
Introdução

No decurso da investigação antropológica de campo que realizei de
1993 a 2004 entre a população do planalto de Mueda, estive presente e
participei com frequência em conversas centradas no tema da feitiçaria.
Esses diálogos são a fonte e a substância deste livro.

Quando participava nestas conversas, assumia por vezes – mas nem
sempre – uma atitude céptica. De vez em quando, os próprios habitan-
tes do planalto contestavam as ideias expostas pelos conterrâneos que
sugeriam, por exemplo, que alguns dos seus podiam fabricar ou trans-
formar-se em leões, converter outras pessoas em escravos zombies, ou
sabotar automóveis, camiões e helicópteros colocando neles os crânios
invisíveis de bebés cuja carne tinham devorado.

«Isso é verdade?», ouvia-os perguntar.
«Impossível!», ouvia, por vezes, outros exclamar.
«Conheço uma mulher que assistiu a isso!», podiam responder

outros.
Ou, ocasionalmente: «Vi-o com os meus próprios olhos!»
Esses diálogos geravam muitas vezes outras perguntas – umas expres-

sas abertamente e outras implícitas nas expressões e acções subsequen-
tes dos interlocutores: Quem é o feiticeiro que está entre nós? Por que
razão foi escolhida esta vítima e não outra? O que pode ser feito para
eliminar ou deter estes feiticeiros ou, pelo menos, para nos protegermos
deles? Como se podem identificar os efeitos dos ataques dos feiticeiros
antes que seja tarde demais? O que se poderá fazer para reverter os pade-
cimentos que estes feiticeiros nos causam?

Em momentos de reflexão, estas perguntas suscitavam outras mais
vastas: Que mundo criámos para nós, com todos estes feitiços? Se não
fossem a nossa inveja e os nossos medos – se não fossem as nossas sus-
peitas e acusações – seria possível eliminar a feitiçaria do nosso mundo?
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Os debates sobre a feitiçaria que os naturais do planalto de Mueda
travavam e continuam a travar alastram muito para além das orlas do
planalto. No entanto, quando esses temas têm sido abordados nos cír-
culos governamentais, por exemplo na capital moçambicana, Maputo,
fazem-se perguntas diferentes. Enquanto alguns decisores políticos
questionam se uma maior tolerância oficial face às «crenças e práticas
locais» não poderia aliviar as tensões entre o Estado e as comunidades
rurais, outros perguntam se tais crenças e práticas não serão susceptíveis
de constituir um terreno fértil para o oportunismo e o charlatanismo,
além de poderem entravar o desenvolvimento económico, ao alimen-
tarem o medo de forças niveladoras sobrenaturais. Enquanto uns suge-
rem que as «autoridades tradicionais» podem servir para veicular a
expressão pública da «vontade popular» nas zonas rurais, outros adver-
tem que outorgar poder a instituições como estas é passível de minar o
Estado de direito e pôr em risco os direitos individuais consagrados na
nova Constituição moçambicana.  

Há muita coisa em jogo nestes debates, não só para a democracia
moçambicana, mas também para inúmeras pessoas de carne e osso,
como o administrador do distrito de Mueda, Ambrósio Vicente Bulasi,
o presidente da localidade de Miula, Simão Benjamim, o juiz do
Tribunal de Kilimani, Silvestre Vintani, e o alegado feiticeiro Sefu
Assani Kuva. Enquanto os moçambicanos procuram consolidar a paz e
encontrar a prosperidade depois da guerra civil, tanto os responsáveis
governamentais como as populações sob a sua responsabilidade têm
procurado formas de assegurar a participação popular nos processos de
governação e de desenvolvimento económico. Dessa participação
dependem as vidas, as carreiras, as posses materiais e a dignidade huma-
na dos moçambicanos de todas as classes. 

***
O historiador camaronense Achille Mbembe defendeu que o projec-

to de democratização da África contemporânea depende não da aplica-
ção de um modelo ocidental de poder às realidades africanas, mas sim
de se cultivarem em África «outras linguagens de poder» que exprimam
uma ética política africana emergente. Estas linguagens, assevera
Mbembe, «devem emergir da vida quotidiana das pessoas [e] responder
aos medos e pesadelos de todos os dias, bem como às imagens com que
elas os exprimem ou sonham.» (citado em Geschiere 1997, 7) 1
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1 Ver também Ellis e ter Haar (1998, 201); Palmié (2002, 20). Compare-se esta posi-
ção com o apelo feito pelo escritor camaronense Daniel Etounga-Manguele para que se
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Na senda de Mbembe, considero que o discurso da feitiçaria presen-
te no planalto de Mueda é uma dessas «linguagens de poder». Com este
livro, procuro contribuir para que os decisores políticos, analistas,
comentadores eruditos e estudiosos dos assuntos africanos em geral
ponderem mais a fundo a importância da uwavi (feitiçaria) para a con-
cepção e o funcionamento do poder no planalto de Mueda e, por exten-
são, a relevância política dessas linguagens de poder noutras zonas da
África contemporânea e fora dela. Se Mbembe tiver razão – como acre-
dito que tem – este é um objectivo que urge alcançar. Enquanto os deci-
sores políticos e os cidadãos usarem linguagens de poder mutuamente
ininteligíveis, o projecto da democracia é impossível. Espero, por isso,
que o livro informe e desafie até os pontos de vista dos decisores polí-
ticos (quer estejam no governo, em agências internacionais ou em orga-
nizações não governamentais) que procuram promover a liberalização
política e económica de Moçambique – para não falar dos seus homó-
logos envolvidos em transições de regime noutras regiões do mundo.

Quando a diferença de perspectivas entre governantes e governados
resulta não só de uma má compreensão mas também de divergências de
interesses, alimento ainda a esperança de que um entendimento mais
profundo das linguagens de poder que as pessoas comuns usam para
exprimir os seus medos e os seus sonhos – parafraseando Mbembe –
equipe melhor os analistas políticos e os comentadores eruditos para
formularem as suas próprias perspectivas críticas sobre a reforma neoli-
beral em Moçambique e noutros países. Com esse objectivo, pretendo
que o livro contribua para os debates académicos sobre a cultura, o
poder e a governação na África contemporânea e noutros contextos
pós-coloniais e pós-socialistas. Espero que ele contribua para o surgi-
mento de um novo domínio de pesquisa: o estudo comparativo do
neoliberalismo e das cosmologias políticas que continuam a encontrar
expressão na esteira da expansão global do primeiro.

