs, contudo, nao substituem a causalidade material
nem lhe sao antagonicas.
de ficto, que 0 mundo esta repleto de
amea<;:as materiais e naturais, reguladas pOl' causas materiais. Uma parte dessas
causas sera conhecida, outra nao, mas nem por ser desconhecida deixad. de existir.
No emanto, se os acontecimentos
seguem
de causalidade
e cOllsiderado que des apenas poderao atingir uma pessoa em
de causas sociais.
A
hip6tese a
sera a possive! inabilidade ou
par
parte da vitima. Se est a
a forma correcta de efectuar
ac<;:ao,
nao tinha suficiente
para a fazer ou nao tomou as precaw;:oes neces
sarias (ou seja, se era inadequada para
0 que fez), sera essa a razao do seu
outras causas sociais se a vitima foi competente
S6 serao
foi atingida ou prejuclicada pdo acontecimento
indesejavel.
Uma
possiveis causas e a feiti«aria (normalmente motivacla por inveja
ou out 1'05 sentimentos e objectivos cOllsiderados negativos), que anaira a pessoa
para 0 perigo, ou a distraid da sua eXiSlencia e iminencia. Acredita-se ainda que
a feiti.;:aria possa
directamente
facIO res materiais, mas tais diagnosticos
Janzen (1992), Dijk (2000), \"\1esterluod (2000)
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de tensao social de ex-

Iimitados a

ser uma ralta de proteo;:ao por parte dos
da V1
n,·,,,..,.,,,F'" do perigo e alerta-la em rela<;:ao a
nao 0
caso.
referi, esta ea liniea forma que os antepassados tem
para comunicar com os seus clescendentes, pelo que 0 proximo passo sera
brir porque razao estao des
eo que podera ser feito para
causas au,

IneIlOS,
notar que a falta de protec<;:ao por

essas

dos antepassaclos cuma ques

tao estritamente social, visto que a sua motiva<;:ao provem de
mento social por
dos seus
ou ha mais tempo,
atJLepassado em causa ainda era vivo e que os antepassados IlaO sao
extra-sociais, vivend.o num qualquer lugar extra-hllmano. Pdo contdrio, saO "0
que
dos seres humallOS que antes foram e vivem na Terra junto dos seus
descendentes, de quem dependem para serem recordados, cuidados e honrados,
e com quem mantcm uma relayao que segue as regras gerais de protec«ao e COll
iamiliares.
dnrl/1Yf'fu' de adivinha<;:ao
a este ponto, sera claro para 0
do aleataria
e cura ern que se imere 0 tinhloLo segue uma
que nao e original em
De facto, apesar do papd central que os espiritos e
os antepassados assumem neste sistema explicativo mo«ambicano, os seus prin
por exemplo, aos da dassica
de EvansAzancle (1978 (19371). Devo contudo
acerca
que a atribuiyao de agencia aos espiritos lOrna bastante mais complexo 0 sistema
que temos vindo a acompanhar e que este nao procura explicar apenas os
ni05, rnas tambem os acontecimentos vantajosos, ou rneSl1lO
socialmen
te reprovados - como comportamentos abllsivos na redistribui<;ao
riqueza por
de quem tem acesso a eia (West, 2008).
TalIlhem a SJl\de considerada 0 <,rado normal dos lndividllOS, mas urn estado que exige harmonia
o seu ambiente social
e os
(HOllwana, 20(2). Tambem da
pela fcitisari" dos
e pdo
para "trtlb,gJhar", Mesmo
muir"s vaeS

urn;} man;feslaqio tlsica de doen~a pressupoc
tamb(:rn
restaurdf 0 equilfbrio
apaltCer

d

as

neste oso

das acad<'mlGIS (Green, 1999),

socials. UJf1sequentcmente, nao basta [[arar 2 doen,a;
harmonia com uS antep03sados, Oli 0

causa l.urima naD foi
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Tendertamos tarnbern a concluir, Sf: limidssernos a analise aos dados que apre
semei, que a no<;3.o de caos probabilistico 56 em pane e pertinente neste contexto
mundo exterior oaf('e(',
facto, seguir uma logica de caos

o

par determinaciio,
quefaz

Adivinhas:ao c "risco"

