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Resumo:  Nessa  comunicação  proponho  analisar  o  papel  que  a  categoria  tradição

assume  nos  processos  de  mediação  e  produção  de  alteridades  em  Moçambique,

operando como um sentido indexado que codifica alteridades num contexto histórico de

disputas e conflitos que remetem ao período colonial, mas que são atualizadas de formas

diversas no contexto pós-colonial.
A  tradição  em  Moçambique  é  um  campo  reconhecido  emicamente  pelos

diversos agentes inscritos naquele contexto. Ela é uma categoria que estabelece campos

semânticos,  discursivos  e  pragmáticos  que  os  agentes  mobilizam  e  manipulam

constantemente. O campo social definido por eles como tradição, contudo, tem fronteiras

móveis  que ora  incorporam,  ora  excluem elementos  por  um movimento  constante  de

classificação de pessoas, ações, espaços e eventos, produzindo e definindo alteridades.

Não há um consenso fixo sobre o que é ou não tradicional.  Porém, há um consenso

permanente em torno do reconhecimento de que a tradição é um dado de realidade, e

esse reconhecimento legitima formas de atuar sobre aquele contexto. A consequência

disso  é  que  a  tradição  atravessa  as  várias  instâncias  da  vida  social  e  política  em

Moçambique: das relações interpessoais à esfera do Estado, passando pelas noções de

pessoa e corpo, pela forma de classificar crenças e religiões, pela maneira de interpretar
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desordens e doenças, pelas formas de estabelecer a autoridade e instâncias de poder

legitimadas pelo  consenso informal  e/ou pelas instituições oficiais,  e  pela  maneira de

interpretar os eventos e processos históricos – o que inclui as guerras.
Palavras-chave: Moçambique, tradição, mediação, alteridade, antropologia.

Introdução

Este texto tem como objetivo apresentar os resultados parciais do trabalho que

venho desenvolvendo desde meu ingresso no GEMA (Grupo de Estudos de Alteridade e

Mediação – Cebrap/Unifesp), em 2014, e que vão na direção de uma revisão e reanálise

dos dados de minha pesquisa para o doutorado sob a ótica da teoria da mediação e

outras  perspectivas  teórico-metodológicas  que  o  grupo  vem  discutindo.   Os  dados

empíricos utilizados aqui foram coletados durante as pesquisas de campo que desenvolvi

entre 2005 e 2009 no distrito de Homoíne, na Província de Inhambane, para a minha tese

de doutorado em Antropologia Social (Passador 2011), cujo tema é o papel dos sistemas

ditos tradicionais no enfrentamento da epidemia de HIV/Aids no Sul de Moçambique.
Os apontamentos a seguir dizem respeito, mais especificamente, à análise do

papel que a categoria tradição tem no contexto moçambicano nos processos de mediação

e produção de alteridades, operando como um sentido indexado que codifica alteridades

num contexto de disputas que remetem ao período colonial, e que são atualizadas de

formas diversas no contexto pós-colonial, pós-guerra civil e pós-socialista que caracteriza

Moçambique no presente.

A problemática da tradição em Moçambique e suas raízes históricas

A tradição  em  Moçambique  é  um  campo  reconhecido  emicamente  pelos

diversos agentes no contexto moçambicano. Ela é uma categoria que estabelece campos

semânticos,  discursivos  e  pragmáticos  que  os  agentes  mobilizam  e  manipulam

constantemente. O campo social definido por eles como tradição, contudo, tem fronteiras

móveis  que ora  incorporam,  ora  excluem elementos  por  um movimento  constante  de

classificação de pessoas, ações, espaços e eventos. Não há um consenso fixo sobre o

que  é  ou  não  tradicional.  Porém,  há  um  consenso  permanente  em  torno  do

reconhecimento  de que a tradição é um dado da realidade,  e  o seu reconhecimento

legitima  formas  de  atuar  sobre  a  realidade  e  ordená-la.  A  consequência  desse

reconhecimento, que toma a tradição como categoria êmica e dado de realidade, é que

ela  atravessa  as  várias  instâncias  que  compõem  essa  realidade:  das  relações

interpessoais à esfera do Estado, passando pelas noções de pessoa e corpo, pela forma

de classificar crenças e religiões, pela maneira de interpretar desordens e doenças, pelas



formas de estabelecer  a  autoridade e  instâncias  de poder  legitimadas pelo  consenso

informal  e/ou  pelas  instituições  oficiais,  pela  maneira  de  interpretar  os  eventos  e

processos históricos, etc. Assim, a tradição é uma categoria a partir da qual se organizam

agências1 e os campos social, político, econômico, jurídico, moral, religioso, educacional,

médico, etc.
Outro dado importante sobre a tradição em Moçambique, é que ela se define

por oposição a outra categoria êmica denominada modernidade. O estabelecimento de

fronteiras classificatórias entre a tradição e a modernidade é um investimento constante

dos agentes naquele contexto, no sentido de ordenar e dar sentido a práticas, sujeitos,

espaços e instituições.
Essa forma de significar classificar a realidade, agentes e formas de agência

deriva de uma preocupação instalada historicamente a partir do projeto colonial português

(principalmente a partir de fins do século XIX), que tinha na identificação e classificação

dos “usos e costumes” nativos e tradicionais um mecanismo de produção de saberes que

estabelecessem alteridades claras e determinassem os objetos da ação da administração

colonial  que deveriam ser transformados para a instalação de uma ordem ocidental  e

moderna2.  A divisão do contexto  colonial  entre  instâncias  tradicionais e modernas foi,

dessa forma, operacional para o empreendimento colonial  português em Moçambique.