Espero, igualmente, que este livro torne mais próximos e acessíveis
aos estudantes alguns debates e questões que há muito animam as dis-
ciplinas de antropologia e filosofia política comparativa. Ao analisar o
discurso da feitiçaria entre os habitantes do planalto de Mueda, espero
ilustrar não só o carácter distintivo da cultura local, mas também a
humanidade que essas populações partilham connosco, num mundo
contemporâneo profundamente complexo e interligado.
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adopte um «programa de ajustamento cultural» africano destinado a resolver os actuais
males do continente (in Chabal e Daloz 1999, 128).
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Por ironia, a interligação existente no nosso mundo dificulta o man-
dato de Mbembe para que se identifiquem e «cultivem» outras lingua-
gens de poder, pois, como veremos, muitos habitantes do planalto de
Mueda falam múltiplas linguagens de poder, tendo adquirido vários
graus de fluência nas que lhes foram sendo apresentadas ao longo dos
anos pelos seus Outros, incluindo a linguagem do tráfico de escravos, a
linguagem do colonialismo português, a linguagem do nacionalismo
revolucionário, a linguagem do socialismo científico e, por fim, a lin-
guagem da democracia neoliberal.

Os naturais do planalto de Mueda não se encontram de modo algum
sozinhos na utilização das linguagens dos Outros. Na verdade, como o
linguista russo Mikhail Bakhtin afirmou, as palavras que qualquer pes-
soa profere já são sempre pertença de outrem e vão sempre tornar-se
propriedade de outrem ainda (Todorov 1984, x): «Nenhum membro de
uma comunidade verbal pode jamais encontrar palavras nessa língua
que sejam neutras, isentas das aspirações e avaliações do outro, não
habitadas pela voz do outro. Pelo contrário, recebe a palavra pela voz
do outro e a palavra fica impregnada dessa voz. Intervém no seu pró-
prio contexto a partir de outro contexto, já penetrado pelas intenções
do outro. A sua própria intenção encontra um mundo já habitado.»
(citado em Todorov 1984, 48) 2 Segundo Bakhtin, não só cada elocução
é formada dialogicamente, intersubjectivamente, mas o mesmo aconte-
ce com as línguas. Consequentemente, o universo linguístico, tal como
Bakhtin o concebe, compreende «uma multiplicidade de línguas, que se
animam mutuamente» (Todorov 1984, 15).

Embora as fronteiras que delimitam várias línguas, bem como as
comunidades dos que as falam, possam ser frágeis fantasias sociais, a uti-
lização da língua (para não falar do seu estudo) exige, no entanto, que
se imaginem essas fronteiras, que se presuma a existência de um «nós»
em cujo seio a experiência e o significado sejam partilhados (Voloshinov
citado em Todorov 1984, 42), 3 e que a língua seja utilizada, de um
modo geral, como se fosse um sistema estável. 4 Segundo Bakhtin, essas
fantasias dão origem a «esferas de linguagem» que incluem «elocuções
relativamente estáveis», que classifica como «géneros discursivos»

2 Cito o trabalho de Bakhtin a partir de Todorov devido à qualidade da tradução.
3 Vários estudiosos têm posto a hipótese de Voloshinov, o associado de longa data

de Bakhtin, ser, de facto, autor de muitos trabalhos publicados com o nome deste, ou
de Bakhtin ter usado o de Voloshinov como pseudónimo.

4 Ver também Leach (1954) e Wagner (1975) sobre a cultura como um sistema «como se».
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(Todorov 1984, 82). «Cada género», escreve Medvedev, «tem os seus
métodos, as suas maneiras de ver e compreender a realidade, e estes
métodos são a sua característica exclusiva.» (Todorov 1984, 83) 5

Procurando cumprir o mandato de Mbembe, concentro-me, neste livro,
no género discursivo da uwavi, ou discurso da feitiçaria. 6

Traduzo uwavi como «feitiçaria», mas também uso este termo shima-
conde ao longo do texto para recordar aos meus leitores o carácter dis-
tintivo das «maneiras de ver e compreender o mundo» 7 próprias da

5 Medvedev, tal como Voloshinov, era membro do círculo de Bakhtin; e os estudio-
sos questionam, igualmente, se os trabalhos publicados em seu nome seriam da sua
autoria ou da de Bakhtin. 

6 Incluo no conceito de linguagem da feitiçaria (qua linguagem de poder) não só as
trocas verbais mas também – de um modo mais foucaultiano – as práticas não verbais
conexas. John Bowen (1993, 179) e Diane Ciekawy (2001, 182-183) também adoptaram
o «discurso da feitiçaria» («discurso utsai» no segundo caso) como objecto de estudo.

7 A tradução de uwavi por feitiçaria não está isenta de problemas. Quando os natu-
rais de Mueda com quem trabalhei traduziam uwavi para português, usavam a palavra
feitiço, derivada de uma forma antiquada do verbo «fazer» e que significa, literalmente,
«coisa feita» (ver Rosenthal 1998, 1). O termo português feitiço, no entanto, pode ser tra-
duzido em inglês como «witchcraft» (bruxaria), «sorcery» (feitiçaria) ou «magic» (magia).
No seu trabalho inovador entre os azandes, Evans-Pritchard faz a distinção entre mangu,
que traduziu como «feitiçaria», e ngwa, que traduziu como «magia». A mangu, segundo
entendia, baseava-se em «poderes hereditários psicofísicos» (por vezes desencadeados de
forma inconsciente). Pelo contrário, a ngwa baseava-se no uso consciente de substâncias
mágicas e de fórmulas encantatórias que tinham de ser aprendidas (Evans-Pritchard
1976 [1937], 176). De acordo com as definições azandes, segundo Evans-Pritchard, a fei-
tiçaria era maléfica. A magia, porém, dividia-se em duas categorias. A magia usada para
vingar o homicídio de um familiar por um bruxo – «magia de vingança» – era uma
forma de «magia boa» (que Evans-Pritchard também denominava «magia branca»). Em
contrapartida, a magia usada para prejudicar ou matar outras pessoas, sem provocação
da sua parte, era uma forma de «magia má» (a que ele também chamava «magia negra»).
Evans-Pritchard traduzia igualmente esta última categoria como «feitiçaria» (Evans-
-Pritchard 1976 [1937] , 176, 189; 1970 [1931] , 25, 26; 1970 [1929]).