3'.'':::.:=:,±",':'''.'"divinha'i

c [)aseado Iluma es
este sistema de ,!nvvlf"ti/',u'd"
Dessa
trlltura determll11Sra, procura
e regular a incerteza, mas 0 seu rcsuLta
do e ca6tico, devido a complcxidade dos factores envolvidos,
na
sua totalidade e caracterizados por
hurnana ou para-b umana. Voltando
a nossa meta/ora matematica, e postulada a existencia de uma "equa<;:ao" e a
dos elementos que a comp6em, pode nalgllIls casos ser mcsmo
que <1 formula da
conhecida {pelo menos
mas e impossIve! identific::If ~irnu1taneamente 0 valor de Ladas as
o
sistema adopta, na aplica<;:ao nratica dos seus

dos principios deste sistema a vida real e, contudo. menos
ta do que a sua mera apresenta<;:ao
nos levaria a pressupor,
a
Que e reconhecida aos
envolvidos nas .~.m,,'J~o
se estivessemos na presen<;:a de um sistema
de
que
sempre
que sempre se comportasse de
socialmente corrceta para com os vivos e semprc respeitasse as regras
alltc
passados, estaria salvaguardado de surpresas indesejaveis, No entanto, nao e esse
o caso.

A

Entre os vivos, 0 pr6prio cornportamento cxecpcionalmente correero desse
individuo
tornar-se objecto
inveja - e, portanto, objecto do motivo
para fazer dele uma vitlma de feitiyaria. seja como
ret a
como meio para apropriar as suas qualidades e
Na sua
com os mortos~ eXlstiri~nl t~lnhpIT'l V-:lrl:-H' r'l7t;pc f"\«'\('C':"""';1' de

Em suma, 0
DnJlCIDlOS, uma
16gica
caos determin istico. 28
Quando atentamos nas razoes que obrigam 0 sistema a adoptar uma tal
podemos detectar similitudes grit antes com a aplica<;:ao da teoria das proa gestio das rlntet:t.ras, sob a noyao de risco, Dc
cste sistema
e a gestao nrobabillstica do risco
ordem a incerteza e
a 111
a assegurar a
certeza de forma prospectiva
acomplexldade aos ractores enVOlVIOOS - e,
em resultado disso, cada um deles transiorma a preven<;:ao num paliativo parciaL
Esta incapacidade e particularmente pertinente porque, quando olhamos para
um sistema de domesticafao dt:/. incerteza., seria um erro fundamental separar 0
de atribuir senti do aos acomecimentos do seu objectivo dc guiar a
de

o

se uma
de saliva s~1ltasse da boca de urn parente senior enquanto este comentasse
as
do individuo modelo que temos vindo a imaginar, os antepassados de
ambos poderiarn considerar esse acontecimcnto como sendo uma invoca<;:ao, e
as palavras do parente senior como sendo urn pedido de colTcc<;:ao do seu com
portamento, por muito pouco que essa
a intenyao do orador. E
e com frequencia
que um espirito
aos
VIVOS uma
nao
e omissoes ou por
chamar a
para as
parente proximo.
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dos acontecimentos perniciosos e
sistema de domesticariio da incertezll nunca e apenas proporcionar scntido ao
aleat6rio, inesperado e imprevisto, mas usaI' esse semido para direccionar a aCyao
humana de llma forma
Quer isto diz.er que nao basta compreender a logic a e os prindpios atra
yeS
quais 0 sentido e atribuido; e tarnbern necessario
0 potencial,

, __

mas como uma forma de
de uma outra pessoa, que sera neste caso 11m seu

dlctcin porque nio
em Vel de
tranSfO[mdndo~o

aleatlirio em vez de alOS
rnas antt:.-<.; muitos lactares
nao,ii"eares, que illteragcm de uma maneira quc transforma a sua relac;ao
individual em resultado
da sua histolia rebeioaa!, como no
classico de agua pingando sobre uma faceta de Lorenl (1963),
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o
Ul111Lall1U0

e

risco",

Esta
a nossa
para a imponancia de algll
ma reflexao colectiva aeerca das consequcncias priticas dos sistemas de domes..
ticariio da incerteza que se tornaram hegemonicos 29 na area da gestao de risco e
na forma como este e encarado nas soeiedades de matriz cultural europeia, alas
trando progressivameme as restantes. Contudo, como esse assunto e demasiado
desenvolvido e ja rive oponunidade
0 abordar noutfO
as slIas

pessoas

as pessoas a procll
rar lima COll:)ulta: "J a
mo<;:anlbicana nao constitlli um objectivo ern
5i propria, mas antes
atribuir ordem aos acontecimentos e guiar para a
au,:ao. Isto e relevante para 0 cliente, mas e ainda mais relevante para 0 adivinho,
que e ao meSlIlo tempo um proporcionador de cura para doen<;:as e problemas
sociais, tendo na adivinha<;:ao a sell meio de diagnostico:

