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Provas imateriais
«Rebuscámos a casa do homem toda», afirmou Simão, «mas não con-

seguimos encontrar os materiais que ele usou para os fazer». Esboçou
um sorriso forçado. «O tipo era esperto, sabe?»

«Mas ele fê-los mesmo?», perguntou Marcos.
«Toda a gente sabia que ele os tinha feito», respondeu Simão. «Os van-

tumi va ku mwitu [leões do mato] não se comportam como aqueles leões
se comportaram. Aqueles eram vantumi va kuvapika [leões fabricados]!»

Marcos e eu partilhávamos uma refeição da tarde, composta por feijão
manteiga e ugwali (papas), com Simão Benjamim, o presidente da locali-
dade de Miula. Como Marcos observou depois, Simão era muito jovem
para ocupar já um tal cargo de autoridade. De facto, quando Simão e eu
nos conhecemos, Marcos informara-me que este frequentara uma das
escolas de ensino primário mantidas pelos guerrilheiros, nas zonas liber-
tadas, por que Marcos fora responsável durante a guerra da independên-
cia de Moçambique (1964-1974). Contudo, o jovem Simão era um
homem bastante seguro de si. A T-shirt com os dizeres «I Love Vegemite»
que envergava era de uma brancura reluzente. Tinha um sorriso rasgado
e uma atitude descontraída. Embora Simão nos tratasse respeitosamente,
enquanto seus convidados, também procurava ser por nós tratado como
um igual, um intelectual. Tinha continuado a estudar depois da guerra e
deu aulas no ensino básico durante algum tempo, mas acabou por rece-
ber formação para seguir uma carreira na administração do Estado.

«É uma boa carreira», asseverou-nos, «mas custa viver aqui no mato
permanentemente».

Fitou-nos nos olhos, um após outro, e depois alongou o olhar por
sobre a praça da aldeia, para além do pátio de sua casa. Mulheres, ves-
tidas com capulanas 1 desbotadas, faziam fila junto ao chafariz com bal-

1 Uma capulana é um pano estampado que as mulheres usam enrolado à volta do corpo. 
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des de lata de vinte litros. Homens com T-shirts esfarrapadas e calças puí-
das aglomeravam-se em redor de uma mesa de madeira, à espera que o
representante de uma das lojas da cidade de Mueda lhes pagasse as sacas
de 50 kg de milho que tinham trazido para vender.

«Há muita ignorância nestas aldeias», disse Simão. «Ninguém está
interessado em aprender. Raramente tenho a oportunidade de ter uma
conversa inteligente com pessoas como vocês.»

Não obstante o seu tom algo condescendente, Simão, como viemos
a descobrir, era estimado pelos aldeões sob a sua jurisdição. Governava
com diplomacia e bom humor, além de ser um hábil conversador, o
que o tornava querido tanto dos aldeões como dos visitantes.

Enquanto a esposa colocava dois pratos no chão, à nossa frente, per-
guntei-lhe como é que ele tinha ido parar a Miula. A sua vinda, expli-
cou-nos, estava associada a estranhos acontecimentos ocorridos numa
das aldeias sob a sua responsabilidade.

«Só aqui fui colocado este ano [1999], quase no fim da estação das
chuvas, em Abril.» Inclinou-se para a frente no assento e empurrou os
pratos para mais perto dos pés dos convidados. «O meu antecessor não
conseguiu resolver uma situação delicada na aldeia de Kilimani.
Disseram-me para fazer disso a minha principal prioridade.»

«Conte-nos o que se passou», pediu Marcos, enquanto enterrava os
dedos no prato comum de ugwali e moldava uma bola de papa na mão,
mergulhando-a seguidamente no prato de feijão.

Simão seguiu-lhe o exemplo, metendo uma bola de ugwali com
molho na boca, antes de responder. «Tivemos conhecimento do pro-
blema quando a população de Kilimani escreveu uma carta ao admi-
nistrador distrital a comunicar o aparecimento de vários leões na
aldeia.»

«Que tipo de leões?», perguntou Marcos, sabendo que a história
dependia da resposta a esta pergunta.

«A questão é essa», respondeu Simão. «Os aldeões acusavam um dos
habitantes da aldeia de fazer os leões e de os usar para ameaçar os vizinhos.»

«Que fez o administrador distrital?», perguntei a Simão, ao mesmo
tempo que molhava uma bola de ugwali no prato de feijão.

«Mandou o meu antecessor dizer à aldeia que os aldeões teriam de
resolver a situação entre eles.»

«E resolveram?», perguntei.
«Não», retorquiu Simão, como se esse resultado fosse improvável. 

«A situação só piorou. Os leões continuaram a aparecer e os aldeões
ficaram cada vez mais agitados.»

Kupilikula

18

00 Kupilikula Intro:00 Etica Intro  8/19/09  8:34 AM  Page 18



«O que sucedeu depois?», perguntei.
«O meu antecessor ordenou aos aldeões que pusessem fim às hostili-

dades, mas eles continuaram. Foi então que me enviaram para o substi-
tuir.»

Marcos e eu permanecemos imóveis, à espera que Simão prosseguis-
se o relato, mas ele apenas se riu, nervosamente, até que Marcos per-
guntou abruptamente: «E então que fizeste?!»

Debruçámo-nos todos por cima dos pratos meio vazios, como se esti-
véssemos a conspirar.

«Fui falar com os aldeões para tentar entender o que se passava.
Percebi que a situação era muito grave. Convoquei um conselho de
anciãos da aldeia para analisar o caso. Pedi também a alguns anciãos de
fora da aldeia para comparecerem: os presidentes das aldeias de Miula
e Chicalanga e o ancião Shindambwanda.»

«Shindambwanda, o nkulaula [curandeiro]?», perguntou Marcos,
com irreprimível satisfação. Tínhamos trabalhado intimamente com
Shindambwanda, pouco tempo atrás, aprendendo com este respeitado
curandeiro tudo o que podíamos sobre uwavi (feitiçaria) e soubéramos
por outras pessoas que ele próprio era suspeito de ser um poderoso
mwavi (feiticeiro).