Não obstante o facto de os habitantes do planalto de Mueda me terem sugerido, por
vezes, que a uwavi pode ser passada de pai para filho (como a «bruxaria» azande defi-
nida por Evans-Pritchard), davam geralmente mais ênfase à ideia de que a uwavi deve
ser aprendida (como a «magia» azande definida por Evans-Pritchard). Além disso, aque-
les com quem trabalhei entendiam que determinadas substâncias físicas (chamadas mite-
la) eram essenciais para a prática da uwavi, mesmo que não fossem só por si suficientes
para essa prática. Considerando tudo isto, afigura-se que «magic» seria o melhor termo
da língua inglesa para traduzir o conceito de uwavi. No entanto, ao traduzirem uwavi
pelo termo português feitiço, os habitantes do planalto de Mueda evitaram explicita-
mente o termo português magia – palavra cuja forma e significado estão mais inequi-
vocamente ligados à palavra inglesa «magic». De qualquer modo, o termo inglês «sorce-
ry» transmite mais eficazmente o sentido «sombrio» (Geschiere 1997, 58), até sinistro,
atribuído ao conceito de uwavi (ver também Ciekawy 2001, 158-159). Embora, como
iremos ver, a sua prática nem sempre seja considerada perversa, a uwavi é sempre reco-
nhecida como potencialmente ameaçadora.
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uwavi. Por «distintivo» não quero dizer «exclusivo». Os discursos do ocul-
to estão disseminados não só pela África mas também por outras partes
do mundo e, não obstante a ideia de Medvedev de que os géneros dis-
cursivos possuem «características exclusivas», os discursos do oculto par-
tilham muitas características. 8 Consequentemente, por «distintivo» não
quero dizer ininteligível para os outros. Entendo que é possível apren-
der géneros discursivos como o da uwavi através de um empenho dia-
lógico. Na verdade, podemos aproximar-nos das maneiras de ver e com-
preender o mundo próprias da uwavi noutra língua, embora algo se
perca inevitavelmente na tradução. 9 Porém, tal como os habitantes do
planalto de Mueda se relacionam com o seu mundo através de múlti-
plas linguagens, o mesmo devem fazer aqueles que procuram aprender
alguma coisa sobre as suas perspectivas e experiências distintivas. Deste
modo, Mbembe não nos insta apenas a traduzir ou a explicar as lingua-
gens africanas de poder para públicos não africanos. Desafia-nos, em
vez disso, a relacionarmo-nos através dessas linguagens com as realida-
des africanas das quais elas dificilmente podem ser destrinçadas. Peço,
por isso, aos meus leitores que me acompanhem neste diálogo com a
uwavi do planalto de Mueda aprendendo alguns termos em shimacon-
de – que participem no projecto de desenvolver um léxico comum mais
amplo, através do qual possam aprender mais sobre as realidades desse
povo, para não falar da realidade que com ele partilhamos – embora eu
limite o número de palavras em shimaconde utilizadas no texto para
assegurar a sua legibilidade. 10

À medida que abordo o discurso da uwavi nestas páginas, através de
múltiplas linguagens de poder, apresento aos leitores questões que os
habitantes do planalto de Mueda reconheceriam como suas e outras
que eles não reconheceriam desse modo. Entre as perguntas que for-
mulo no género discursivo da antropologia sociocultural, incluem-se as
seguintes: Em que contextos culturais e históricos surgiu e floresceu a

8 Em conjunto com Todd Sanders, abordei este tema na introdução a um livro publi-
cado que apresenta etnografias contemporâneas de discursos do oculto, que vão desde
a feitiçaria e o xamanismo até aos mitos urbanos e à teoria da conspiração (West e
Sanders 2003).

9 Wyatt MacGaffey (1980) argumentou que conceitos como uwavi não são, em últi-
ma análise, passíveis de tradução. Ver também Turner (1964); Fadiman (1993, 14-15);
Abrahams (1994, 10); Saler (1967, 72). Geschiere, pelo contrário, alega que os próprios
africanos traduziram esses conceitos para as línguas europeias que conhecem e que os
estudiosos podem, e devem, seguir-lhes o exemplo (1997, 14).

10 Ao aderir ao envolvimento dialógico com outras línguas, inspiro-me em Rosaldo
(1980, 20) e Limón (1994). Ver também Pels (1998, 201).
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uwavi na região? Em que medida o discurso da uwavi constitui uma
forma distintiva de «conhecimento local» sobre o funcionamento do
poder em Mueda, e em que medida é produto da participação dos seus
habitantes no «mundo moderno»? Em que é que as concepções de
poder dos habitantes do planalto, tal como são expressas através do dis-
curso da uwavi, diferem das concepções de poder expressas nos discur-
sos mundiais que actualmente inspiram a reforma democrática e a libe-
ralização económica em Moçambique ou se assemelham a elas? As
declarações das pessoas de Mueda no género discursivo da uwavi escla-
recem estes acontecimentos e processos contemporâneos? Ou será que
elas ficam confusas devido à sua «crença» na uwavi? E, finalmente, quais
são as implicações do discurso da uwavi para o actual projecto de refor-
ma económica e política em Moçambique?

Quando relato as conversas em que participei sobre pessoas que se
transformam em animais, voam invisivelmente através da noite e devo-
ram a carne dos vizinhos e parentes, também recoloco as perguntas que
os habitantes do planalto de Mueda faziam no género discursivo da
uwavi – perguntas que podem ter inflexões únicas, mas que deverão ser,
ainda assim, compreensíveis para os leitores. Na linguagem da feitiçaria,
os habitantes do planalto reflectem sobre a natureza da realidade em
que estão imersos, perguntando se é possível que alguns dos seus des-
frutem, de algum modo, de um acesso privilegiado a essa realidade, que
lhes permite controlá-la. Interrogam-se se, e como, algumas pessoas
conseguem obter e utilizar formas de poder exclusivas – ou mesmo
indetectáveis – enquanto outras não o conseguem. Ao discutir os even-
tuais motivos, meios e identidades dos feiticeiros, perscrutam as insti-
tuições e as normas que regem o mundo em que habitam. Perguntam
quem infringe estas normas e quem sofre as consequências das infrac -
ções. Interrogam-se, em voz alta, se as instituições e disposições políti-
cas existentes ou propostas são suficientes para proteger o bem comum
– se, na verdade, tais instituições e disposições se destinam mesmo a
fazê-lo.