Pensar aquele contexto a partir dessa divisão estrutural no período colonial resultou numa

espécie de naturalização dessas categorias remetidas à “cultura” e às instâncias sociais,

políticas e econômicas a partir de então. Construiu-se uma realidade na qual a tradição

era  tomada  como  um  fato  objetivo,  característico  e  definidor  dela,  e  que  ora  era

problematizado como empecilho e resistência ao projeto colonial, ora era utilizado como

veículo  para  sua  implantação  efetiva.  No  segundo  caso,  tem-se,  por  exemplo,  o

estabelecimento  dos  régulos  e  cabos  (líderes  tradicionais)  como  agentes  da

administração colonial,  e de seus regulados e cabados como unidades administrativas

reconhecidas pelo Estado colonial – nos regulados e cabados, o direito consuetudinário

era  aplicado  tanto  para  garantir  a  legitimidade  dos  régulos,  quanto  os  interesses  da

administração colonial – como a coleta de impostos e a organização da mão-de-obra e da

produção na colônia (cf. DH-UEM 2000).

1  Estou adotando o conceito de agência pela perspectiva de Sherry B. Ortner (Ortner 2007).
2  Em relação à produção de estudos sobre “usos e costumes” no período colonial,  que ajudaram a

construir as fronteiras do que se passou a identificar como tradição, podem ser citadas as obras de
Junod  (1996),  Cabral  (1910)  e  Rita-Ferreira  (1957)  relativas  especificamente  à  região  Sul  de
Moçambique. É de se notar a presença de saberes produzidos por estudiosos que chegarem a ser
administradores coloniais (como Rita-Ferreira),  e também por missionários (sendo Henri  A. Junod o
mais notório deles), que desempenharam um importante papel na construção da categoria “tradição” em
Moçambique. Embora a produção missionária não esteja incorporada a esse relatório, visto que não foi
objeto de estudo anterior em minhas pesquisas, ela estará contemplada em estudos futuros, até mesmo
por ser objeto privilegiado das análises que desembocaram na teoria da mediação.



Notável é que, após a independência do país em 1975, o Estado pós-colonial

tenha mantido essa divisão estrutural entre tradição e modernidade para a implantação do

socialista. A problematização da tradição, tomada como “obscurantismo” pelo governo da

FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique, que viria a se tornar o partido Frelimo, e

que até hoje ocupa o poder em Moçambique) e tornada objeto de combate oficial para a

implantação dos projetos socialistas e construção do “homem novo”3, levou à destituição

dos régulos, perseguição aos curandeiros (médicos tradicionais), combate ao “tribalismo”

e  repressão  de  crenças  e  práticas  designadas  como  tradicionais.  Embora  em outros

termos e com práticas que variavam relativamente entre si, o projeto pós-colonial manteve

o  reconhecimento  da  divisão  estrutural  entre  tradição  e  modernidade  que  o  projeto

colonial  propunha como modelo interpretativo e político, criando experiências objetivas

para a população que reafirmavam a realidade e a operacionalidade dessas categorias

como formas de codificar e estabelecer alteridades, e organizar ações em relação a elas

no contexto moçambicano.
A guerra civil, que durou de 1977 a 1994 e opôs o governo da FRELIMO à

guerrilha da RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana, que viria se tornar o partido

Renamo no pós-guerra), também atualizou a tradição como categoria política no contexto

moçambicano. A tradição operou como fundamento do discurso ideológico da RENAMO

contra a FRELIMO, o que garantiu a ela o apoio de parcela significativa da população

rural, dos régulos e dos curandeiros (cf. Geffray op. cit., Cahen 2004 e Vines 1991). A

defesa da tradição e o banimento do modelo socialista da FRELIMO eram, por assim

dizer, os principais argumentos da RENAMO que apontavam para a construção de um

Moçambique independente que respeitasse suas formas alegadamente  autóctones de

organização política, econômica, social e cultural.
A  tradição,  reafirmada  como  realidade  objetiva  e  oposição  a  reformas

“modernizantes”  de  cariz  socialista,  persistiu  assim  como  categoria  que  definia  e

legitimava alteridades, dando sentido a conflitos. Como consequência e resposta ao uso

da  tradição  como  ideologia  política  por  parte  da  RENAMO  durante  a  guerra  civil,  o

governo da FRELIMO reconheceu oficialmente a Associação dos Médicos Tradicionais de

Moçambique (AMETRAMO) ainda em finais da década de 1980 (ou seja, ainda durante a

guerra), e restabeleceu as lideranças tradicionais como parte da estrutura administrativa

do Estado através de decreto em 2000 – na prática, a reposição e o reconhecimento e

legalização,  por parte do Estado, do poder  dos curandeiros e dos antigos régulos do

3  O projeto do “homem novo” se baseava numa concepção de socialismo científico adotada pelo governo
da FRELIMO, apontando para a superação das formas e valores designados como tradicionais. Sobre o
“homem novo”, as políticas para sua implantação e suas consequências para o período socialista e para
a guerra civil, ver Zawangoni (2007) e Geffray (1991).



período colonial, que foram importantes aliados tradicionais da RENAMO e peças chaves

para o apoio que ela recebeu por parcela significativa da população (principalmente a

rural).
Após o Acordo de Paz de 1994 e a viragem neoliberal dos governos do partido

Frelimo, a presença e poder ostensivos dos organismos de cooperação internacional em

Moçambique (resultantes de acordos com o Banco Mundial e FMI ainda em meados da

década de 1980) impõem uma nova agenda “modernizante” ao país (cf. Coelho 2004 e

Pfeiffer 2002). Mais uma vez, assistimos à atualização e legitimação da tradição como

realidade local e categoria semântica para se pensar aquele contexto e seus sujeitos. Não

apenas isso, mas como categoria êmica para os sujeitos se pensarem e classificarem

frente às políticas e à realidade modernas de um modelo político neoliberal fundado no

estímulo à economia de mercado, e que define políticas públicas que incidem sobre a

população na forma de projetos de desenvolvimento e “modernização” que encaram as

formas  de  vida  e  valores  tradicionais  como  realidades  a  serem  transformadas  e/ou

superadas.
Desse processo resultou a imposição histórica para os próprios sujeitos de se

pensarem a partir da dicotomia tradição/modernidade, uma vez que foram historicamente

tornados objetos de diversas e sucessivas políticas de Estado “modernizantes” (colonial,

socialista e neoliberal) que problematizavam e se opunham às suas formas de vida e

pensamento  classificadas  como  tradicionais.  A demanda  histórica  por  pensarem  a  si

próprios e sua realidade pela oposição entre tradição e modernidade, e as experiências

concretas  que  por  mais  de  um  século  essas  demandas  produziram  para  os

moçambicanos, formulando políticas e discursos, produzindo e organizando efetivamente

sujeitos,  práticas  e  instituições organizadas  em torno  dessa dicotomia,  acabaram por

transformar efetivamente essas categorias analíticas inicialmente exógenas em categorias

êmicas e semânticas que organizam a agência de sujeitos e instituições, e produzem

alteridades localmente reconhecidas e legitimadas.

