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a ordália do veneno

("mbamhu") na tradição
cultural do centro -norte

Angolano:

-um

desafio pastoral
Manuel Gonçalves

INTRODUÇÃO: EXIGÊNCIAS DE
TURANTE"

O

UMA PASTORAL

"INCUL-

aspecto que pretendo focar nesta dissertação sobre a "prova

do veneno", usada

em

boa parte da Africa Ocidental (e tame Bakongo do centro-noroeste
angolano) é a ideia de que tal prática e a sua justificação na
mente do povo põem a claro a importância de uma Pastoral
"inculturante" dos valores evangélicos. No caso do "mbambu"
(uma "ordália" de veneno vegetal), evidencia-se a necessidade
de "inculturar" a vivência cristã própria das situações que
dizem respeito à doença e salvaguarda da saúde: aí, deverá actuar a confiança na "força" do Baptismo que resulta da adesão
a Cristo. Ainda em relação com os problemas levantados pela
prática do "mbambu", ressalta da sua análise a necessidade de
assegurar a paz comunitária pelas vias de uma catequese que
responda aos problemas reais a que esta "ordália" dá uma
solução errada, propondo uma conversão de vida que possibilite o perdão fraterno, como meio para neutralizar reais ou
pretensos "feiticeiros" que parecem culpados de doenças e
mortes dentro do Grupo, da aldeia ou da família.
Por outro lado, dentro de um contexto tradicional de "Or-

bém

entre os povos

dália" (que consiste

Kimbundu

numa

"cerimónia" mágico-mítica destimissão

espiritaria,

Ano

5 (2006) n.°

9,

15-28

a

-ordália

do veneno ("mbambu") na tradição cultural do centro-norte Angolano

nada

a

avaliar

a

quem

adivinhar

um

testemunho, ou a
está prejudicando o Grupo), tal Pastoral
sinceridade de

obriga a encarar as tarefas relacionadas

sem

evangélica na sua justa medida,

blema, mas

com

a inculturação

do

passar ao lado

também sem ingenuidade

pastoral.

A

pro-

resposta a

dar aos problemas levantados pela prática desta "ordália"
tradicional africana, diz respeito tanto ao plano

do anúncio

radicada na

da fé e da formação de uma consciência cristã, como ao
plano da defesa da paz social e da comunhão fraterna dentro
da Comunidade, afectadas pela acusação da existência de
"feiticeiros" (num sentido muito próprio) no seio do Grupo.
É que a realidade do "mbambu", como prática socio-cultural,
é comportamento colectivo que "pesa" bem na vida dos Grupos que o praticam. Trata-se de uma prática radicada na
tradição e na cultura, mas que por vezes se torna trágica entre esses povos, pelo número de vítimas mortais que pode

tradição e na

ocasionar.

"Tratasse de

uma

prática

mas

cultura,

que por vezes se
torna trágica entre esses

pelo

povos,

número de

vítimas mortais

O

que constitui "provocação" pastoral, mais até do que a
prática do "mbambu" em si mesma, é a sua fundamentação
ideológica, assumida geralmente como "allant de soi" pela
massa do povo, como uma espécie de "mentalidade" geral
tacitamente aceite. É esse "sub-solo" ideológico que importa
separando os aspectos positivos

que pode oca-

encontrar

sionar."

pectos negativos (em perspectiva cristã) da sua trama, de

modo

e discernir,

a "sanar"

o que é de valorizar, e a superar (por substi-

tuição cristã) aquilo que colide

com

gelho ou ofende valores centrais da

Quando, na

esteira

percepção da Missão
é

o

mesmo que

e os as-

do Concílio,

as exigências

do Evan-

fé cristã.