***

Como o discurso da uwavi constitui um diálogo social situado no
espaço e no tempo, o seu carácter distintivo está ligado à história social
específica daqueles que o produziram e mantiveram. Na senda de
Bakhtin, que nos diz que «os géneros discursivos… são as correias de
transmissão entre a história social e a história linguística» (Todorov
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1984, 81), e de Medvedev, que afirma que «a verdadeira poética do
género só pode ser uma sociologia do género» (Todorov 1984, 80), o
meu estudo do discurso da uwavi é necessariamente uma sociologia his-
tórica dos que participaram na conversa que é a uwavi. Nestas páginas,
conto a história de um mundo social feito e refeito pelas forças sociais
do tráfico de escravos, da conquista e da administração coloniais, do
nacionalismo revolucionário, da modernização socialista e da neolibe-
ralização pós-socialista. Conto também a história da relação dialéctica
dos habitantes de Mueda com este mundo em mudança – a história de
como, através da reprodução do discurso da uwavi, reproduziram o seu
mundo. Nesse processo, o próprio discurso da uwavi foi-se transfor-
mando, na interface com outras linguagens de poder que se tornaram
correntes no planalto. Na verdade, muitos dos seus habitantes cujas his-
tórias narro são notoriamente fluentes noutras linguagens de poder
além da uwavi, invocando múltiplas lógicas interpretativas no meio de
experiências históricas concretas. 11 O meu relato da dinâmica histórica
do discurso da feitiçaria constitui, segundo creio, um dos principais
contributos do livro para a literatura sobre as cosmologias do oculto em
África e não só.

Em última análise, concluo, com Bakhtin, que embora o «género
viva no presente… recorda-se sempre do passado… garantindo a uni-
dade e a continuidade da [evolução da memória criativa]» (Todorov
1984, 84). Assim, enquanto vão reproduzindo o género discursivo da
uwavi, os habitantes do planalto de Mueda vão mantendo sensibilida-
des distintivas sobre o funcionamento do poder no mundo onde
vivem. Interpretam e interagem com o seu mundo através de um esque-
ma cultural dinâmico mas duradouro (Ortner 1990), historicamente
sustentado no género discursivo da uwavi. De acordo com este esque-
ma, o poder é, por definição, a capacidade excepcional de transcender
o mundo que a maioria das pessoas conhece, com o objectivo de obter
influência sobre ele para fins extraordinários. Os feiticeiros movem-se

11 Helen Verran, que estudou a aprendizagem e a lógica entre estudantes de mate-
mática na Nigéria, sugere que, mesmo num âmbito como o da matemática, «[são] possí-
veis muitas lógicas, em resultado de diferentes métodos de utilização de símbolos na
representação», e que os mundos emergentes destas lógicas distintas não estão «herme-
ticamente separados uns dos outros» (2001, 218-219). Verran afirma que as lógicas dis-
tintas «constituem mundos de conhecimento nos quais os indivíduos conhecedores
podem entrar e dos quais podem sair», consoante a sua experiência, e que, consequen-
temente, «esses indivíduos conhecedores podem aprender a trabalhar em múltiplos
domínios simbólicos e formular métodos de tradução precisos entre os códigos».
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num reino para além do mundo visível. Deste ponto de observação pri-
vilegiado, visionam o mundo diferentemente das pessoas normais e tor-
nam as suas visões realidade, geralmente ao serviço dos seus próprios
interesses egoístas e em detrimento de vizinhos e parentes. Embora o
poder produza, de facto, disparidades visíveis em termos de riqueza e
de bem-estar, segundo este esquema, os mecanismos e a dinâmica explí-
citos do poder permanecem ocultos das pessoas comuns, que são, por
definição, relativamente destituídas de poder.

Este esquema cultural não postula, todavia, que todo o poder é des-
trutivo. Na verdade, ele é essencial para a produção e a manutenção do
bem-estar social. O poder manifesta-se de forma benéfica nos actos de
figuras de autoridade responsáveis, que – tal como os feiticeiros malé-
volos – possuem a capacidade de entrar no reino invisível para formu-
lar e realizar visões transformadoras do mundo. O exercício benéfico do
poder implica, de facto, que se transcenda o mundo produzido pelos
feiticeiros maléficos e que se desfaçam os seus actos de poder destruti-
vos. O poder é, assim, uma série infindável de manobras transcenden-
tes e transformadoras, cada uma das quais ultrapassa, contraria, inverte,
derruba e/ou reverte a precedente. Na verdade, é sinónimo de tais
manobras: o desfazer e refazer decisivos (ainda que temporariamente)
do exercício do poder de outrem, aquilo que no discurso da uwavi se
denomina kupilikula.

Mesmo estando expostos a outras linguagens de poder, que em
alguns casos passaram a dominar, os habitantes de Mueda têm com-
preendido e interagido com um mundo em mudança inspirados pelo
esquema cultural da uwavi. De facto, eles consideram geralmente que
aqueles que falam linguagens de poder não familiares são feiticeiros que
proclamam visões transcendentes de um mundo transformado. Assim
aconteceu, como veremos, com os administradores coloniais, os mis-
sionários católicos, os guerrilheiros nacionalistas e os planificadores
socialistas.

Por ironia, ao conceberem essas figuras de poder como feiticeiros, os
habitantes do planalto vão articulando as suas próprias visões do
mundo – visões que fixam essas figuras de poder no seu olhar. Têm par-
ticipado, de forma tentativa, cautelosa, nos diálogos travados no seu
seio, contrariando, invertendo, derrubando e/ou revertendo muitas das
afirmações feitas por interlocutores com mais voz e mais poder. Têm
efectuado eles próprios, discretamente, as suas próprias contramanobras
(kupilikula), apesar de dizerem – tal como os feiticeiros e contrafeiticei-
ros – que não possuem poder para isso.
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No período pós-socialista, durante o qual realizei a minha investigação
de campo, os habitantes do planalto depararam-se com mais uma lin-
guagem de poder: o discurso da reforma neoliberal. Os que falavam esta
linguagem sugeriam que, ao fim de anos de guerra civil debilitante e cres-
cente corrupção, o poder em Moçambique poderia ser racionalizado atra-
vés da abertura dos mercados, da realização de eleições multipartidárias e
da consolidação constitucional dos direitos dos cidadãos. Os reformado-
res neoliberais, à semelhança dos seus predecessores – fossem eles admi-
nistradores coloniais, missionários católicos, guerrilheiros nacionalistas ou
planeadores socialistas – proclamaram a sua visão de um mundo trans-
formado. Ao contrário dos antecessores, sugeriram que o mundo que 
projectavam concedia espaço às visões – «tradições» – daqueles que gover-
navam. Na verdade, estes reformadores sugeriam que, com o estabeleci-
mento da democracia, os moçambicanos se podiam governar com eficiên-
cia de acordo com as suas próprias visões do mundo (desde que o vissem
como os reformadores esperavam). Apesar dessas afirmações, os habitan-
tes do planalto detectaram uma dinâmica perturbadora na ordem políti-
ca emergente. Menos do que dar-lhes poder como cidadãos, a retirada do
Estado de várias esferas da vida do planalto deixava-os vulneráveis ao exer-
cício desenfreado do poder por indivíduos, locais e estrangeiros, que só se
preocupavam com os seus próprios interesses. Nos «espaços» concedidos
por um regime mais «tolerante», os habitantes do planalto viram os pode-
rosos saciar os seus apetites à custa dos outros. Entenderam que esse
poder maléfico estava ligado à recusa das autoridades governativas de
vigiar e controlar a dinâmica invisível do poder e de o exercer em nome
de todos. Na realidade, a população observou nos processos da reforma
neoliberal a transformação de autoridades benéficas em agentes malévo-
los. Enquanto os reformadores afirmavam, no género discursivo do neo-
liberalismo, uma visão do mundo em que o funcionamento do poder era
tornado transparente e, logo, passível de controlo popular, a população
do planalto manifestava uma suspeita persistente e uma profunda ambi-
valência em relação ao poder, através do género discursivo da uwavi. No
preciso momento em que os reformadores tentavam (ou diziam estar a
tentar) eliminar os «conflitos endémicos», os «abusos de poder» – e até a
própria «política» – do domínio da governação, os habitantes de Mueda
preservavam, através do discurso da uwavi, o seu entendimento de que a
vida social é, inevitavelmente, uma luta infindável entre forças rivais
potencialmente perigosas.