Apontamentos etnográficos sobre a tradição no distrito de Homoíne

Em minhas pesquisas de campo em Homoíne, a categoria tradição (que foi o

objeto privilegiado pela própria temática de meus estudos) aparecia constantemente como

indexador de sentidos que estabeleciam alteridades, fronteiras e distâncias sociais – seja

no plano das interações pessoais e cotidianas da população local,  seja no plano das

interações  entre  instituições  e  população.  Como  apontado  em  minha  tese,  havia

estratégias discursivas que delimitavam e designavam os sujeitos, os espaços e o tempo

da tradição como alteridade,  opondo-os  aos marcadores  semânticos  da  modernidade



(esta  última  geralmente  identificada  com  os  universos  urbano,  estatal  e  do  mercado

contemporâneo).  Recorrentemente  os  agentes  se  referiam  a  “aquelas  pessoas”,  que

viviam “naquelas zonas”, como “nos tempos”, para designarem o outro tradicional ao qual

se referiam em suas falas quando pretendiam localizá-lo no espaço e no tempo para

caracterizar  os  sentidos  de  suas  agências  e  diferenças.  A associação  de  pessoas  e

lugares da tradição ao remoto (pessoas que viviam nas zonas rurais, designadas como

“mato”,  distantes  da  urbanidade  identificada  como  moderna),  era  reforçada  com  a

associação delas a um tempo histórico também remoto (o tempo original da tradição, pré-

moderno),  estabelecendo  um  nexo  entre  distanciamentos  significativos  de  ordens

diversas que dava sentido à alteridade que se queria designar, e às formas de agência

que as caracterizavam. Essa agência remetia à operação de formas designadas como

tradicionais,  que  remetiam  às  práticas  da  feitiçaria,  do  curandeirismo,  de  cerimônias

tradicionais, do culto aos antepassados, da agricultura familiar, à prevalência do mundo

dos espíritos na definição das relações sociais, às regras de parentesco e casamento, às

estruturas de poder local, às noções de propriedade da terra, à arquitetura e material das

construções,  etc.  Enfim,  um  conjunto  de  elementos  consagrados  nos  compêndios

administrativos, missionários e antropológicos que remetiam a um universo de “usos e

costumes” catalogados desde o período colonial como “tradicional”, “nativo”, “indígena” e

“pré-colonial”, mas que persistia objetivamente como experiência cotidiana da população

na contemporaneidade. No entanto, por mais que as estratégias discursivas procurassem

localizar  e  delimitar  objetivamente  essas  formas  e  categorias  tradicionais  como

pertinentes a um universo remoto, elas estavam reiteradamente presentes e operantes

também entre  as  pessoas  nas  zonas  da  modernidade.  O  que  demandava  delas  um

processo  permanente  e  cotidiano  de  taxonomia  daquilo  que  era  designado  como

tradicional  e  moderno,  codificando  e  produzindo  alteridades.  Ou  seja,  as  categorias

analíticas  da  literatura  administrativa,  missionária  e  antropológica  operavam  como

categorias êmicas para a população de Homoíne na sua codificação cotidiana das “coisas

da tradição” (termo genérico que os sujeitos utilizavam para se referirem a um conjunto

vasto  e  complexo  de  elementos  e  experiências  cotidianas).  Identificar,  designar  e

reconhecer as “coisas da tradição” era uma necessidade imposta para lidar com uma

série de experiências, que iam dos conflitos em torno da propriedade tradicional da terra

às experiências com as doenças tradicionais, das tensões com parentes e vizinhos às

demandas  por  produtividade  das  machambas4,  das  obrigações  matrimoniais  ao

reconhecimento das lideranças políticas. Todas as áreas da vida cotidiana eram passíveis

4  Termo local utilizado para designar as plantações.



de serem permeadas pelos agenciamentos da tradição, o que exigia seu reconhecimento

e identificação.
Também nas relações entre a população e as instituições a categoria tradição

era  constantemente  mobilizada.  Em  minha  tese  (Passador  op.  cit.)  eu  descrevo  a

recorrência de casos que chegavam ao tribunal distrital de Homoíne que traziam em seu

bojo  componentes  tradicionais  (crimes  que  se  associavam a  acusações  de  feitiçaria,

disputa de terras que envolviam a posse tradicional, atos ilícitos cometidos por indivíduos

influenciados por espíritos, etc). Dessa maneira, diante de um código civil e penal que não

reconhecia a agência de “coisas da tradição” como imputáveis, o juiz encaminhava esses

casos para o tribunal da AMETRAMO para que os curandeiros dessem solução a eles. Ao

mesmo  tempo,  a  administração  distrital  se  via  recorrentemente  às  voltas  com

reclamações da população relativas à falta de peixes numa lagoa do interior do distrito,

atribuída  às  ações  do  espírito  que  a  comandava,  que  frequentemente  reclamava

cerimônias tradicionais para permitir a pesca em suas águas – a administração se via na

obrigação  de  fornecer  recursos materiais  para  a  realização das cerimônias,  a  fim de

manter a paz e a governabilidade “naquelas zonas”. O centro de saúde da vila-sede do

distrito era frequentemente interpelado para permitir a atuação de curandeiros em suas

dependências,  o  que não era  permitido  pelas  normas do Ministério  da Saúde – uma

demanda  da  população  e,  principalmente,  dos  médicos  tradicionais  “oficiais”  da

AMETRAMO5.
O que esses fatos todos denotavam era a legitimidade e efetividade da tradição

como  categoria  êmica,  semântica  e  política  que  codificava  e  produzia  alteridades  e

agenciamentos naquele contexto de mediações. Não apenas na contemporaneidade, mas

também nos períodos colonial e socialista pós-independência, passando pela guerra civil.