«Sim», respondeu Simão com naturalidade. Fez uma pequena pausa,
para compor a narrativa ou, talvez, para produzir um efeito dramático.
Prosseguiu: «Muitas pessoas testemunharam que os leões que andavam
a ameaçar a aldeia tinham sido feitos pelo homem acusado, mas nin-
guém conseguiu apresentar provas concludentes.»

«Que tipo de provas procuravam?», perguntei.
«Dizem que para fazer esses leões são necessárias certas coisas… cer-

tos tipos de mitela [substâncias mágicas]…»
«Dimika?», perguntei.
«Eeh-hee», confirmou Simão, «mas ninguém conseguiu encontrar

nada.»
Acabámos a comida que tínhamos na frente. Marcos pegou na bacia

de água que a mulher de Simão colocara silenciosamente atrás de nós,
enquanto comíamos, e segurou-a enquanto eu lavava as mãos. A seguir,
peguei eu na bacia e segurei-a para ele fazer o mesmo. Simão lavou as
mãos, por sua vez, ponderando o que ia dizer. Depois afirmou, com
solenidade: «Não havia provas, mas os anciãos tinham a certeza de que
o homem era culpado. Eu sabia que, se não interviesse, alguém morre-
ria. Neste tipo de situações, os aldeões fazem justiça pelas próprias
mãos. Por isso, propus um acordo.»
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Que tipo de acordo?», indaguei.
«O acusado foi multado e transferido para Chicalanga.»
«E isso resolveu o problema?», perguntou Marcos.
«Sim», respondeu Simão, com um ar não totalmente satisfeito. «Os

leões desapareceram de Kilimani.»
«E o homem que foi transferido para Chicalanga?», perguntei.
«Ali não está a causar problemas a ninguém», respondeu Simão com

simplicidade.

***

Os acontecimentos que levaram Simão Benjamim para Kilimani, no
fim da estação das chuvas de 1999, não eram algo inaudito no planalto
de Mueda. Durante o tempo que passei na região (entre 1993 e 2004) a
fazer investigação etnográfica de campo, ouvi contar centenas de histó-
rias de leões feitos por feiticeiros, ou de feiticeiros que se transformavam
em leões. Sentado, à noite, nos círculos que se formavam em redor das
fogueiras usadas para cozinhar, ouvi os habitantes do planalto a espe-
cularem sobre a identidade dos feiticeiros que estariam por detrás des-
sas feras, bem como sobre a identidade das pretensas vítimas. Convivi
com curandeiros que me contaram o que sabiam sobre os métodos usa-
dos pelos feiticeiros para realizarem tais façanhas e que partilharam
comigo aquilo que estavam dispostos a contar sobre as técnicas que uti-
lizavam para tornar os leões vulneráveis às flechas ou às balas dos caça-
dores.

Na verdade, os habitantes do planalto de Mueda, que na sua maioria
se identificam etnicamente como macondes, conhecem os vantumi va
kuvapika (leões fabricados) desde que as pessoas ainda vivas se recor-
dam.2 As histórias de feitiçaria que eles me contaram nos últimos anos

2 De um modo geral, designo as populações com quem trabalhei como «habitantes
do planalto de Mueda» e não como macondes. A identidade étnica maconde, como
veremos na parte I, foi forjada entre povos de diversas origens que fugiram do comér-
cio de escravos regional, a partir do século XVII. Até hoje, entre os habitantes desta região
há pequenas populações que se identificam com outros grupos étnicos regionais, como
os macuas, yaos ou agonis. No período pós-independência, um número mais pequeno
de pessoas, que se identificam com grupos étnicos do Centro e do Sul de Moçambique,
também veio estabelecer-se no planalto, bem como um pequeno número de não
moçambicanos. Embora os habitantes não macondes da região do planalto de Mueda,
às vezes, concebessem os acontecimentos, processos e fenómenos descritos nestas pági-
nas de forma diferente dos macondes, muitos falavam e agiam, de facto, como os seus
vizinhos dessa etnia. Simultaneamente, nem todos os macondes da região concebiam
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reforçaram o que eu tinha lido na bibliografia sobre o passado. António
Jorge Dias e Margot Schmidt Dias – antropólogos que trabalharam
entre os macondes de Mueda nos finais da década de 1950 – relataram
que os seus informantes lhes falaram de leões fabricados por feiticeiros,
que só podiam ser distinguidos dos normais por alguns especialistas
possuidores de substâncias mágicas e do saber necessário para detectar
e vencer essas feras (Dias e Dias 1970, 363). Dias e Dias também referem
ter-lhes sido contado, em determinada ocasião, que os restos dilacera-
dos de uma vítima de leão, descobertos numa aldeia do planalto
enquanto estavam a fazer a sua investigação, eram ilusórios; o verda-
deiro corpo da vítima, segundo lhes disseram, estava guardado em casa
do feiticeiro que produzira o leão e a seu tempo seria comido por esse
homem (1970, 369). 

No entanto, para avaliar todo o significado do caso de Kilimani, é
preciso inseri-lo no seu contexto sócio-histórico imediato. Poucos anos
antes, os aldeões de Kilimani não se teriam atrevido a enviar uma carta
ao administrador distrital acusando um dos seus de feitiçaria. Desde o
início da luta de guerrilha para libertar Moçambique do domínio colo-
nial português que a liderança da Frente de Libertação de Moçambique
(Frelimo) condenou, energicamente, aquilo que classificava como cren-
ças e práticas «obscurantistas», incluindo as associadas à feitiçaria. Tanto
durante a guerra como depois dela – quando a Frelimo subiu ao poder,
em 1975, num Moçambique recém-chegado à independência – os diri-
gentes da Frelimo adoptaram políticas que proibiam a adivinhação
(para determinar a identidade dos feiticeiros), os julgamentos por feiti-
çaria, e a prevenção e a cura pela feitiçaria. Consideravam todas estas
práticas como formas contra-revolucionárias de «ideias falsas». Quem
insistisse em falar abertamente de feitiçaria, ou se envolvesse em práti-
cas de feitiçaria e contrafeitiçaria, era punido pelo Estado, por vezes
com extrema severidade. 

