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RESUMO 
 

Este texto aborda a saúde e doença como conceitos que são pensados e percepcionados de 

formas variadas em diferentes sociedades e culturas. Na sociedade moderna são representados 

pela visão biomédica, com causas fisiológicas e tratamentos especificados no corpo humano 

independentemente do estatuto religioso do indivíduo. Na sociedade de cultura tradicional são 

representados como entidades sobrenaturais, implicados nas noções de religião, de pureza e de 

pecado, com o seu tratamento dirigido à saúde da alma mais do que à do corpo.  

Moçambique com a sua cultura tradicional convive com os dois tipos de médicos: o médico 

do corpo e o médico (curandeiro) da alma.  
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Desde os tempos mais longínquos que as sociedades têm entendido a saúde e a doença 

através de representações sobre a natureza, das funções e da estrutura do corpo, das relações 

corpo-espírito bem como das relações indivíduo-ambiente. A saúde e doença não são condições 

estáveis porque ambos estão sujeitos a constante avaliação e mudança, logo tendo recebido 

diferentes significações ao longo dos tempos e conforme as sociedades. Dito de outra forma, o 

estado corporal “…não é uma qualidade absoluta. Tem valor que lhe é conferido pela cultura da 

sociedade” Brockington F (1956). 
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O modelo de saúde predominante nas sociedades modernas é o modelo mecanicista – 

biomédico, usado por médicos no diagnóstico de doenças cujo foco incide sobre os processos 

físicos, tais como a patologia, a bioquímica e a fisiologia de uma doença, não levando em conta o 

papel dos fatores sociais ou a subjetividade individual. Contudo, este modelo tem vindo a 

flexibilizar-se quanto ao conceito de saúde porquanto já a própria OMS a define como “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças”.  

Temos assim que, se nas sociedades tradicionais e pré-modernas, ter saúde ou estar doente 

é resultado da dinâmica de crenças e valores mágico-religiosos, tais como o sagrado, o profano, o 

pecado e a pureza, cujos desequilíbrios são mediados pela ação ou influência de feiticeiros e 

padres, nas sociedades modernas esses valores são independentes dos valores religiosos dos 

indivíduos. 

Todavia, estas duas conceções não são estanques já que existem sociedades que apresentam 

ambas as perspetivas, que aliás se cruzam e interpenetram, como é o caso de Moçambique. 

Moçambique é um país com uma matriz sociocultural extremamente complexa, à qual o legado 

colonial português não é indiferente, atravessada por relações políticas e económicas de 

desigualdade onde convivem diferentes formas de conhecimento e praticas médicas 

nativas/biomédicas, qualificadas pelo Estado nas dicotomias não oficial/oficial ou 

tradicional/moderno, respetivamente. 

Esta qualificação tem subjacente “estereótipos emergentes em situações coloniais, que 

persistem ainda nos dias de hoje” Santos & Silva (2004)., que se traduzem numa discriminação 

positiva da medicina biomédica, em desfavor da medicina dita tradicional. De facto, existe uma 

dificuldade de compreensão mútua em que “o pomo da discórdia reside, afinal, nas noções de 

doença, nas relações de causalidade que são aceites por cada parte e nas diferentes perspetivas 

acerca da existência de entidades espirituais e da sua relação com a matéria.” Granjo, Paulo, 

(2009). 

Se tivermos em conta que Moçambique tem falta de médicos, especialmente nas zonas 

rurais, onde o acesso aos serviços de saúde não é fácil, é compreensível que a população recorra 

aos médicos tradicionais - nyanga (curandeiro ou médico tradicional moçambicano) até porque 

estes são a maioria (70 mil curandeiros para apenas 1000 médicos). É nesta realidade, que 

organizações internacionais de voluntários, tais como a Cruz Vermelha e Médicos sem 

Fronteiras, fazem um esforço em ajudar o governo e a região proporcionando cuidados de saúde 