As memórias desses períodos anteriores,  explicitada nas falas dos sujeitos de minha

pesquisa, davam conta de indicar como a tradição fora também naqueles períodos uma

categoria de produção de alteridades em processos de mediação. Exemplo disso era a

fala de um interlocutor sobre as diferenças entre as formas pelas quais as administrações

colonial  e pós-independência reconheciam e tratavam a feitiçaria  e o curandeirismo –

duas das “coisas de tradição” mais significativas naquele contexto. Resumidamente, ele

relatava que no período colonial  havia efetivo combate à feitiçaria, pois se deixava os

curandeiros atuarem na proteção contra feitiços, ao passo que os feiticeiros chegavam a

5  Era comum ouvir referência aos médicos tradicionais associados à AMETRAMO como os “curandeiros
oficiais”  –  em geral,  dito  em tom de  crítica  ou  ironia.  Isso  se  devia  ao  fato  de  a  associação  ser
reconhecida pelo Estado e ser uma de suas interlocutoras privilegiadas nos assuntos ligados à tradição,
além de receber  subsídios  e  infraestrutura  governamentais.  Nem todos os  médicos  tradicionais  de
Moçambique são associados à AMETRAMO e, durante minhas pesquisas de campo em Homoíne, era
possível observar tensões entre os membros da AMETRAMO e os não associados.



ser  oficialmente  julgados  e  condenados  pela  administração  quando  denunciados.  Em

contrapartida,  no  período  socialista  houve  perseguição  aos  curandeiros,  o  que  teria

deixado  os  feiticeiros  livres  para  agirem  e  produzirem  malefícios.  Em  suma,  meu

interlocutor procurava formular uma crítica ao partido Frelimo pela maneira sectária como

tratou a tradição – trazendo insegurança para a população – tomando como contraponto o

trato colonial  tolerante em relação a ela.  No mais,  eram recorrentes as narrativas  do

período da guerra civil  que remetiam ao uso da tradição como arma e proteção pelos

soldados da FRELIMO e da RENAMO, assim como a agência de espíritos do desfecho de

várias situações durante o conflito, e as já citadas alianças da RENAMO com curandeiros

e  autoridades  tradicionais.  O  que  nos  permite  vislumbrar  como  a  categoria  tradição

operou de forma constante e consistente nas mediações entre pessoas e entre o Estado e

a população, reiterando sua alteridade e especificidade como dado de realidade e forma

de agenciamento nos diversos períodos que caracterizam o processo histórico colonial e

pós-colonial em Moçambique.

Mediações, alteridade e conflitos em torno da tradição: potencialidades de pesquisa

em Moçambique

A compreensão do uso da tradição como categoria que produz alteridades já foi

apontada por  Johannes Fabian,  e foi  explorada em minha tese para discutir  os seus

sentidos no contexto investigado. Em Time and the other (Fabian 2002), o autor aponta

que  o  uso  da  categoria  tradição  ajudou  a  antropologia  a  construir  seu  objeto,  ao

estabelecer  alteridades  definidas  pelo  tempo.  As  sociedades  classificadas  como

tradicionais  pelos  antropólogos,  apesar  de  coetâneas  em  relação  às  sociedades

classificadas como modernas e ocidentais,  eram tomadas como “outro” em função de

alegadamente viverem sob sistemas produzidos num tempo remoto e que pouco ou em

nada  teriam  se  transformado  através  da  história.  Apesar  de  contemporâneas  às

sociedades  modernas,  elas  alegadamente  se  diferiam destas  por  viverem num outro

tempo cultural  e  histórico.  O autor  fornece,  dessa forma,  uma chave importante para

compreendermos  como  a  tradição  se  sedimentou  como  conceito  analítico  que  vai

legitimar a construção e a classificação de alteridades que,  por  sua vez,  legitimam o

reconhecimento de realidades objetivas compostas por  sujeitos,  práticas e instituições

descritos  e  tomados  como  tradicionais.  Esse  processo  é  claramente  verificável  em

Moçambique, a ponto de tornar a tradição e seu estatuto de alteridade como categoria

êmica que opera efetivamente na produção dos “outros” (que vivem como “nos tempos”,

por exemplo) e seus conflitos naquele contexto.
 O que se quer  propor  aqui  é uma análise desses fenômenos a partir  das



proposições da teoria da mediação, objetivando demonstrar como a categoria tradição

pode  ser  tomada  como  indexador  que  codifica  e  constrói  alteridades  no  contexto

intercultural moçambicano, a partir das mediações estruturadas em torno da dicotomia

tradição/modernidade  inscrita  naquele  contexto  a  partir  do  processo  colonial,  e  que

persiste  de  maneiras  transformadas  no  período  pós-colonial.  Ou  seja,  a  tradição  em

Moçambique deve ser tomada como uma categoria que emerge do encontro colonial e da

mediação que ele desencadeia e se desdobra no período pós-colonial. Não é, portanto,

um fato cultural anterior a esse processo, mas resultado de agências e significações que

constituem um campo semântico no qual as alteridades serão produzidas e designadas.