"0 tinhl010 /; como

0

estetoscopio do medico. S6 torna as coisas mais clams,

tern que saber 0
nao If (... ) JJ 0
e 0 que ele estd a ouvir existe sem 0
mais
eo nosso estetoscoDio.

0

que ele estd a ouvir

e

a adhiClba<;ao adivinha~
,-

-------

por

pera que uma consutta torne<;:a~ l'or outras palavras, qual eo estatuto arril:mfdo as
rela<;:oes callsais que sao reveladas e aprevisao que e
Uma coisa e certa: nao se espera que a adivinha<;:ao
apenas 0 tlltLlfO, e 0
tt!tlUO que ela revela nao e consic/erado certo ou imutaveL POI' um lado, as COll-
suit as eom adivinhos
detector a posteriori as razoes subjacentes aos acon
tecimentos passados e, ao
tornar esses acontecimentos compreensiveis e
arraves da correc<;:ao clas suas causas mais
Por Olltro lado, espera-se que a
de forma a
que uma consulttl espedfica
exacta as causas dlagnOStlcaclaS serao imllulvcis ou se
rao considerar assegurados os resultados pretendidos, por muito eKrupuloso que
seja 0 cumprimento dos procedimentos reeeitadas pelo nyanga. .As condi<;:6es que
estiveram na base dos problemas aetuais podem ser alteradas e 0 hltllfO nao esta
predeterminado; mas
individual e apenas um factor entre rnuitos ou
tros, todos eles interagindo e influenciando-se Illutuamente . .A adivinha~ao par
quadros
(:'1usas e
mas que sera lamoerr
HaO adivinha 0
mas como 0 111
conjuntura de causas,
e
entre elas - conjllntura que apartida se sabe ser mutivel e complexa, c se preten
de influenciar de forma
para 0 c1iente,
Estamos entao perame a lJot,:ao de ul1la realidadc reglllada, mas de tal forma
complexa que se transforma numa incerteza vivida, em que a capacidade de um
individllO para manipular os prinefpios de determinac,:ao que estan subiacemes
mas em que a
aos aconteeimentos nao e suficiente pata 0 salvaguardar
indpios 0
Por omras

a

turo seria se se mantivesse a

No emanto, quando a adivinha<;:ao e examinada do ponto de vista do caos
vista empiricameme adeqllado, conforme plldemos
cOlJstatar), hi outros aspectos que se tornam mais
de compreender.

determinfstico (LIm pomo

convencimento d(.s
nante por parte dos sotHlt:eUlOS,
Ernbora varios dos

stlltidos, II ,ili'lados por Gramsci (1971)'
e de aceita~,io e

dominio de urn grupa maves do
inter,ra~ao da idrokw:ia domi

ficos nos quais sao collm:ierad,os '-'f'Z'U"''''''''>,
maiorilarian1ente

e perjuburballO, luna razao menQ'I

tic sua partit:ular

60

impotcncia sexual ou auair

e do

curandeiros sobrellldo por problemas Crmiliares. pa" super.,
Os problemas de
nao-reprodutiva sao, em contexto urbano
consul tar ti;~)langr1 corn
docfl-;:as o)nsideradas
exemp!o a asma, a epi!epsia 00 as

sistema conceptual que the serve
que a perspectiva do caos determmistzco traz
A mais poderosa
ao estudo da adivinha<;:ao e dos sistemas de domesticaf'lio do aleatorio cxistentes