Mais ainda, alguns anos antes, um presidente local da Frelimo, como
Simão, não teria permitido que um conselho de anciãos a nível de
aldeia desempenhasse um papel tão central na resolução de um confli-
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estes acontecimentos, processos e fenómenos da mesma forma. Em qualquer caso, a
minha investigação centrou-se não na etnia maconde em si mesma, mas sim nas pes-
soas que viviam e contribuíam para a vida colectiva de um local específico, designada-
mente, o planalto de Mueda. Por isso, uso o etnónimo maconde unicamente nos casos
em que o tema em causa e/ou as minhas fontes de informação me levaram a realçar a
identidade étnica como uma categoria social definidora. 
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to como aquele com que deparou nos seus primeiros dias de trabalho
em Miula. O poder destes anciãos provinha das posições que ocupavam
no topo de instituições políticas organizadas segundo os princípios de
parentesco. Desde que foi criada, a Frelimo encarou sempre essas figu-
ras de autoridade com grande desconfiança. Segundo as suas declara-
ções, a política colonial portuguesa de usar os «chefes» locais como
intermediários administrativos corrompera e retirara legitimidade a
essas instituições. Ao longo de toda a guerra da independência, a
Frelimo excluiu os detentores desses títulos – pelo menos enquanto tais
– de quaisquer posições formais de autoridade na estrutura de coman-
do da guerrilha. Aquando da independência, o governo da Frelimo
baniu todas as chefias tradicionais, criando órgãos de governo local des-
tinados a substituir a autoridade dos chefes em assuntos como a distri-
buição de terras e a resolução de conflitos intra e interfamiliares. 
A Frelimo também proibiu os rituais de iniciação e de súplica aos ante-
passados, bem como de controlo da feitiçaria/bruxaria, práticas rituais
que tinham consolidado a autoridade desses chefes.

Quando iniciei o trabalho de investigação no planalto de Mueda, os
seus habitantes hesitavam em falar abertamente sobre temas relaciona-
dos com a feitiçaria, em grande medida porque os responsáveis locais os
proibiam, há mais de 25 anos, de o fazerem. Imediatamente antes de
partir para Mueda, foi-me dito por Isabel Casimiro, uma investigadora
moçambicana do Centro de Estudos Africanos (CEA) da Universidade
Eduardo Mondlane (UEM), que um recente projecto de investigação
do CEA tentara estudar a importância dos «leões fantasma» em Mueda,
mas que as suas tentativas para levar as pessoas a falarem sobre o fenó-
meno tinham sido infrutíferas. Tudo isto viria a mudar, porém, pois os
acontecimentos históricos que mudaram a face de Moçambique duran-
te a minha permanência no terreno permitiram que os habitantes do
planalto voltassem a falar francamente, entre si e com outras pessoas,
sobre a feitiçaria.

Após 16 anos de uma guerra civil devastadora (1977-1992) que se
seguiu à independência, o governo da Frelimo e a liderança da
Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) chegaram a acordo em
Outubro de 1992. Quando comecei o trabalho de campo no planalto,
no início de 1994, os moçambicanos preparavam-se para as primeiras
eleições multipartidárias da história do país. A Renamo tinha poucos
apoiantes em Mueda – região por vezes apodada de «berço da revolu-
ção da Frelimo», porque esta última ali manteve a sua base central duran-
te a luta pela independência e porque muitos dos seus naturais comba -
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teram pela Frelimo contra os portugueses. Ainda assim, a guerra civil
contribuiu substancialmente para o colapso do programa de «moderni-
zação socialista» da Frelimo em Mueda, tal como noutras regiões de
Moçambique.

Quando os contendores chegaram a acordo, a Frelimo abandonou o
seu compromisso com o marxismo-leninismo, adoptou medidas eco-
nómicas austeras, que acabariam por ser aceites pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI), e alterou a Constituição de modo a permitir a for-
mação de diferentes partidos políticos. Com o fim da Guerra Fria e o
desaparecimento da ajuda do bloco soviético e da Europa de Leste,
Moçambique depressa passou a depender dos países doadores ociden-
tais, bem como das agências de ajuda humanitária e de desenvolvimen-
to internacionais, para facilitar o processo de paz e ajudar a reconstruir
as infra-estruturas nacionais destruídas. Agora, enquanto os doadores
pressionavam o governo moçambicano para fazer uma «descentraliza-
ção democrática», os técnicos de desenvolvimento procuravam revigo-
rar «a sociedade civil» moçambicana. Nas zonas rurais de Moçambique,
onde o Estado socialista, formado após a independência, cooptara ou
reprimira muitas das instituições que os doadores ocidentais poderiam
considerar como sendo elementos da sociedade civil, os funcionários e
os técnicos de desenvolvimento começaram a alimentar a ideia de que
as «autoridades tradicionais» poderiam constituir uma forma moçambi-
cana de sociedade civil.

Alguns investigadores que trabalhavam para um projecto financiado
por doadores, alojado nas instalações do Ministério da Administração
Estatal moçambicano, sugeriram que as «autoridades tradicionais» pode-
riam corporizar uma espécie distinta de democracia africana, possibili-
tando uma governação local através de processos consensuais, sanciona-
dos culturalmente. Como tal, poderiam servir o país prontamente, como
um meio de expressão da «vontade popular» nas zonas rurais. Como a
revolta da Renamo ressuscitou a «autoridade tradicional» nas áreas do país
que conseguiu controlar durante a guerra – embora nomeasse, frequente-
mente, como «chefes» indivíduos locais da sua confiança que nem sem-
pre podiam reivindicar direitos históricos ou hereditários a esses cargos –
e como a Renamo utilizou eficazmente essas autoridades como interme-
diários administrativos, alguns dirigentes do partido no poder – a Frelimo
– começaram a considerar politicamente vantajoso cultivar o apoio deste
eleitorado influente na nova era democrática.