No mais,  dada a transversalidade da categoria tradição na codificação e produção de

alteridades e conflitos nas diversas instâncias que o compõem, queremos demonstrar que

tal indexador é uma categoria crucial para se compreender tanto fenômenos relativos à

interação entre sujeitos e segmentos da dita sociedade civil e suas formas de interpretar e

organizar sua realidade, como conflitos que atravessam e ordenam a estrutura do Estado,

tornando inteligíveis processos políticos mais amplos e relações da sociedade civil com

políticas públicas. Como propõe Montero:
(...) as configurações resultantes dos processos de mediação são modos de
realocar as diferenças no sistema de relações generalizantes. Trata-se, pois,
não  de  observar  o  encontro  de  duas  sociedades  e/ou  culturas  distintas  (e
desiguais)  e  os  efeitos  de  uma sobre  a  outra,  mas de compreender  como
agentes  em  interação  acessam  alguns de  seus  códigos  próprios  ou  se
apropriam de  alguns dos códigos alheios para significar. A questão de saber
por que certos códigos são privilegiados em detrimento de outros se torna uma
das questões-chave desse tipo de abordagem. (Montero 2006:51)

Tomaremos a seguir alguns exemplos em que essa abordagem se aplica à

análise dos dados e permite compreender como os processos de mediação e significação

produzem os sentidos indexados através da categoria tradição, codificando e produzindo

alteridades naquele contexto.
Primeiramente, retomando as discussões desenvolvidas em minha tese sobre

a maneira como se dá a experiência com o HIV/Aids em Homoíne, é possível vislumbrar

como as categorias “doença tradicional” e “medicina tradicional” (ou “curandeirismo”) e

seus agentes estabelecem formas de agência e de produção de alteridades em processos

de  mediação  com  a  biomedicina,  seus  agentes  e  o  Estado.  Os  dados  coletados

apontaram  para  uma  atitude  de  complementaridade  entre  biomedicina  e  medicina

tradicional na busca da população para o tratamento e cura de doenças, o que também é

apontado  por  Meneses  (2004).  Embora  os  sujeitos  da  pesquisa  postulassem  haver

especificidades entre doenças tradicionais (que demandavam a busca por tratamentos

tradicionais junto a curandeiros) e doenças não tradicionais (que os levavam a procurar



tratamento medicamentoso nos aparelhos de saúde pública), não raro buscavam ambas

as alternativas  terapêuticas.  O entendimento geral  era de que a biomedicina fornecia

tratamento  eficaz  para  os  sintomas  somáticos  ou  causas  reconhecidas  como  não

tradicionais (como era o caso da malária, por exemplo). Porém, em nenhum caso era

excluída a hipótese de que as doenças tratáveis pela biomedicina pudessem ter  uma

causa tradicional, provocada pela agência de espíritos e pessoas (seja pela quebra de

regras e tabus, seja pelo enfeitiçamento produzido por alguém). O HIV/Aids não fugia a

esse  padrão,  portanto.  Embora  várias  falas  coletadas  por  mim junto  à  população  de

Homoíne expressassem a hipótese de que a aids era uma doença tradicional, apenas

renomeada  pela  biomedicina  e  seus  agentes  (tanto  profissionais  que  atuavam  nos

aparelhos de saúde pública, quanto em ONGs vinculadas a agências internacionais), era

visível uma adesão relativa da população aos tratamentos medicamentosos ofertados no

Centro de Saúde da vila-sede do distrito (principalmente de mulheres grávidas que faziam

tratamento de prevenção da transmissão materno-infantil).  Porém, tal fato também era

acompanhado por certos diagnósticos informais e consensuais que excluíam qualquer

causa  não  tradicional  em  determinados  casos,  e  as  hipóteses  biomédicas  eram

simplesmente descartadas em favor de tratamentos tradicionais. Eram casos como esses

que  alimentavam  um  discurso  presente  em  vários  estudos  que  problematizavam  a

medicina tradicional como fator que interferia negativamente no controle da epidemia, e

que era reproduzido por ONGs e pelo Estado6. Dessa forma, a tradição era transformada

em um problema para a saúde pública, e havia um esforço por parte de ONGs, Estado e

pesquisadores  em  catalogar  práticas  tradicionais  alegadamente  vinculadas  à

disseminação  do  HIV  (como,  por  exemplo,  a  kutxinga a  pitakufa,  que  eram ritos  de

purificação  de  viúvas).  Esses  discursos  oficiais  chegavam  à  população  através  de

funcionários  da  saúde,  ativistas  de  ONGs  e  campanhas  públicas,  procurando

“conscientizar”  a  população  a  fim  de  que  evitassem  os  tratamentos  tradicionais,

adotassem práticas preventivas (como o uso de preservativos e/ou abstinência sexual e

fidelidade) e buscassem assistência biomédica. A problematização da tradição pela via

dessas campanhas alimentava, junto à população, tanto discursos que a condenavam

como “atraso”  e  “ignorância”,  quanto  discursos  que  desconfiavam que  tal  movimento

reproduzisse  o  discurso  colonial  e  socialista  de  problematização/combate  à  tradição.

Nesse segundo caso, o que se observava era a produção de discursos entre a população

que  ligavam  as  políticas  públicas  relativas  ao  HIV/Aids  tanto  a  uma  conspiração

6  Além dos estudos CAP (sigla do trinômio Comportamentos, Atitudes e Práticas), financiados por ONGs
e pelo Estado (ver MCT s/d), havia também estudos acadêmicos que reconheciam as práticas e crenças
tradicionais como fatores de disseminação do HIV/Aids e que deveriam ser consideradas pelas políticas
de mitigação da epidemia (Mapengo 2007, Matsinhe 2005, Tamele et alli. 2006).



neocolonial,  quanto às práticas do governo no período socialista,  o que resultava em

resistências e críticas à mobilização do Estado e das ONGs.
A dimensão política da tradição era percebida também em outras instâncias.