Ao contradizerem a linguagem da reforma neoliberal com as suspei-
tas expressas na linguagem distintiva da uwavi, os habitantes do planal-
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to, como sugeri, não se revelaram excepcionalmente desconfiados. Nem
demonstraram que o discurso da uwavi era uma linguagem que predis-
punha os seus utilizadores a olharem o poder com excepcional ambiva-
lência. Defendo que nem os habitantes do planalto, nem o discurso da
uwavi resistiram sequer aos olhares regulamentadores do poder – fosse
na era colonial, no período socialista ou na época contemporânea de
reforma neoliberal. Pelo contrário, no meu entender, o discurso da
uwavi dotou estas populações de um órgão sensorial (Cassirer 1946: 8),
através do qual percepcionam profundas contradições na ordem neoli-
beral emergente. Através do discurso da uwavi, os habitantes de Mueda
(re)fizeram o seu mundo, ainda que não da forma desejada. Visionaram
um mundo dentro dos limites do historicamente concebível. Na reali-
dade, articularam visões de um mundo que percebiam não ser, decidi-
damente, obra sua, ao mesmo tempo que o encaravam com insatisfa-
ção e alarme. Continuaram, assim, a revirar (kupilikula) os poderes com
que iam deparando – para espreitarem o seu perigoso lado oculto e
verem, ainda que vaga ou momentaneamente, aquilo com que estavam
confrontados. 

***

O que sei da uwavi resulta, como disse, do meu próprio envolvi-
mento dialógico no discurso que lhe é característico – das inúmeras
conversas em que participei desde que iniciei o trabalho de campo em
Mueda, no ano de 1993. O meu entendimento da uwavi está tão asso-
ciado a estas conversas que optei por utilizar alguns diálogos exemplifi-
cativos como módulos constitutivos do presente livro. Em vez de expor
os meus argumentos em capítulos dimensionados como artigos, ofere-
ço aos meus leitores capítulos mais curtos, cada um deles enquadrado
por excertos narrativos de uma ou mais conversas particularmente esti-
mulantes em que participei. Destas descrições, surgem questões que se
convertem na substância da minha argumentação.

É claro que o conhecimento da feitiçaria não pode ser adquirido atra-
vés de meras conversas sobre o assunto. Embora falar de feitiçaria possa
colocar uma pessoa inevitavelmente no seu domínio (Favret-Saada
1980), ela é vivida de forma subjectiva por diversos tipos de actores em
registos muito diferentes e através de vários sentidos (Stoller 1995). Tal
como as referidas descrições mostram, o meu «diálogo» com os habi-
tantes do planalto de Mueda compreendeu vários tipos de interacções
e intercâmbios verbais e não verbais, incluindo a participação em práti-
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cas socialmente significativas, que me proporcionaram vários tipos de
experiências subjectivas.

Muitos dos que realizaram investigação antropológica sobre feitiçaria
tornaram-se aprendizes de feiticeiros, ou de curandeiros que combatem a
feitiçaria (Castañeda 1968; Stoller e Olkes 1987; Stoller 1989; Plotkin
1993; Prechtel 1999). 12 O etnomusicólogo John Chernoff alegava que a
aprendizagem permite que o investigador «traga algo de uma ordem dife-
rente para o seu próprio mundo de compreensão, ao mesmo tempo que
o reconhece e aprecia nos seus próprios termos» (1979, 3). No entanto,
como praticamente ninguém em Mueda confessa ser feiticeiro, tornar-me
aprendiz de um deles teria sido impossível. No passado, os curandeiros
que combatiam a feitiçaria eram, de um modo geral, treinados e iniciados
por mestres, mas a aprendizagem da contrafeitiçaria está a ceder terreno,
em Mueda, a curandeiros autodidactas. Quase todos os habitantes do pla-
nalto «aprendem um pouco de curandeirismo» ao longo da vida, e eu fiz
precisamente o mesmo junto de pessoas comuns e de curandeiros espe-
cializados. Embora se possa dizer que as minhas extensas (e em alguns
casos intensas) perguntas sobre a feitiçaria constituíam uma espécie de
aprendizagem, nem eu nem os meus interlocutores entendíamos habi-
tualmente que eu me estava a treinar como curandeiro antifeitiçaria,
embora mais de um curandeiro tenha acabado por me considerar como
um «colega» em matéria de conhecimentos nessa área.

Como muitos estudiosos da feitiçaria, insiro-me na minha narrativa,
produzindo aquilo que James Clifford – na senda de Bakhtin – deno-
minou «etnografia dialógica» (Clifford 1988, 41-44). Porém, enquanto
outros estudiosos de feitiçaria usaram a história da sua aprendizagem
como fio condutor da narrativa – muitas vezes sob a forma de relatos
da sua caminhada pessoal da incompreensão ao entendimento – eu
rejeitei este tropo narrativo. Fui levado a fazê-lo pela tensão incómoda
que descobri existir entre a minha experiência de estudo da uwavi no
terreno e o entendimento da uwavi que desenvolvi ao longo dos anos,
tanto no terreno como «na minha terra». No terreno, o estudo da uwavi
era, com frequência, profundamente desorientador. Os conhecimentos
adquiridos num dia perdiam-se no dia seguinte, quando eu recolhia
dados contraditórios ou me dava conta da existência de perspectivas dís-
pares. A minha viagem não só não era linear como parecia não levar a
um destino final. Quanto mais estudava a uwavi, menos parecia saber.