Simultaneamente, alguns responsáveis do Ministério da Saúde, em
conversa com consultores e técnicos de desenvolvimento, começaram
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a alimentar a ideia de que os «curandeiros tradicionais» poderiam ter um
papel a desempenhar na reconstrução das redes rurais de assistência
médica, que tinham sido quase totalmente destruídas durante a guerra.
Em concomitância com a descentralização democrática, os doadores
ocidentais exaltavam a iniciativa e a autonomia locais onde quer que
existissem. Os «curandeiros tradicionais», segundo muitos argumenta-
vam, sobreviveram a anos de repressão governamental e preencheram as
lacunas da assistência médica nas zonas rurais, causadas pela falta de
pessoal com formação médica e de medicamentos, durante o período
da guerra. Muita gente sugeria que eles eram os respeitados detentores
de um profundo conhecimento da farmacopeia local e que, se recebes-
sem a formação adequada, poderiam constituir o modo mais fácil de
fazer chegar a «assistência médica moderna» às comunidades rurais.

Foi, portanto, no contexto destas mudanças, que Simão Benjamim
convocou o conselho de anciãos de Kilimani. 

***
Alguns dias depois de Simão nos ter narrado, a Marco e a mim, os

acontecimentos de Kilimani, tivemos a oportunidade de falar com o
superior de Simão, o administrador do distrito de Mueda, Ambrósio
Vicente Bulasi. Ambrósio, como toda gente de Mueda lhe chamava, era
poucos anos mais velho do que Simão, mas apresentava-se de forma
muito mais cosmopolita.3 A pequena e sonolenta cidade de Mueda
movia-se a grande velocidade na sua proximidade. Quando o contactá-
mos no edifício da Administração, sugeriu-nos que nos encontrássemos
ao final da tarde em sua casa, onde teríamos mais tranquilidade.
Quando chegámos, estava a ligar o gerador no seu quintal – um dos
dois únicos geradores existentes na cidade de Mueda. Convidou-nos a
sentar no alpendre enquanto atendia vários indivíduos que, não tendo
conseguido uma audiência no seu gabinete, o aguardavam agora,
emboscados em sua casa. 

Depois de dar instruções a uma jovem que estava dentro de casa para
nos trazer cerveja, juntou-se finalmente a nós. Gritávamos uns para os
outros, alumiados por luzes fracas, enquanto o gerador rugia. Ambrósio
pediu desculpa por a cerveja estar quente, ao fim de um dia inteiro no
frigorífico desligado.

3 O próprio Ambrósio não usava o termo «cosmopolita», mas ainda assim adoptava
o estilo de vida cosmopolita definido por Ferguson (1999).
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Depois de discutirmos outros tópicos, falei-lhe de Kilimani e per-
guntei-lhe se era difícil gerir essas situações. Riu-se e agitou a mão num
gesto de negação. 

«Deixem que vos diga uma coisa», acrescentou. «Este tipo de coisas
acontece a toda a hora.»

Levantou o copo, brindou «Saúde!», e continuou. «Ainda hoje recebi
uma carta de aldeões de Chapa dizendo que tinha nascido um pintainho
com quatro patas. Estão convencidos de que se trata de feitiçaria. A carta
acabava com a seguinte frase: «Aguardamos as suas instruções.»

Riu-se e nós acompanhámo-lo.
«O truque para governar num sítio como este é saber como nos have-

mos de vestir para cada ocasião», asseverou, enquanto enfiava incons-
cientemente a mão entre os botões da sua camisa de seda empoeirada e
reajustava o modo como ela lhe caía nos ombros. «Não se vestem as
roupas domingueiras para trabalhar na machamba, pois não? Vestem-se
roupas de trabalho.»

Olhei-o interrogativamente. 
«Aqui é essencial encontrar o equilíbrio entre a governação científica e

a tradição local», respondeu.
Só quando Ambrósio se levantou, reparei no homem que estava em

pé, atrás de nós, no quintal. Ambrósio ausentou-se por vários minutos
antes de voltar.

«Convenci o director do projecto de estradas que está a trabalhar no
percurso para Nangade a usar o equipamento, enquanto este está no
distrito, para repavimentar a estrada que atravessa a cidade de Mueda»,
informou-nos com orgulho, olhando na direcção do homem que agora
se afastava. Nas semanas seguintes, observámos, de facto, escavadoras e
niveladoras a reparar a estrada esburacada que ligava uma extremidade
da cidade de Mueda à outra. Os habitantes, habituados a veículos
pouco velozes nessas ruas, em breve fugiriam para salvar a vida, quan-
do os poucos veículos existentes na cidade começassem a transitar pela
estrada a velocidades vertiginosas.

Voltámos à nossa conversa.
«Há algum tempo, aldeões de Namaua mandaram-me dizer que pre-

cisavam de armas para matar vários leões que estavam a ameaçar a
população. Arranjei-lhes algumas armas mas, quando seguiram a pista
dos leões, chegaram a um ponto em que as pegadas de leão se transfor-
mavam em pegadas humanas. Perguntaram-me a mim o que deviam
fazer.» Ambrósio bebeu um pequeno gole de cerveja.

«O que é que lhes disse?», perguntei.
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«Respondi: ‘Pediram-me armas para matar leões; se não conseguem
encontrá-los, o problema é vosso, não meu.’» Levantou as mãos. «O que
podia eu fazer?»

Em anos anteriores, os administradores teriam intervindo energica-
mente em casos deste género, admoestando ou castigando os aldeões
que falassem de tais coisas como promotores do «obscurantismo».
Agora, o Estado agia com muita cautela.

Ambrósio fitou-me nos olhos. «É claro que as pessoas não conse-
guem fazer leões e mandá-los atacar outras pessoas. Estas coisas são
resultado de querelas entre famílias. As tensões levam a acusações de fei-
tiçaria.» Acabou a cerveja e gritou para a jovem, que estava dentro de
casa, para trazer mais três, embora nem eu nem Marcos tivéssemos bebi-
do sequer metade das nossas.

Dirigiu novamente a atenção para nós: «É essencial não nos deixar-
mos arrastar para essas questões. Se tentarmos fazer um julgamento, aca-
bamos sempre por tomar partido. É melhor deixá-los encontrar uma
solução sozinhos. Eu digo-lhes que devem ser eles próprios a resolver
estas coisas.»