Desde o reconhecimento, por parte do Estado, da legalidade de médicos e lideranças

tradicionais  e  sua  incorporação  como  interlocutores  legítimos  e  agentes  ligados  à

estrutura governamental7,  a tradição se tornou oficialmente uma questão-chave para a

governabilidade do país. Dessa forma, o Estado laico e moderno em Moçambique se via

às  voltas  com as  “coisas  da  tradição”  ao  nível  da  administração  governamental.  Em

Homoíne,  além  dos  já  citados  casos  tradicionais  que  chegavam  ao  tribunal  e  eram

encaminhados à AMETRAMO, pude observar como as lideranças tradicionais impunham

à  administração  do  distrito  situações  de  crise  administrativa.  As  mortes  de  líderes

tradicionais colocavam localidades governadas por eles (e que faziam parte da estrutura

administrativa  do  distrito)  em estado  de  exceção  prolongada,  até  a  definição  de  seu

sucessor por parte da família8. Caso interferisse no processo ou procurasse acelerá-lo, a

administração distrital corria o risco de perder legitimidade e encontrar oposição entre a

população,  o  que  se  constituía  num  permanente  risco  político  principalmente  nas

localidades inseridas na porção oeste do distrito, que abrigou bases da RENAMO durante

a  guerra  civil.  A  mesma  tensão  ocorria  quando  um  problema  de  tradição  produzia

demandas da população direcionadas à administração, como foi o caso que acompanhei

relacionado à exigência de financiamento de cerimônias tradicionais para solucionar a

falta de peixes numa lagoa no interior do distrito; a população e as lideranças tradicionais

cobravam da administração o custeio das despesas para essas cerimônias, o que acabou

por ocorrer de fato, ainda que a administração tenha resistido por algum tempo. O que se

observava era a imposição da tradição como objeto de gestão política e pública para um

Estado moderno pós-colonial  que,  em função das políticas de combate à tradição no

período socialista, se deparara com uma oposição tradicional que alimentou a guerra civil

e que o obrigava no pós-guerra a reconhecê-la e incorporá-la à sua estrutura para garantir

legitimidade e governabilidade. Contudo, a tradição também era objeto de disputa entre

seus detentores oficiais. Pude acompanhar uma reunião tensa da AMETRAMO no interior

do distrito (na mesma área citada que abrigou as bases da RENAMO, e que teve apoio de

parte considerável dos antigos régulos), em que as lideranças tradicionais questionavam

7  Além  do  decreto  15/2000  que  instituiu  as  lideranças  tradicionais  como  integrantes  da  estrutura
administrativa  governamental,  o  reconhecimento  da  AMETRAMO  resultou  no  fornecimento  de
infraestrutura governamental à associação.

8  Pude acompanhar dois casos de morte e sucessão de líderes tradicionais, e a postura adotada pela
administração do distrito era esperar que o novo líder fosse escolhido pelos seus descendentes, o que
chegava a demorar meses. Somente após à escolha do sucessor, a administração oficializava e dava
posse ao sucessor.



o fato dos curandeiros defenderem e apoiarem integralmente o governo da Frelimo no

distrito, aceitando imóveis do Estado para instalarem as sedes de sua associação, mesmo

após terem sido perseguidos pela Frelimo durante o período socialista. O que estava em

questão no debate era uma disputa em torno de quem de fato se constituía em legítimos

representantes da tradição e defensores dos interesses tradicionais da população, uma

vez  que  as  lideranças  tradicionais  da  área  sistematicamente  faziam  críticas  à

administração, ao passo que os curandeiros não confrontavam o governo – e ainda eram

acusados de se interessarem apenas em obter facilidades e dinheiro com consultas a

altos preços, afastando-se de sua missão tradicional de garantir proteção e curas para a

população.  Dessa  forma,  as  lideranças  tradicionais  reclamavam  para  si,  naquele

momento,  a  verdadeira  e  legítima  salvaguarda  da  tradição  perante  o  Estado  e  a

população – e a consequente legítima representação da tradição dentro da estrutura do

Estado.
Por fim, uma outra dimensão das mediações em torno da tradição se dá ao

nível  da produção de saberes acadêmicos e dos debates políticos aos quais eles se

vinculam  (como  já  se  pôde  vislumbrar  na  discussão  em  torno  da  problemática

contemporânea relacionada ao HIV/Aids). Como já indicado anteriormente, os saberes

sobre “usos e costumes” (especialmente aqueles produzidos no âmbito das etnografias,

relativos à “cultura”) permitiu construir o campo e os objetos da tradição em Moçambique

e alimentou os  debates  políticos  em torno dessa categoria  desde o  período colonial,

sendo até hoje uma questão central no âmbito da produção acadêmica e da militância

política9.  No  pós-independência,  as  questões  de  gênero  se  tornaram  uma  temática

importante tanto para a construção das políticas socialistas relativas às mulheres e à

família,  quanto  para  os debates feministas que se  inserem no campo da defesa dos

direitos humanos10. Um debate contemporâneo em torno dos ritos de iniciação feminina

permite  vislumbrar  como os debates  acadêmico e  político  se  entrelaçam,  disputam e

constroem  os  sentidos  da  tradição,  num  contexto  pós-colonial  em  que  os  direitos

humanos, sexuais e culturais, parte importante da agenda internacional, se tornaram parte

da  agenda  moçambicana,  em  grande  medida  graças  à  importante  presença  dos

organismos de cooperação internacional a partir de finais da década de 198011. Por um

lado,  temos  uma  produção  antropológica  de  cunho  culturalista,  bastante  vinculada  à

9  A título de exemplo,  podemos citar  as obras de Honwana (2002) e Fry (2000),  além da já  citada
Meneses (2004).

10   Esse respeito, ver Casimiro (2004).
11  Essa presença se tornou intensa após acordos com o FMI e o Banco Mundial em meados da década

de 1980, que resultou na implantação do PRE (Plano de Reestruturação Econômica) em 1987. Também
colaboraram para isso os esforços de reconstrução  do país  após  o  Acordo  de Paz de 1994,  com
projetos desenvolvimentistas, e a presença de ONGs vinculadas ao controle da epidemia de HIV/Aids. A
respeito desse processo, ver Hanlon (1997), Coelho (2004), Pfeiffer (2004) e Matsinhe (op. cit.).



discussão de gênero e sexualidade desencadeada pelos debates em torno do HIV/Aids,

que assume um viés de defesa dos direitos culturais e que toma a tradição como valor

autêntico  a  ser  preservado,  tomando  as  práticas  tradicionais  como  objeto  de  defesa

contra  as  mudanças  comportamentais  demandadas  por  políticas  vinculadas  a  uma

agenda internacional que não reconheceria as formas e os valores culturais locais. Dentro

dessa vertente, temos os trabalhos de Monteiro (2012) e Bagnol e Mariano (2009 e 2012),

antropólogas que atuam ou atuaram na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo.