a Missiologia substituiu a

como "implantação da

a sua "localização", já

diálogo cultural) pela visão da Missão

Igreja" (o

que

esta

como

que não

conota

um

tarefa incarna-

cional de "inculturação" dos valores cristãos e "aculturação"

dos agentes missionários, não faltaram entusiasmos precipi-

"Numa

Missão

quem

tados de

"inculturante",

sunção",

são antes de

(ou

sem

como

tal

entendia

a

inculturação

como

simples

"as-

mais, de todos os valores locais significativos
julgados, priorizando por vezes o

que

era ape-

de "folclore" celebrativo). Ora, numa Missão
"inculturante", são antes de mais os "valores" existenciais que

mais os "valores" nas expressão
existenciais

que

importa trazer à

importa trazer à

luz"

aquilo que é negativo, "assumindo" a riqueza
missao espiritaria

luz,

"sanando-os" se for o caso, substituindo

humana de

to-

.
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já que todas as culturas "esperam" a luz e o "ferdinâmica
"incarnacional" do Verbo de Deus Humento" da
manado, o "Homem Perfeito" e o "Primogénito dos Humanos"

dos os povos,

(Gaudium

et Spes. 22,

Rom.

8.29, Heb.2).

Desse modo, nas tarefas de inculturação cristã dentro da
"alma" cultural dos vários Povos e fases da História, há

dupla fidelidade
e criacional a

a garantir: fidelidade

Um
t

i

ao que tem de positivo

cultura abordada pelo testemunho missionário;

e fidelidade à lógica e aos
t

"
uma Ha uma

i

.

discernimento sobre

conteúdos centrais do Evangelho.
•

.

a pratica

i

do

«

mbambu
i

1

»

/

.

,

i

dupla

fidelidade a
8 arantir: "deli-

que

ca

.

tem de

(assim e de-

.

positivo
,

.

e criacional a

signada
a "prova
do veneno" entre os povos
do norte de An- cultura
u
&
^
^
aborgola que a ela recorrem) evidencia vários cuidados a ter: j a£ja
j Q teste ,
tomando a Incarnação de Cristo (que a Igreja tem missão de mun ho misprolongar no tempo e nos espaços humanos) como directriz sionário; e
,

c

paradigma das tarefas de inculturação da fé cristã, não se fidelidade à
pode separar a "dimensão incarnacional" da "dimensão re- lógica e aos
dentora" do Mistério de Cristo. E indispensável ter sempre conteúdos cenpresente que Incarnação e Redenção Pascal compõem a to- trais ^° Evan
talidade do "Dom Cristológico", de modo que as duas di- 8 emo
mensões se exigem e se completam, não sendo separáveis
senão mentalmente. A Redenção é o clímax da Incarnação
do "Verbo de Deus", tomando esta no sentido genuíno de "assunção de toda a condição humana" (Heb. 2.14), excepto o
pecado pessoal (ajunta Heb. 4.15), mais do que a mera assunção de um corpo carnal. E conhecido o antigo prolóquio
dos Padres da Igreja que afirmavam - "Cristo só remiu aquilo ""Cristo só
que assumiu": a Incarnação não é separável da Redenção, e remiu aquilo
e

-

que assumiu": a

vice-versa.

A

Resultam daqui duas conclusões.
primeira é que os verbos Incarnação não
e se P arave"l " a
a conjugar numa Pastoral inculturante não são prioritária-

mente

"assumir", "incarnar", "tomar"

como

ou

"receber".

Há que

Keden Ç ao

»

do Evangelho", "saunidade do mistério de Cristo, paradigma da inculturação, há que acrescentar o facto, fortemente recordado na Carta aos Romanos, de
que tudo o que é do contexto humano foi tocado pelo
pecado (Rom. 3. 9, 6.1, 6.15): porque humanas, as culturas, por
si mesmas, estão tocadas pelo pecado do homem, precisando
de ser restauradas na sua "criacionalidade", isto é, "salvas".
Nessa mesma linha, a segunda conclusão é que, numa tarefa
acrescentar

verbos

"pre-avaliar à luz

nar", "re-valorizar", "redimir".