Seguramente que a técnica administrativa de Ambrósio poderia ter
sido interpretada como uma forma de «descentralização democrática».
À medida que prosseguimos com a conversa, porém, tornou-se claro
para mim que a estratégia de Ambrósio também tinha outros motivos.
Num ambiente multipartidário, Ambrósio e o seu partido, a Frelimo,
receavam perder votos. «A democracia», disse-me Ambrósio, «significa
que cada um tem o direito de acreditar no que quiser.» Se os aldeões
acreditavam que os seus vizinhos fabricavam leões que ameaçavam
matá-los, quem era Ambrósio, no novo Moçambique democrático,
para lhes dizer que estavam enganados?

Ironicamente, os anciãos de Kilimani, como muitos habitantes do
planalto de Mueda, interpretaram a atitude «liberal» de Ambrósio face
à feitiçaria de maneira bem diversa da que este pretendia. Um aspecto
fundamental daquilo que acreditavam e, agora, exprimiam livremente
acerca da feitiçaria era o de que a boa governação implicava não só a
administração dos assuntos terrenos, num mundo visível para todos,
mas também o exercício do poder sobre perigosos agentes – feiticeiros
– que operavam num reino invisível. Antes de a Frelimo reunir a popu-
lação do planalto em «aldeias comunitárias», estes anciãos, à semelhan-
ça de muitos outros da sua geração, viviam em povoações dispersas.
Aqueles que exerciam a autoridade nessas povoações estavam incumbi-
dos de vigiar e estruturar tanto o reino visível como o invisível, que esta-
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vam ambos incluídos na sua jurisdição. De facto, desafiavam as formas
destrutivas de feitiçaria nas suas povoações através da prática da sua pró-
pria forma de feitiçaria. Os anciãos chamavam-lhe uwavi wa kudenga
(feitiçaria de construção). Muitos anciãos contaram-me que, quando a
ocorrência de feitiços atingia limites intoleráveis, o chefe da povoação
colocava-se no centro da mesma, a meio da noite, e gritava para todos
ouvirem: «Estou a ver-vos! Sei quem vocês são, feiticeiros que andam a
matar gente na minha povoação! Se não pararem, eu próprio tratarei de
vós! Estou a ver -vos! Sei quem vocês são!»

Os anciãos de Kilimani enviaram a sua carta a Ambrósio sabendo de
antemão que ele não os puniria por identificarem o feiticeiro que se
ocultava entre eles. Acompanhavam a evolução política em Mo -
çambique pela rádio, todas as noites. Sabiam que o socialismo da
Frelimo era coisa do passado – que a democracia tinha chegado a
Moçambique. Sabiam que os seus direitos à liberdade de expressão esta-
vam protegidos – que agora podiam falar abertamente sobre os feitiços.
Até ouviam notícias de incidentes relacionados com a feitiçaria nos
noticiários do serviço local da Rádio Moçambique emitido a partir de
Pemba.

O que pediram a Ambrósio não foi que «respeitasse as suas crenças»,
como ele dizia. Em vez disso, pediam-lhe que desse o tratamento devi-
do ao feiticeiro que tinham identificado. O partido de Ambrósio cons-
truíra as aldeias onde os habitantes do planalto viviam e continuava a
nomear os respectivos administradores. Por isso, concluíram os
anciãos, competia ao representante da Frelimo fazer aquilo que os
anciãos responsáveis faziam nas povoações de antigamente, ou seja,
policiar o reino invisível e pôr termo às actividades nefastas que os fei-
ticeiros nele desenvolviam. «Aqueles que governam a vida das pes-
soas», diziam muitos anciãos do planalto de si para si, «também devem
ser feiticeiros.»

Afinal, afigurava-se que Ambrósio não era tão perito como julgava
em vestir-se adequadamente para cada actividade exigida pelo seu
cargo. Muitos elementos da população entendiam as directivas com
que normalmente respondia aos pedidos para intervir em casos de fei-
tiçaria não como tolerância em relação à «tradição local», mas sim
como uma recusa a praticar contrafeitiçaria para travar os feiticeiros
destrutivos que proliferavam em Mueda no período pós-socialista. Se
um homem com a posição de Ambrósio não praticava feitiçaria de
construção, pensavam eles, que tipo de feitiçaria praticaria? Talvez, insi-
nuavam por vezes, as suas roupas finas e outros objectos indicativos de

Prólogo

27

00 Kupilikula Intro:00 Etica Intro  8/19/09  8:34 AM  Page 27



riqueza pessoal fossem produto das suas próprias actividades depreda-
tórias no reino invisível.

***

Simão também era um homem de autoridade, ainda que a sua posi-
ção hierárquica fosse inferior à de Ambrósio. Muitos consideravam-no
igualmente capaz de realizar actos de feitiçaria, pois de outra forma
como poderia um homem tão novo ter atingido um estatuto tão pode-
roso? Porém, ele escutou as queixas dos aldeões de Kilimani. Em últi-
ma análise, foi ele que castigou o alegado feiticeiro. A admiração e o res-
peito que lhe eram demonstrados pela maioria das pessoas sob a sua
administração eram indissociáveis das decisões tomadas em casos como
o do incidente do leão em Kilimani.

No entanto, quando Simão nos fez o seu relato, perguntei a mim
mesmo o que teria o acusado pensado de tudo isto. Poucos dias depois,
Marcos e eu fomos a Kilimani para ver se conseguíamos obter uma ima-
gem mais ampla do que ali se tinha passado.

Simão tinha-nos avisado que a estrada para Kilimani tinha troços em
areia onde não conseguiríamos passar com a camioneta baixa e de caixa
aberta, sem tracção às quatro rodas, que tínhamos pedido emprestada
ao sobrinho de Marcos, Nelito, para a nossa pesquisa; teríamos, por
isso, de percorrer vários quilómetros a pé desde um acampamento de
madeireiros situado à saída da estrada Mueda-Ng’apa. Por este facto e
porque Marcos não conhecia ninguém em Kilimani, hesitando em apa-
recer por lá e começar a fazer perguntas delicadas sem ser apresentado,
aceitámos a oferta de Simão para nos acompanhar.

Quando chegámos perto da aldeia, Marcos pousou a mão no ombro
do seu antigo aluno e disse: «Simão, quando fazemos este tipo de tra-
balho, normalmente é melhor trabalharmos sós.» Simão, que estava cla-
ramente ansioso por participar na nossa equipa de investigação, pareceu
sentir-se traído.