12 Evans-Pritchard colocou o seu assistente de campo como aprendiz dos feiticeiros
que estudou. (1976 [1937]).
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Os naturais do planalto com quem trabalhei – incluindo alguns curan-
deiros antifeitiçaria afamados – diziam-me, muitas vezes, que eles pró-
prios não sabiam o caminho para o entendimento da uwavi. O que o
discurso da uwavi dizia aos habitantes do planalto era que o mundo é
feito, desfeito e refeito num reino oculto. Aquilo que a maioria deles
sabia sobre a uwavi era que não sabia uwavi. Esta situação – para não
mencionar a minha experiência dela enquanto antropólogo – pode ser
trivial (Taussig 1987; Stoller e Olkes 1987; Stoller 1989) mas, através do
tropo da aprendizagem, os antropólogos deram, com frequência, uma
impressão bastante diferente. 13

Na construção de uma narrativa etnográfica, é difícil não atribuirmos
algum tipo de sentido ao tema em causa. De facto, como dificilmente
podemos viver num mundo sem procurarmos compreendê-lo, tentei, tal
como os habitantes de Mueda com quem conversei, ver o invisível,
conhecer o incognoscível e compreender o que não tem sentido. Algo
bastante diferente, porém, é sugerir que esse sentido se revelou, como tal,
durante a investigação no terreno. O meu esforço para compreender a
uwavi não se confinou ao tempo que passei no planalto. O meu enten-
dimento da uwavi era continuamente transformado em vários outros
contextos – na biblioteca, na sala de seminário e em frente do ecrã do
computador. O presente livro transmite esse entendimento no momen-
to em que o escrevi. Embora contenha descrições de acontecimentos e
conversas ocorridos durante a investigação de campo, a cronologia destes
encontros conduziu, na minha narrativa, a outra ordem de apresentação,
pois cada um dos episódios que a constituem acabou por coexistir, na
minha memória, com outros que se questionavam entre si, através das
fronteiras do espaço e do tempo, cada um deles esclarecendo ou lan-
çando a confusão sobre os restantes. A narrativa não só acompanha
diversas vertentes da história do planalto, como abre caminho através da
lógica da uwavi, tal como acabei por as conceber a umas e a outra,
andando continuamente para trás e para a frente entre a simplicidade e
a complexidade, a clareza e a ambiguidade, a certeza e a dúvida.

O livro divide-se em três partes. Os capítulos da parte I oferecem aos
leitores uma descrição sucinta da lógica que caracteriza genericamente
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13 Veja-se Stoller, que oferece um relato bastante matizado de uma viagem de inves-
tigação repleta de interrupções e desvios, que abandonou sem ter completado, dizendo
aos seus leitores: «ter persistido naquele caminho desconhecido impedir-me-ia de vos
contar a minha história» (Stoller e Olkes 1987, 229). (Cf. Van Binsbergen, que informa
os seus leitores de que, depois de «se tornar um sangoma», o discurso antropológico pas-
sou a ser irrelevante para ele; 1991, 333).
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o reino da uwavi, bem como do modo como a uwavi reflecte e refracta
as relações sociais. A parte II conta-nos a história das transformações
sofridas pela uwavi num mundo sujeito ao colonialismo português e à
evangelização cristã, seguidos pelo nacionalismo revolucionário e pela
modernização socialista. A parte III regressa aos dilemas do presente,
que apresentámos no prólogo, resultantes da reforma neoliberal da eco-
nomia e da governação moçambicanas. Cada uma das três partes é ante-
cedida por um breve resumo do que será tratado e das conclusões a
extrair dos capítulos nelas contidos. Os leitores que quiserem ter ante-
cipadamente uma descrição mais pormenorizada do livro deverão ler
agora estes três resumos seguidos, antes de prosseguirem.

***

A minha compreensão da uwavi foi produtivamente inspirada e rigo-
rosamente posta em causa pelas pessoas que me assistiram na investiga-
ção de campo e comigo participaram mais intensivamente no diálogo
sobre o poder e o seu funcionamento em Mueda. Quando, em 1993,
informei Estêvão Mpalume – director do núcleo dos Arquivos do
Património Cultural, ou Arpac, de Cabo Delgado, instituição que foi
minha anfitriã enquanto estive no terreno – de que desejava trabalhar
com dois assistentes de pesquisa, um homem e uma mulher, ele apre-
sentou-me a Felista Elias Mkaima. Felista tinha então vinte e poucos
anos. Era casada com um funcionário do governo provincial e tinha
dois filhos pequenos. Não tinha tido trabalho desde que terminara a
escolaridade, mas Mpalume garantiu-me que depois de adquirir expe-
riência de pesquisa trabalhando comigo, seria contratada pelo 
Arpac-Pemba, que não tinha quaisquer funcionários do sexo feminino
na altura.14 Durante o período de pesquisa para a minha dissertação
(1993-1995), paguei um salário diário a Felista, que ela umas vezes usava
para aumentar o rendimento do agregado familiar e outras dava ao pai,
um oficial militar reformado. Felista era a minha principal assistente de
campo quando eu estava em Pemba, capital da província de Cabo
Delgado, fazendo contactos em meu nome, marcando entrevistas, reco-
lhendo dados e copiando documentos. Acompanhava-me frequente-
mente quando eu ia ao planalto de Mueda. Hesitante no início, Felista
rapidamente aprendeu a fazer investigação no terreno. Veio a tornar-se

14 Isto não chegou a acontecer, pois Mpalume saiu do Arpac antes de Felista ter ter-
minado a colaboração comigo.
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perita na condução de entrevistas, conseguindo que os pequenos gru-
pos de mulheres com quem trabalhámos falassem sobre as suas vidas na
presença de um homem estrangeiro e branco – o que não era tarefa fácil
no Moçambique rural.

Para completar a minha equipa de investigação, Mpalume dispensou
um dos seus investigadores, Eusébio Tissa Kairo, para ir trabalhar comi-
go no terreno durante longos períodos. Quando cheguei à província de
Cabo Delgado, Tissa tinha vinte e poucos anos e estava a estudar para
concluir o ensino secundário, na esperança de conseguir entrar na uni-
versidade. Ficou entusiasmado com a ideia de trabalhar com um «pro-
fessor americano», com quem poderia falar um pouco de inglês de vez
em quando. Tissa utilizou os salários que lhe paguei para custear as pro-
pinas e sustentar a mulher e os filhos. No terreno, Tissa mostrava uma
curiosidade inesgotável pela cultura e a história do Norte de Moçam -
bique. Depois de participar comigo em entrevistas estruturadas, costu-
mava contar-me histórias e informações conexas que recolhera em
investigações anteriores, ou que simplesmente ouvira em conversas
informais com outros naturais da região.