Para Bagnol e Mariano, por exemplo, os ritos de iniciação feminina e as técnicas vaginais

que as mulheres aprendem nas regiões Centro e Norte de Moçambique constituem um

importante instrumento de cuidado de seus corpos, e de construção de seu poder sobre

os  homens,  contribuindo  para  a  manutenção  de  uma  ordem  harmônica,  cultural  e

ontológica favorável a elas:
Em Moçambique,  a  necessidade de se intervir  sobre o corpo,  e  os  órgãos
genitais  feminino  e  masculino,  não  é  uma  situação  isolada.  Muito  pelo
contrário, insere-se numa concepção mais ampla, onde os indivíduos com a
ajuda de praticantes  de medicina tradicional,  de  feiticeiros,  de especialistas
tradicionais (matronas) e familiares procuram manipular as relações humanas e
as forças naturais de várias maneiras, num esforço contínuo de transformar o
mundo em volta deles ou de procurar garantir equilíbrio e harmonia. (Bagnol e
Mariano 2009: 388-389)

Na situação econômica extremamente precária em que se encontram muitos
homens  e  mulheres  na  província  de  Tete,  uma  das  mais  pobres  de
Moçambique, o “segredo” das mulheres sobre suas práticas vaginais constitui
um dos estratagemas que contribuem para sua subsistência e reconhecimento
social. As mulheres sentem que deste modo garantem sua saúde, o bem-estar
emocional, quer individual quer do parceiro (...).Os cuidados que as mulheres
têm consigo mesmas,  e  sobretudo com seus órgãos sexuais,  inscrevem-se
numa compreensão específica da estética, da saúde, da vida, da morte e das
trocas econômicas e sociais, o que constitui sua força ontológica.  (Bagnol e
Mariano op. cit.: 399)

Our data show that these practices constitute a social and cultural imperative, a
virtually absolute rule that drives women to consider their transformed bodies as
a value. They are the social and cultural meanings attributed to a woman's body
(elongated  labia,  a  dry  and  tight  vagina)  that  define  the  ideal  woman,  the
woman's sexual identity. This necessarily means that how a woman is regarded
is based on social  and cultural  meanings that  mesh with  their  physical  and
biological  constitution.  A  woman's  body  is  simultaneously  an  object  of
symbolism and a set of cultural meanings that are encapsulated in women's
bodies. (Bagnol e Mariano 2012: 71)

Por outro lado, temos uma produção sociológica vinculada ao debate feminista

internacional  atrelado à crítica ao patriarcado e ao culturalismo, que vê na defesa da

tradição um posicionamento favorável à manutenção de uma hierarquia de gênero que



subordina  as  mulheres  a  um  regime  de  poder  e  dominação.  Essa  visão  tem  como

principais defensoras as ativistas da ONG internacional WLSA Moçambique (Women and

Law  in  Southern  Africa  Research  and  Education  Trust),  fundada  em  1989  por

pesquisadoras e professoras da Universidade Eduardo Mondlane que participaram de

formas diversas do processo de independência e, posteriormente, nos anos 80, tornaram-

se críticas às políticas da Frelimo. Em estudo sobre os ritos de iniciação feminina, Osório

e Macuácua contradizem a perspectiva culturalista e de defesa da tradição adotada de

Bagnol e Mariano, afirmando que:
Na verdade, sob a capa de se conservar a tradição assiste-se a um reavivar de
manifestações  culturais  (os  ritos  são  alguns  dos  exemplos  mais
paradigmáticos)  que  ilustram  a  necessidade  de  preservar  uma  ordem
configurada pela ideologia patriarcal dominante. (...)  A utilidade particular de
uma tradição é possibilitar e oferecer a todos que a enunciam e reproduzem no
quotidiano,  os  meios  de  afirmar  as  suas  diferenças  e  de  assegurar  a  sua
autoridade e poder.
Os ritos genderizam claramente as identidades de género não apenas porque
reproduzem o modelo social e cultural de dominação patriarcal, mas também
porque o reforçam e legitimam, através das cerimónias, dos espaços e dos
dispositivos que os asseguram, como sejam o segredo, o medo e os castigos.
Mas  não  se  pode  deixar  de  reconhecer  que  os  mecanismos  criados  para
configurar o seu papel social precisam de ser desconstruídos e reanalisados,
em  função  de  novas  realidades  e  contextos  em  que  os  mesmos  vêm
ocorrendo. (Osório e Macuácua 2013:16-17)

Os autores centram suas críticas sobre as contradições existentes entre os

direitos  culturais  e  os  direitos  sexuais  no  campo da  defesa  dos  direitos  humanos,  e

apontam a ambiguidade do Estado, que assume políticas em ambas as direções:

Diante de uma postura rígida e de um olhar da cultura como um conjunto de
atributos  esssencializados  e  da  visão  totalizadora  do  multiculturalismo,  os
autores acentuam, para o caso vertente dos ritos de iniciação, a preocupação,
por um lado, em preservar práticas culturais segundo os contextos sociais e
políticos  vividos  pelas  comunidades,  permitindo  a  integração  e  o
reconhecimento  de cada um no colectivo,  mas também,  por  outro  lado,  os
mecanismos  de  opressão  a  eles  inerentes.  Sublinham,  igualmente,  a
necessidade de se estar atento ao surgimento de estratégias de luta capazes
de dar respostas às desigualdades subjacentes a esses mesmos processos,
potenciando a defesa dos direitos humanos das mulheres. (...)
O  livro  infere  que  o  paradoxo  entre  direitos  humanos,  direitos  culturais  e
diversidade  cultural  conduz a  que  a  cultura  esteja  em constante  produção,
sujeita  a  mudanças  agenciadas  por  actores  sociais,  enquanto  sujeitos  de
direitos e que o Estado deve desencorajar práticas culturais que violem esses
mesmos direitos, repelindo modelos culturais que resultem num processo de
agravamento  da  posição  subalterna  das  mulheres,  promovendo  a
desigualdade. (Osório e Macuácua op. cit.: 15-16)