Marcos reforçou a nossa solidariedade com Simão, ainda que à custa
dos aldeões: «Sabes como são as pessoas. Às vezes, ficam confusas se há
demasiadas ‘pessoas importantes’ por perto. Procuram dizer o que
acham que essas pessoas querem que digam, em vez de se limitarem a
contar as suas histórias e a responder às perguntas.»

Simão concordou.
Quando entrámos na aldeia, Simão apresentou-nos a Silvestre

Vintani, um homem de quarenta e muitos ou cinquenta e poucos anos,
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supus eu, que segundo nos disseram era o juiz que presidia ao tribunal
da aldeia. Sentámo-nos em frente da casa de Silvestre e juntaram-se
alguns aldeões à nossa volta. Simão disse que tinha de se ausentar para
«tratar de outros assuntos», mas como a aldeia só tinha oito ou dez casas
e a maioria dos residentes estava a trabalhar no campo, havia pouco
para ele fazer e nenhum sítio onde pudesse desaparecer facilmente.
Deixou-se ficar debaixo de uma árvore, à vista, mas suficientemente
longe para não poder ouvir o que dizíamos.

Marcos e eu conversámos um bocado com Silvestre sobre a história
da aldeia que, segundo descobrimos, apenas tinha sido fundada no iní-
cio dos anos 80. Kilimani estava situada na orla descendente a sudoes-
te do planalto, perto de uma estação de bombagem de água das nas-
centes situadas nas terras baixas para abastecer as aldeias da planície.
Quando essa estação foi ameaçada pela Renamo durante a guerra civil,
o governo permitiu que quem tivesse terras nas redondezas deixasse a
sua aldeia comunitária (denominada Lunango), a duas horas de marcha,
e formasse uma pequena aldeia própria. Os aldeões seriam protegidos
pelas milícias governamentais que guardavam a estação de bombagem
e contribuiriam para a alimentação destas. 

A certa altura, mudei o tema da conversa. «Ouvimos dizer que tive-
ram problemas com leões recentemente.»

«É verdade», confirmou Silvestre. «Começaram a aparecer no início
do ano passado. Vieram das terras baixas à volta de Nambali», disse,
apontando por cima do ombro.

«Nessa zona há muitos animais?», perguntei.
«Há macacos, mas pouco mais. Algumas gazelas.»
«E também não há lá leões e leopardos, normalmente?», perguntei,

lembrando-me do que tinha aprendido sobre a região em anteriores
conversas com caçadores do planalto.

«Às vezes, ficam leopardos presos nas armadilhas que fazemos para
os porcos do mato.»

«Então há lá porcos do mato?»
«Muitos. Dão-nos cabo dos campos, por isso fazemos armadilhas

para os apanhar.»
Pensei no que os caçadores me diziam: «Onde há carne, há carnívo-

ros.»
«Então», disse eu, «os leões foram vistos pela primeira vez no ano pas-

sado...»
«Leões e hienas. Vieram dos lados de Lunango. Esses animais ameaça-

ram-nos. Vieram direitos à nossa aldeia, às nossas casas, até às nossas por-
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tas. Foi uma luta para os afugentarmos. Uma luta renhida, garanto-vos. 
O presidente da aldeia andou por aí de noite, a dizer às pessoas: «Não
quero essas feras por aqui! Se matarem alguém, eu mato essa pessoa!»

O relato feito por Silvestre da proclamação do presidente era uma
descrição inequívoca de uwavi wa kudenga (feitiçaria de construção).

Com a minha pergunta seguinte, dei a entender a Silvestre que o
tinha compreendido: «O presidente da aldeia sabia quem era o feiticei-
ro?»

«É possível», respondeu Silvestre. «Não sei. Não sei quem andava a
fabricá-los. Talvez o presidente da aldeia dessa altura o saiba, mas ele
reformou-se e já não está cá.»

Fiquei surpreendido. «Não houve aqui um julgamento?», inquiri.
Silvestre fitou-me de frente. «Como ninguém foi identificado, não

podia haver julgamento.»
Recostei-me na cadeira, sem saber como continuar. Viéramos falar

sobre o julgamento, mas o juiz da aldeia dizia-nos agora que não hou-
vera julgamento nenhum. Marcos devolveu o meu olhar de espanto
com uma expressão de confusão e frustração e, depois, reformulou a
pergunta, mas Silvestre voltou a invocar ignorância.

Esquecera-me completamente de Simão, que surgiu de repente no
meio de nós. Interroguei-me, por instantes, se a sua presença não seria
a causa das reticências do ancião, mas com Simão no nosso círculo,
Silvestre recomeçou a falar com confiança.

«A minha casa foi cercada por quatro leões», afirmou ele. «Vários
anciãos da aldeia concluíram que aquilo era obra de um certo homem
suspeito, que vivia entre nós. Esse homem foi confrontado e, pouco
depois, deixou a aldeia.»

Marcos acenou com a cabeça, em sinal de assentimento, a Simão,
que já estava sentado ao pé de nós. Isto fez-me entender como o caso
continuava a ser complexo e delicado para os habitantes de Kilimani,
mesmo nesta era democrática. Perguntava-me agora se Silvestre falara
porque tinha medo de Simão ou, talvez, dos superiores de Simão. Em
caso afirmativo, será que os temia por serem funcionários do governo
ou por serem feiticeiros? Ou seria sequer possível fazer essa distinção?
Por outro lado, pensei, talvez ele tivesse receio de Marcos ou de mim.
Talvez ele tivesse medo por Simão. Talvez suspeitasse que o nosso inter-
rogatório podia levar à revogação da decisão em que ambos tinham
estado envolvidos.

Enquanto estes pensamentos me passavam rapidamente pela mente,
apercebi-me de outra figura que se aproximava. Ergui os olhos e vi um
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homem idoso, de cabeleira branca e barba branca pouco cuidada, com um
andar rígido e um olhar intenso e ameaçador. Trazia uma espingarda apoia-
da no braço direito dobrado, com o cano comprido virado para mim. Um
rapaz que estava sentado num toro de madeira, por si trazido para o nosso
círculo, levantou-se e o velho sentou-se no seu lugar, à minha frente.