Inesperadamente, desenvolvi uma relação de colaboração com um
terceiro moçambicano que acabou por contribuir enormemente para a
minha investigação. Quando, por sugestão de Mpalume, fui à sede da
Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ou
ACLLN), em Pemba, à procura de possíveis entrevistados, encontrei
Marcos Agostinho Mandumbwe, um homem de quarenta e tal anos,
com barba e um sorriso encantador. Depressa descobri que
Mandumbwe  aguardava a minha chegada, tendo sido informado acer-
ca de mim e do meu projecto pelos seus superiores na hierarquia polí-
tica da província. A sua função na ACLLN era recolher dados históri-
cos sobre a guerra de independência moçambicana, mas a associação
tinha sido muito afectada pelos cortes orçamentais resultantes do ajus-
tamento estrutural do fim da década de 1980. Mandumbwe – um
homem que sustentava uma esposa e sete filhos – recebia um pequeno
vencimento mensal, mas não lhe eram fornecidos os equipamentos,
materiais e fundos para deslocações de que necessitava para fazer o seu
trabalho. Depois de descrevermos um ao outro os nossos projectos de
investigação, em termos gerais, e de constatarmos que tínhamos muitos
interesses em comum, Mandumbwe propôs que colaborássemos no
nosso trabalho. Ele utilizaria os seus conhecimentos da história e da cul-
tura da região para me guiar até aos locais e pessoas certos. Eu usaria os
meus recursos para suprir as nossas necessidades financeiras e logísticas.
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Ele servir-me-ia de intérprete, enquanto eu aprendia shimaconde. 15 Eu
proveria ambos com cópias das gravações, transcrições, fotografias e
outros materiais que o nosso trabalho produzisse.

Reflecti durante vários dias sobre a proposta de Mandumbwe.
Receava os efeitos que a colaboração com um funcionário do partido e
do Estado poderia produzir nas interacções de pesquisa com as várias
categorias de habitantes do planalto, mas sabia que a «Frelimo» era uma
identidade histórica entusiasticamente aceite pela maioria deles. Sabia
que qualquer tentativa da minha parte para recusar uma associação com
a Frelimo me fecharia completamente as portas à vida no planalto.
Quanto aos aspectos positivos, trabalhar com um homem com as qua-
lificações e a experiência de Mandumbwe facilitaria, indubitavelmente,
a minha entrada no terreno e poderia conferir maior eficiência e eficá-
cia ao meu trabalho de campo. Aceitei a oferta de Mandumbwe a títu-
lo provisório, depois de o avisar que, às vezes, iria questionar os moti-
vos e os métodos da Frelimo na minha investigação. Embora, visto ele
ser funcionário do partido, não lhe tenha pago inicialmente como
«assistente de campo», encontrei outras formas de o compensar pelos
contributos dados para o meu trabalho – por exemplo, oferecendo pro-
visões para a sua família antes de o afastar desta em viagens de pesqui-
sa, o que aumentava efectivamente o seu rendimento.

Marcos (Mandumbwe e eu depressa começámos a tratar-nos pelos
nomes próprios) revelou-se desde cedo um colaborador ideal. No terreno,
recorria a uma grande variedade de experiências de vida valiosas.
Trabalhara durante muitos anos como investigador do Arpac, antes de
ocupar o seu lugar na ACLLN. Antes disso, durante a guerra de inde-
pendência moçambicana, tinha sido inspector distrital das escolas primá-
rias da Frelimo nas «zonas libertadas» de Cabo Delgado. Os seus anos de
trabalho com as comunidades, em plena guerra, ensinaram-no a relacio-
nar-se com estranhos. Essas mesmas experiências alargaram as suas redes
sociais em toda a região do planalto. Depressa notei e apreciei a sua
extraordinária capacidade para utilizar os laços de parentesco e de cama-
radagem para encontrar conexões e coisas em comum com as pessoas que
contactávamos no terreno. Era dinâmico e persuasivo quando falava,
atento e compassivo quando ouvia. Demonstrava um vivo interesse pelos
diversos aspectos da história de Mueda e partilhava comigo as suas refle-
xões profundas sobre o funcionamento da sociedade local.
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15 Mandumbwe tinha escrito uma gramática de shimaconde em colaboração com
Mpalume (Mpalume e Mandumbwe 1991).
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Mapa 1
Moçambique, província de Cabo Delgado, planalto de Mueda (ca. 1994).
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O meu programa de investigação em Mueda foi decisivamente
influenciado por Marcos, desde o início. Quando me preparava para
começar a minha primeira temporada de trabalho de campo com ele,
pedi-lhe que me ajudasse a localizar um sítio onde pudesse estabelecer
uma residência semipermanente, na cidade de Mueda ou em
Mwambula (sede do distrito de Muidumbe, localizada no canto sueste
do planalto). Marcos aconselhou-me a não me fixar num único lugar,
sobretudo numa das cidades maiores onde era possível arrendar uma
casa. Disse-me que eu iria desejar ter um convívio mais fácil com as
populações que viviam fora das sedes distritais, nas centenas de aldeias
do planalto. Quando lhe perguntei onde deveria então morar, respon-
deu-me: «Tens família por todo o planalto.» Na verdade, conquanto ele,
Tissa e Felista vivessem na cidade costeira de Pemba quando eu os
conheci, todos tinham sido nados e criados no planalto de Mueda e
possuíam extensas redes familiares, que abarcavam dezenas de aldeias.
Marcos aconselhou-me a apropriar-me dessas redes e a residir com essas
famílias quando trabalhasse nas suas aldeias, conselho que segui.

Durante a investigação em que o presente livro se baseia, trabalhei
em quase cem aldeias, revisitando frequentemente meia dúzia delas e
fazendo de uma em particular (Matambalale) o meu principal local de
pesquisa. Ao fim de um primeiro período de onze meses no terreno, em
1994, regressei à província de Cabo Delgado durante as férias académi-
cas de 1996, 1997, 1999, 2001 e 2004, por períodos mais curtos.
Geralmente, trabalhava na companhia de um ou mais dos meus com-
panheiros de pesquisa, e realmente encontrei «parentes» em todos os
lugares do planalto onde trabalhei. Muitas vezes, mas nem sempre, os
meus hospedeiros eram parentes biológicos das pessoas com quem eu
viajava. Durante a guerra da independência, muitos habitantes do pla-
nalto encontraram famílias adoptivas no meio do tumulto e da tragédia,
criando redes complexas e duradouras entre eles. Fui inserido nessas
redes e, mesmo sem companhia, era afectuosamente recebido em casa
dos meus hospedeiros quando regressava. Na verdade, era castigado
quando não visitava as minhas «famílias» ao passar pelas respectivas
aldeias, ou quando estava muito tempo fora: «Andiliki», diziam os meus
parentes adoptivos (chamando-me pelo meu nome shimaconde),16

«tens andado desaparecido!»