problemas profissionai;,;,

como

pOI
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em Afric..'1. sera., entao, evitar que assumamos de
ligeira que se nata de no
-roes e praticas deterministas (conforme e gerallllc
, antes de os
em profimdidade.
Por outro lado, esta abordagem evita que desperdicernos a
!-'IC.IliUaUC e 0
potencial cornparativo dos nossos dados, par dllas diferentes razoes:
Em terrnos gerais, quando encaramos os objecms etnograficos afins aaquele que
e cultu
tenho vindo a apresentar como sendo, antes de mais, formas
ralmente situadas de interpreta-rao da incerteza, os campos cornparativos onde
se torna pertinente inseri-Ios extravasam 0 espayo rdativamente homogeneo dos
chamados fenomenos "Ngona" (Janzen 1992; Dijk). Passamos a
otItras formas de dorneJticaf'ao dtz incerteza a !liveI
baseadas ou nao no caos deterministico, sem qualquer razao para que vennarnos a
cair, ao fongo do processo, na logica de "coleccionadores de borboletas" criticada
por Leach (l9G
Deatro da area tem,itica do ""Ngorna", emretanto, esta perspcctiva estimula
-nos a focar a nossa atenc;:ao nas visoes do mundo subjacentes aos fenomenos que
observamos em vez de, conforme c habito, enfatizarmos as suas caracterlsticas
de "cultos de afliyao", acabando por reduzir a totalidade do sistema aos seus
mecanismos de reproduc;:ao e legitima-rao. Esta nao c apenas uma questao de dei
xarmos de etiquetar um fenomeno com 0 nome de uma das suas caracterlsticas
por sinal resultante de urn diagnostico que e raro, no conjunro de todos aqudes
que sao quotidianamente produzidos pdos tin),anga. A partir do momento em
que a analise deixa de estar focada quase exclusivarnente na forma como 0 diag
nostlco de possessao do
cria novos terapeutas, a propria possessao por
espiritos retoma 0 seu lugar como uma das varias explica~6es posslveis, dentro de
uma logica. de interpreta~o bem mais vasta, sistemica e integrada. Uma 16gica
de interpretas;ao que, assim, se torna muito mais compreenslvd na sua totalidade
e nas suas implica<;oes socia is.

~Ulf'\/illh:H'::lri

-adivinh:l?
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Resumo
Os fluxos migrat6rios semple riveram um pape! impottante na historia da
nas SIlas mais difercIHes rormas na medida em quc,
Estados, sociedades e cspac;:os geograficos. Apesar de sua importaneia, 0 sell eswdo, tern
em muitos easos, sido ncgligenciado, que corna diHei! a sua
o presentc
fn lima reflexao sobre os acruais instrumc!1l'OS
ern M()~al1lbique e, nao exist judo leis acwalizadas c
se baseou na analise das Leis que regem as migl~1<;:6es, nomcadamcme a \..-ousu[U
Republica (Arrigo 55°), Lei
Lei do Trabalho e Conven<;:oes e Tracados Interna
eionais dos quais 0 pais e
Concluiu-se que, M()~ambique necessira de iorma
urgente de inslrumemos que assegurem a efidcia da livre eircu!ado da
que as mi!rracoes, seiam [leror de redudo da

°

Palavras-Chave:

Politica

Lei

Introdu<;a.o
Os fluxos rnigrat6rios sempre tiveram urn papd import3onte 11a hist6ria da po
quer sob forma de rnovimentos internos
areas rurais para
as urbanas e entre areas rurais, ou entre areas urbanas, quer de forma
movi
mentos regionais e internacionais, n30 medida em que quando ocorrem afectam
sociedades e sua popula«ao.
As Na«6es U nidas (2009) rdaccionam as migra«6es com 0 desenvolvimento,
pOlS 0 poder de decidir sobIe onde morar e onde trabalhar faz parte da liberdade
pessoas viverem as suas vidas da forma que escolherem. Todavia, a
.~-.-

Fste artiga foi baseado na cOJJlunica,ao
no selllinatio sohre PoJrticae Lei Migtar6ria
o refrrido semin:irio foi
pelo Insriruro
Comunidades Mo,ambicanas
no Exrerior (INACE) do Ministerio dos Neg6cios Emangcitos Cooperadto de Mo~ambiQlIe e OCOneu fra
cidade de Maputo no di.Q 28 de Novembro de 2009. Refere-se que mesmo documemo sorreu alt,,,a~6e5
foi ajustado pata a publica<;ao.
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