Marcos inclinou-se para ele, pousou-lhe a mão na perna e perguntou-
-lhe o nome. Era Francisco Shityatya Namalakola Ndomana Muen -
danene, informou-nos; e depois, de algum modo sabedor do tema da
nossa conversa, começou a falar.

«Os leões vieram três vezes à nossa aldeia. Da primeira vez, veio um
leão e roubou porcos da aldeia. Deixou ficar os chispes e os intestinos
deles ali perto. Isto fez-nos desconfiar. Que tipo de leão faz isto? Um
leão normal come tudo quando mata um porco, mas este leão deixou
os chispes porque tinham matacanhas [espécie de pulga, também cha-
mada bicho-do-pé].»

O cano da arma de Shityatya foi baixando à medida que ele se entu-
siasmava a contar a sua história. «Da segunda vez, quatro leões cercaram
a cabana deste aqui», 4 disse Shityatya, apontando para Silvestre.
«Aconteceu tudo de tarde, ao pé do campo dele.»

«Da terceira vez, entrou um leão na aldeia, mas não levou animal
nenhum. Só apanhou um par de calças que estava pendurado numa
corda a secar ao sol. Fora da aldeia, rasgou as calças e depois fugiu.»

Shityatya abanou a cabeça. «Só um ntumi kulambidyanga [falso leão]
faria tais coisas.»

«Chegou a saber quem andava a fazer essas coisas?», perguntei a
Shityatya.

Fitou-me intensamente, passando a mão no cano da espingarda.
«Porque não nos diz?», perguntei.
Olhou para a máquina fotográfica pousada em cima do meu saco de

viagem.
«Porque não usa a sua ciência? Olhe para dentro da sua máquina e

diga-nos quem é o leão. Aqui, nós sabemos quando morre alguém e
sabemos quem são os que matam. Você tenta juntar uma coisa com a
outra. Nós não fazemos isso.»

Fiquei surpreendido. Aqui estava eu, a tentar estabelecer as ligações
que esperava que os aldeões estabelecessem enquanto eles me negavam
o que devem ter esperado que eu negasse.

4 Uma cabana é uma barraca provisória que serve de abrigo junto dos campos, no
auge das épocas agrícolas.
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«Ninguém fez yangele [adivinhação]?», perguntei.
«Não», respondeu firmemente. «A yangele às vezes mente.»
O semblante de Shityatya mantinha-se carrancudo. As nossas per-

guntas não estavam a levar a lado nenhum. O cano da espingarda do
velhote estava de novo apontado para mim. Perguntei-me se estaria car-
regada e, depois, se ainda seria possível comprar munições para uma
arma daquelas.

Marcos percebeu a minha crescente ansiedade e aproveitou a ocasião
para desarmar Shityatya – de mais de uma maneira. Inclinou-se e pousou
a mão no cano da espingarda como que a identificá-la como objecto do
seu discurso, enquanto, subtilmente, a apontava para longe de mim.

«Espera-pouco», anunciou.
A expressão significa literalmente em português «aguarda um

momento», mas Marcos repetiu-me o que eu já tinha aprendido em
conversa com outros anciãos. Espera-pouco era a alcunha dada pelos
habitantes do planalto às espingardas de carregar pela boca que muitos
tinham adquirido na época do tráfico de escravos. Recarregar estas
armas com chumbo e pólvora após cada disparo revelava-se ineficaz no
calor da batalha. Os naturais de Mueda troçavam dizendo que os com-
batentes tinham de gritar para os inimigos «Espera-pouco!», após cada dis-
paro, enquanto se apressavam a preparar o seguinte. A frase, transfor-
mada em nome, provocava invariavelmente o riso quando pronuncia-
da em conversa entre os anciãos. Quando a ouviram, as pessoas reuni-
das à nossa volta riram-se, como era previsível.

Shityatya olhou para Marcos. «Ehhh», disse, afirmativamente.
Marcos disse então: «Parece que estiveste muito tempo à espera,

nang’olo [ancião].»
A pequena multidão à nossa volta riu novamente, desta vez do velho

Shityatya.
Este lançou um olhar indignado a Marcos, que lhe sorria vitoriosa-

mente. O ancião retorquiu: «Não voltei a ter notícias do meu inimigo
desde que ele me mandou esperar. Parece que fugiu com medo. Mas
continuo à espera!» A multidão ria agora com o ancião, à custa de
Marcos.

Ainda assim, o curso do nosso encontro tinha mudado, como
Marcos pretendia. Os rivais tinham ganho respeito mútuo no seu curto
duelo de palavras. A cara de Shityatya suavizou-se com um sorriso,
enquanto deixava Marcos examinar a sua espingarda. Enquanto eu tam-
bém dava uma vista de olhos à arma, percebi que Shityatya se estava a
dirigir a nós mais uma vez.
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«Sim, houve aqui um julgamento, no ano passado, por causa desses
leões.»

Falou, repentinamente, com franqueza e despreocupação, dando
pormenores. «Levou a que um homem fosse expulso da aldeia. Ele
tinha vindo há pouco tempo de Chicalanga, para cuidar dos campos de
cana-de-açúcar do pai. O pai dele era Assani Kuva, da likola dos
Malavoni [matrilinhagem], como o Silvestre. Estas terras são terras
Malavoni. Assani Kuva tinha aqui terras, mas foi obrigado a mudar-se
para Lunango, com o resto das pessoas, aquando da independência.
Pertenceu ao grupo que negociou com o governo a permissão para
podermos regressar para estas terras, mas morreu antes de nos mudar-
mos. O irmão dele, Mashalubu Kuva, informou o filho de Assani, Sefu
Assani Kuva, da morte do pai. Sefu estava, na altura, em Chicalanga
com a mãe, mas Mashalubu convidou-o a vir tomar posse dos campos
do pai aqui em Kilimani. Os campos são extensos e muito produtivos.
Por isso, ele veio.»

«Era bom agricultor?», perguntei.
«Era», confirmou Shityatya, a contragosto. «Tinha uma grande plan-

tação de cana-de-açúcar e também tinha bananeiras. Vinha gente de
Mueda para lhe comprar a cana-de-açúcar, as bananas e a lipa [bebida
alcoólica] que produzia. As terras do pai dele eram muito boas.»