16 Embora Andiliki seja uma transliteração do nome português Henrique (que eu
dizia aos habitantes do planalto ser o que mais se assemelhava ao meu nome inglês,
Harry), é um nome muito usado entre os naturais de Mueda, ainda que alguns prefiram
a versão portuguesa, Henrique.
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Quando comecei a ficar em casa deles, receava que a minha presen-
ça lhes impusesse uma pressão excessiva. Como não havia fontes de
água naturais no planalto e o sistema de água canalizada raramente fun-
cionava, as mulheres caminhavam todas as manhãs, muitas vezes mais
de uma hora, até à base do planalto, para ir buscar água em baldes de
vinte litros. O meu banho diário – que depressa descobri não poder
recusar sem com isso insultar os meus anfitriões – parecia-me uma extra-
vagância, mesmo depois de ter aprendido a lavar-me com dois litros de
água. Acabei por aprender a não sentir a culpa de um convidado, mas
a comportar-me em vez disso como um verdadeiro filho, encontrando
formas de manifestar o meu respeito e suprir, na medida das minhas
possibilidades, as necessidades da minha família. Ao partilhar refeições
com essas famílias de acolhimento, contribuía com fontes de proteínas
para alimentações frugais, que de outro modo estariam limitadas à fari-
nha de milho ou de mandioca e ao peixe seco. Por vezes, comprava
uma galinha, uma cabra ou um porco no mercado local, possibilitando
um raro festim a muitas das famílias com quem ficava. Comprava pane-
las, frigideiras, facas, alfaias agrícolas, cobertores, sapatos e outros arti-
gos de vestuário em Pemba, e oferecia-os aos membros dessas famílias.

Durante a minha temporada de investigação em 1994, utilizei uma
carrinha a gasóleo equipada com um toldo, que comprei em Pretória,
África do Sul, e conduzi até Cabo Delgado através do Malawi. Como
este veículo era muito baixo, quase rente ao chão, e se atolava frequen-
temente nas estradas arenosas do planalto, Marcos pôs-lhe a alcunha de
tartaruga. A nossa tartaruga prestou-nos bons serviços como escritório
móvel, arquivo de cassetes e fotografias, armazém de comida e (quando
não se avariava) meio de transporte. O banco que instalei na parte de
trás para transportar passageiros também oferecia um espaço de dormi-
da adicional, quando necessário. Vendi a carrinha quando terminei a
investigação para a dissertação e nos anos seguintes andei com uma car-
rinha ainda mais pequena emprestada pelo sobrinho de Marcos, Nelito,
e usava uma tenda para duas pessoas como escritório móvel, armazém
e dormitório.

A influência de Marcos na minha metodologia ultrapassou muito,
contudo, o mero aconselhamento logístico. Marcos ensinou-me «como
perguntar», segundo a expressão simples de Charles Briggs (1986).
Observando o trabalho de Marcos, nas primeiras semanas da nossa
investigação em colaboração, constatei a eficácia da sua abordagem a
partir das simples histórias de vida que ele adorava recolher. Nos anos
seguintes, Marcos, Tissa e Felista identificaram naturais de Mueda com
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quem eu podia conversar e cujas narrativas pessoais abarcavam uma
enorme variedade de experiências de vida e perspectivas. Seguindo o
exemplo de Marcos, vim a conhecer estes habitantes, começando por
lhes pedir que me falassem dos antepassados, dos pais, da infância, dos
casamentos, dos trabalhos que tinham feito, das viagens que tinham
efectuado, dos filhos que tinham gerado e criado. Acabei por conhecer
as histórias mais gerais de Mueda – sobre a guerra e os conflitos sociais,
o colonialismo e a libertação, a conversão religiosa, a modernização e o
desenvolvimento – em grande medida escutando as histórias indivi-
duais e juntando as peças num quadro compósito.

Também constatei em Marcos uma extraordinária capacidade para
aliviar as tensões, dissipar suspeitas e pôr as pessoas à vontade no con-
tacto etnográfico. Desde os primeiros momentos em que trabalhei com
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«É necessário estudar estas coisas cientificamente», afirmava Marcos Agostinho
Mandumbwe.
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ele e ao longo dos períodos seguintes no terreno, Marcos salvou-me
quando me desviava para assuntos problemáticos no interminável e por
vezes perigoso diálogo do trabalho de campo, encontrando espaços
para a gargalhada nos cantos e recantos mais sérios da vida. Em aspec-
tos decisivos, segui o exemplo de Marcos como investigador de campo.
Foi ele quem me ensinou a rodear os temas delicados sem os abando-
nar, a enfrentar a hostilidade com firmeza e a prevenir situações de ten-
são utilizando o humor.

Depois de trabalharmos juntos durante algum tempo, Marcos con-
fiou-me que o sonho da sua vida era publicar um livro sobre a história
e a cultura do povo maconde, que pudesse deixar aos filhos como
herança. Ao longo da sua carreira como investigador reunira muitos
materiais, segundo me contou, mas não tinha conseguido escrever esse
livro. Nem Marcos, nem Tissa ou Felista participaram na redacção do
presente livro, 17 cujo texto transmite ideias e opiniões das quais até
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«Tens a certeza de que o nosso carrinho nos leva até lá?», perguntava-me às vezes
Tissa, antes de partirmos em viagem de uma aldeia para outra. «Ahh, de certeza
que leva», respondia Felista, normalmente antes de mim. «É um carro, não é?»

17 Mas examinei com eles partes substanciais do seu texto, quando estive em Cabo
Delgado no ano de 2004, a fazer aquilo que Steven Feld (1987) denominou «edição dia-
lógica».
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podem discordar e pelas quais não devem ser responsabilizados.
Mesmo assim, a visão da sociedade do planalto que transmito nesta
obra foi substancialmente moldada pelo diálogo com estes três filhos da
região. Os seus nomes figuram na página de rosto, em reconhecimento
pelos contributos que deram para este trabalho, como investigadores
dedicados e competentes, e como interlocutores incisivos e imaginati-
vos. 
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