 Em ambas as vertentes, o que se coloca, além das divergências teóricas em



torno da tradição e de seu papel no quadro sociocultural moçambicano contemporâneo, é

também uma perspectiva política em torno dos sentidos que a tradição ocupa no cenário

social e político. Outro ponto de contato entre esses autores é que todos chegaram a

desenvolver trabalhos financiados por agências internacionais e/ou pelo Estado dentro da

temática  do  HIV/Aids,  o  que em grande medida  situa  as  abordagens  e  debates  que

assumem. Bagnol  e Mariano não explicitam claramente, mas posicionam-se contra as

críticas que tomam a tradição como um dos problemas que ajudariam a aprofundar o

quadro da epidemia de HIV/Aids em Moçambique, como já descrito.  Osório e Macuácua

são mais assertivos em apontar críticas às políticas do Estado que ora privilegiam um

lado do debate,  ora outro,  revelando a própria ambivalência que permeia as políticas

governamentais  direcionadas  à  tradição  (principalmente  nas  áreas  da  saúde,  da

educação e da legislação), resultante da série de mediações históricas que resultam na

construção dessa categoria em Moçambique. Enfaticamente, apontam para o que já foi

descrito  anteriormente como sendo uma permanente negociação entre o Estado e os

representantes oficiais  de uma certa  tradição que ele  reconhece e legitima,  mas que

reiteradamente o transformam numa espécie de refém dos jogos de poder local  para

tentar garantir um mínimo de legitimidade e governabilidade:
Uma segunda ordem de problemas diz respeito às estratégias de negociação e
aliança entre os vários agentes que, posicionando-se na estrutura de poder,
têm  como  finalidade  actuarem  pela  cooperação  e/ou  pelo  conflito,  na
conservação dos ritos, ou pelo contrário, na sua alteração. Esta questão coloca
a necessidade de analisar como se jogam e deslocam os capitais sociais e
simbólicos dos agentes que no Estado procuram “domesticar”  os ritos e as
estratégias  das  lideranças,  matronas  e  mestres  [dos  ritos]  que  buscam
reajustar antigas e novas fontes de autoridade e legitimação. (...) Por exemplo,
como o discurso oficial dos direitos humanos se procura compatibilizar, por um
lado,  e  intervir  por  outro,  nas  representações  e  práticas  das  matronas  e
mestres, e como estes utilizam os mecanismos do Estado (como o discurso
sobre o HIV e a SIDA e a alteração do calendário ritual) para agenciarem a
mediação  entre  o  Estado  e  a  “tradição”.  Como  guardiães  da  cultura,  as
lideranças  (e  as  matronas  e  os  mestres  que  aparecem  como  elementos
importantes para a conservação do poder tradicional), com recurso à defesa da
cultura  moçambicana  (e  reservando-se  esse  direito  cultural),  desenvolvem
estratégias de acomodação com a modernidade conferida pelas instâncias do
Estado  (...).  Ao  mesmo  tempo,  essas  lideranças  procuram  manter  alguma
distanciação (ou também aproximação, dependendo dos contextos) reforçada
pela  superioridade  moral  que  lhe  é  conferida  pela  “naturalização”  da
representatividade das populações. (Osório e Macuácua op. cit.: 101-102)

Conclusões

O que se pretendeu até aqui foi tentar caracterizar, através de uma síntese

histórica  da  problemática  geral  e  da  apresentação  de  alguns  dados  e  exemplos



significativos,  como a  categoria  tradição em Moçambique emerge de um contexto  de

mediações históricas desenvolvidas em momentos e contextos diversos, operando como

marcador  e  construtor  de  alteridades  que  tem  implicações  transversais  em  diversos

níveis, estabelecendo dinâmicas e agências que vão das interações pessoais às relações

entre sociedade civil e Estado, passando pela produção de conhecimentos, produzindo

identidades e organizando discursos e jogos de poder num contexto de multiplicidade de

sujeitos, agências e discursos que se transformam mutuamente no processo histórico e

resignificam o sentido codificado dessa categoria originária do processo colonial, mas que

permanece central no debate pós-colonial. Temos portanto um campo fértil para explorar

a análise desses dados e da indexação da categoria tradição em Moçambique pela via da

teoria da mediação, assumindo a perspectiva de Montero que propõe que:
(...)  a ênfase analítica deve voltar-se para a lógica das relações (políticas e
simbólicas)  de  significação  e  o  modo  como  produzem  e  reformulam  a
alteridade. (...) Mais do que compreender como as culturas se transformam (ou
não) sob o impacto do contato, caberia à análise antropológica compreender
como as relações transculturais produzem configurações culturais específicas
cujo arranjo, que combina temporalidades distintas, depende do modo como se
dão as conexões transversais que autorizam e dão sentido a traduções bem-
sucedidas. (...) Enfatizar a análise das relações descentradas através de uma
idéia de mediação que supere o dualismo [entre global e local] não significa
simplesmente  postular  a  existência  de  “sujeitos  híbridos”,  mas  sim analisar
histórica  e  simbolicamente  as  condições  e  os  modos  de  sua  produção.
(Montero op. cit.: 43-44)

 Como apontado no início deste texto, o objetivo central aqui foi delinear as

potencialidades de se assumir  a perspectiva da teoria da mediação para desenvolver

pesquisas que se aprofundem na compreensão da categoria tradição (já abordada em

minha tese de doutorado por outra perspectiva teórica), tomando-a como um indexador

que  historicamente  codifica  alteridades  e  conflitos  no  contexto  moçambicano.  Essas

pesquisas estarão intimamente articuladas aos trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos

dentro do GEMA nos últimos anos. Como resultados futuros, espera-se a proposição de

projetos  de  pesquisa  etnográfica  e  documental  que  envolvam  também  outros

pesquisadores no grupo.
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