«Como era o comportamento dele?», perguntei.
«Bebia muito e, quando estava bêbedo, costumava dizer, ‘Não se

metam comigo! Se eu quiser, posso fazer um leão e matar-vos!’ Toda a
gente que tinha plantações à volta abandonou-as com medo dele.»

«Então as ameaças dele eram a sério?», inquiri.
«Quando os leões começaram a aparecer, as pessoas foram ter com o

presidente da aldeia, que também era nkulaula [curandeiro]. Não sei se
ele fez adivinhação ou não, mas convocou todos os anciãos para se
encontrarem com ele nas terras baixas, e identificaram o criminoso.»

«O que lhe aconteceu?», perguntei.
«Foi sovado seis vezes com um chamboco 5 e as terras foram-lhe tira-

das. Voltou para Chicalanga.»
Dias depois eu e Marcos fomos à procura de Sefu Assani Kuva em

Chicalanga, mas disseram-nos que estava longe da aldeia, em Nampula.
Não se previa que voltasse em breve.

5 Um chamboco é uma espécie de pá de forno em madeira introduzida pelas autori-
dades coloniais para aplicar castigos corporais (Lopes, Sitoe e Nhamuende 2002, 45).
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***
Quando Marcos e eu deixámos Simão, após a nossa viagem a

Kilimani, e regressámos à cidade de Mueda no final do dia, encontrá-
mos uma tenda de venda de cerveja à beira do mercado e pedimos duas
garrafas.

«Então o que achas?», perguntei-lhe finalmente. «O Sefu Assani Kuva
fez os leões?»

«Ouviste o velho», respondeu Marcos num tom de brincadeira seme-
lhante ao meu.

Bebi um trago. Percebi que a jovem que servia na tenda estava à escu-
ta da nossa conversa. Quando olhei para ela, virou rapidamente a cara.

«Não fiquei convencido», disse a Marcos
Este defendeu a sua posição: «Aqueles leões foram à aldeia como se

andassem à procura de alguém. Demoraram-se perto das casas. Os leões
do mato não fazem isso. Deixaram partes do porco na aldeia porque
não quiseram comer matacanhas. Os leões do mato não fazem isso.
Levaram um par de calças do estendal e rasgaram-no. Alguma vez ouvis-
te falar de um leão do mato que fizesse isso!?»

«É verdade», admiti. «É estranho um leão do mato fazer coisas dessas.»
«Mas sabes qual é a prova decisiva?», perguntou-me Marcos.
«Não, qual é?»
«O tipo disse que sabia fazer leões. Disse-lhes que ia fazê-los! É um

feiticeiro, de certeza.»
Deixei-me ficar calado por momentos, preparando o que ia dizer.

Finalmente, retorqui: «Temos um tipo que vive com a matrilinhagem da
mãe em Chicalanga. Um dia, é-lhe dito que o pai morreu, mas que lhe
deixou muitas terras produtivas. Muda-se para Kilimani e começa a cul-
tivá-las. Mas ali vive entre pessoas de outra matrilinhagem, muitas das
quais ficaram aborrecidas por aquelas terras boas terem ido parar às
mãos de um estranho – não pertencente à matrilinhagem Malavoni.»

«Ehhh.» Marcos continuou a beberricar a sua cerveja.
«O tipo é insultado e maltratado desde o dia em que chegou. Talvez

seja um bom tipo, ou talvez seja um bêbedo insuportável, mas está cer-
cado de opositores e tem de se defender o tempo todo. Talvez os outros
o ameaçassem. Talvez lhe dissessem coisas que ele entendia como amea-
ças – como conversa de feiticeiros.»

«Então responde às ameaças deles com outras ameaças?», concluiu
Marcos, antecipando os meus argumentos.

«Sim.» Fiz uma pausa para beber um golo da minha cerveja. «A linha
entre defenderes-te a ti e ameaçares alguém – entre a coragem e a pro-
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vocação – é muito ténue. Quem sabe o que disse o homem? Mas dis-
sesse o que dissesse, se lá ficasse no meio de tanta hostilidade, eles iam
preocupar-se com a sua coragem – preocupar-se com o que ele sabia.»

A expressão «saber alguma coisa» equivale, na língua shimakonde, a
um eufemismo para designar a feitiçaria. Os feiticeiros, segundo os habi-
tantes do planalto costumam dizer, receiam poucas coisas porque
«sabem algo» que os protege.

«Então e os leões?», perguntou Marcos.
«Sabes tão bem como eu que há leões por lá. Os caçadores estão sem-

pre a dizer-nos que existem leões – leões do mato, quero eu dizer –
naquelas planícies. Aquilo passou-se durante a estação das chuvas,
quando os leões gostam de sair das terras baixas e subir para o planalto.
Os Malavoni aproveitaram os leões para se verem livres do tipo.»

Marcos ficou calado por instantes. Depois disse: «Tens razão. Estas
coisas têm de ser estudadas cientificamente.»

Fiquei calado, satisfeito por Marcos ter percebido a lógica da minha
interpretação do caso.

«Sabes o que se diz», acrescentou Marcos. «Onde há raios, os feiti-
ceiros usam-nos. Onde há guerra, os feiticeiros usam-na. Onde há doen-
ça, os feiticeiros usam-na. Estes Malavoni usaram leões.»

Vendo que estávamos a acabar as nossas cervejas, a empregada levan-
tou-se do banco e tirou outras duas do frigorífico. Limpou com a capu-
lana as gotas de condensação que molhavam as garrafas, abriu-as e pô-
-las na mesa baixa entre nós.

Lembrei-me que não sabia exactamente o que Marcos queria dizer
quando sugeria – coisa que fazia com frequência – que era necessário
estudar a feitiçaria «cientificamente».

«Talvez fossem apenas leões do mato», sugeri, sentindo o meu triun-
fo interpretativo a desvanecer-se.

«Mano», disse Marcos, com alguma exasperação. «Eles tiraram roupas
do estendal. Deixaram os chispes dos porcos. Alguém fez aqueles leões!»
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