à população bem como trabalhando em campanhas de prevenção de doenças (Malária, HIV, etc.), 

o que de alguma forma representa um desafio a estes agentes de saúde porque têm de tentar 

conciliar os avanços da medicina com as crenças tradicionais respeitando a cultura e tradição 

moçambicana.  
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A cultura moçambicana define saúde como «ter uma vida boa» e isso significa «ter uma 

casa bem construída, ter comida bastante, ter dinheiro para a roupa, para o sabão, para as crianças 

irem à escola, para o hospital» Santos, B.S.S & Silva (2004)., ou seja, a saúde considera-se um 

estado normal dos indivíduos mas para o manter exige-se que haja harmonia entre os vivos, no 

seu ambiente social e ecológico, e com os antepassados. Por outro lado, a doença é encarada 

como uma variante particular do infortúnio, uma anomalia, que se manifesta através de 

desequilíbrio físico ou mental que tem na sua génese uma quebra de harmonia com os espíritos 

ancestrais. Dito de outro modo, para haver saúde, significa que para além da cura dos sintomas 

físicos, é necessário descobrir e tratar as causas sociais e espirituais que àqueles estão 

subjacentes. É neste contexto do infortúnio, para além da falta de alternativas médicas, que se 

constitui a base da atividade do médico tradicional através do papel social do nyanga. O nyanga 

é uma figura tradicional de Moçambique, alguém que sofre a doença do chamamento (processo 

de possessão que provoca sintomas de fraqueza geral e dores forte, os quais a biomedicina não 

tem explicação, pelo qual entidades espirituais declaram que desejam trabalhar como curandeiros 

e ameaçam de morte caso recusem submeter-se-lhes) e que para além de fazer a prestação de 

serviços terapêuticos, aplica os seus poderes divinatórios através de rituais destinados a regular e 

domesticar o aleatório ou incerteza nos vários aspetos da vivência social dos seus clientes, sendo 

de certa forma um gestor da incerteza.  

Simplificadamente, o nyanga inicia o processo de tratamento com um diagnóstico ou 

adivinhação lançando um tinhlolo (ossículos divinatórios usados como meio auxiliar de 

diagnóstico pelo médico) pelo qual os espíritos vão falando e ele interpretando ao mesmo tempo 

que dialoga com o paciente. Pretende assim descobrir o problema, encontrar a causa e definir a 

terapia a aplicar, que pode passar por um vasto e diversificado conjunto de medidas, seja como 

com tratamentos de ervas no corpo, rezas e missas, rituais, purificações espirituais,  sacrifício de 

animais até a kufemba (exorcismo “expulsão dos espíritos” através de fumigação e bafo) e aplica 

vacinas – incisões na pele, para combater a feitiçaria. 

Tendo em conta este quadro diverso e alargado de formas de tratamento, o médico 

tradicional, reconhece porém a sua incapacidade para resolver todos os problemas, e muitas 

vezes, após tentativas frustradas, aconselha e encaminha o doente para o hospital, não 

significando este procedimento deslegitimador do trabalho do nyanga, até porque a este caberá 

sempre uma parte importante do tratamento, que consiste na cura espiritual, sem a qual o 

tratamento do corpo será difícil senão impossível. 

Por estas razões a profissão de médico tradicional – curandeiro, é muito importante nesta 

zona do mundo, não obstante alguns anos atrás, particularmente no período da independência 

nacional, o Estado o ter considerado um oportunista, cerceando severamente a sua prática. 

Presentemente, e mesmo promovendo as práticas da biomedicina, o Estado já reconhece a sua 
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importância na cultura moçambicana e a sua utilidade como mediador na resolução de problemas 

sociais.  

Este reconhecimento oficial da medicina tradicional foi feito através da formalização da 

profissão de médico tradicional, com a criação da AMETRAMO (Associação dos Médicos 

Tradicionais de Moçambique). Esta Associação surge com o objetivo de reforçar a capacidade 

organizativa e certificar a atividade dos médicos tradicionais ao mesmo tempo que lhes dá 

legitimação para trabalhar com instituições oficiais que se dedicam á atividade de prevenção e 

cura de doenças. 

Todavia, o caminho da medicina tradicional, não se vai fazendo sem resistência por parte 

da biomedicina, bem pelo contrário, o trabalho do curandeiro/nyanga está a passar por uma 

enorme vitalidade, por que se por um lado não consegue dar resposta a todos os problemas 

físicos (e a biomedicina conseguirá!?) pelo menos vai conseguindo atuar como elemento 

regulador, pacificador e reprodutor das tensões sociais em Moçambique.  

Moçambique, um país onde “as dificuldades impressionam mas também a forma de encarar 

a vida, e apesar de todos os problemas a música e a dança estão sempre presentes. Quem percorre 

as vilas e cidades de Moçambique encontra sempre sorrisos de um povo que não perde a 

esperança de viver num país melhor, principalmente com mais saúde. Moçambique vende uma 

alegria apesar de todos os problemas e de todas as dificuldades, Moçambique é um povo que 

sorri!” (Moçambique: medicina diante da tradição dos curandeiros). 
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