Além

disso, à

missão espiritaria

e

a ordália do veneno ("mbambu") na tradição cultural do centrO'norte Angolano

"Numa

tarefa

de inculturação, a primeira atitude a

ter será

em
modo a

o cuidado

de inculturação,

conhecer e analisar os dados culturais locais, de

a primeira ati-

"perceber" a cultura nos seus valores e des-valores, e poder

tude a ter será o fazer, acerca dela,

em

cuidado

conhecer e analisar os

dados

culturais locais"

um

discernimento

cristão. "Discernir", é

o

primeiro verbo a conjugar, na Missão e na Pastoral "incultu-

A

que faremos da prática e da base cultural
do veneno", por si mesma, demonstra que a caminhada pastoral não pode ser outra. Sem verdadeiro discernimento cristão e sem uma catequese que
descarte o que nessa prática se opõe ao Evangelho, que substitua o que é negativo (mas que a tradição local usou para
responder a problemas concretos da vida) por valores cristãos
humanizantes, sem isso, nem a grave questão da "Ordália do
veneno" nem outros costumes marcados pela feitiçaria tradicional terão qualquer possibilidade de ser ultrapassados.
rantes".

análise

desta tradição da "prova

Um

possível preconceito

Poderá alguém pensar: mas, "prova do veneno", ordália para
identificar "feiticeiros"

"A evolução da
cultura dentro

de

um

Grupo

humano

de-

pende de vários
factores, a

começar pelas
influências e

não

será

que

isso

que prejudicam o Grupo, adivinhação,

remete para povos ainda

em

desenvolvi-

mento cultural retardado? A evolução da cultura dentro de
um Grupo humano depende de vários factores, a começar
pelas influências e contactos sociológicos recebidos de outros

Mas cada povo faz uma caminhada cultural própria,
se pode notar a "absorção" de elementos novos, mas
também onde há sempre permanência de dados tradicionais,
que ajudam a que, a seguir a um "trauma cultural", a cultura
povos.

onde

contactos soci-

procure a própria estabilidade, pela qual se

ológicos rece-

que vêm de trás. Seja como for, nunca se
motivação de comportamentos colectivos
ou pessoais de um povo sem prestar atenção ao "sub-solo" da
cultura, às suas raízes. Cito a propósito, uma vez que se fala
da "ordália do veneno" na Africa Ocidental, a opinião do
antropólogo inglês G.L.Simons, na página 14 do seu livro O
mundo da feitiçaria (The witchcraft world. London: 1974): "a
feitiçaria deve ser encarada como uma tradição contínua
desde a «Idade da Pedra»"). Acrescente-se: e até aos dias de
hoje, onde suas práticas têm lugar na "constelação" de Grupos Esotéricos do nosso tempo, em Movimentos do "New

bidos de outros

povos."

história, às "raízes"

entenderá

missão espiritaria

bem

a

liga à

sua própria
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exemplo o Movimento "Wicca" americano, cultor

Age", por

das forças "femininas" da Natureza, simbolizadas por "deusas"

expressando um imaginário "sagrado feminino" generalizado um neo-paganismo, afinal). Vale também recordar aqui

e

-

que

a expressão

"não

ponho
ou

propósito de dada pessoa

minhas mãos no fogo"

as

corrente

"tal questão"),

em

(a
to-

das as línguas latinas, aponta para a "Ordália do Juízo de
Deus", mediante a prova

do

em

ferro

brasa

ou da água

escal-

dante, usada na Idade Média europeia, para verificar a ve-

racidade de

um

testemunho.

Mais: a grande época, na Europa, de luta contra a feitiçaria

por parte do poder religioso

que

e do poder político, foi o período
meados do século XV11 até meados do século
na Alemanha e na França, pois que certas práticas

vai de

seguinte,

manipulação de venenos tiveram entrada na
corte do próprio "Rei-Sol", Luis XIV de França. A prática da

de

feitiçaria e

magia, ordálias, adivinhação, procura de "poderes taumatúrgicos", teurgia (práticas

fluenciar o

mundo

povos antigos: tudo

manidade

até ao

mágicas que visam, pretensamente,

isso

tem acompanhado

a história

A

da hu-

nosso tempo de "civilização" tecnicamente

evoluída, e boa parte disso é praticado ainda hoje

do Esoterismo.

in-

monopólio de

sobrenatural) não foram

em

meios

do veneno", praticada ainda hoje

"ordália

"A

"ordália do

veneno", prati'

na Africa Ocidental, faz parte desse capítulo da história hucada ainda hoje
/
mana, e não destoa de práticas
semelhantes usadas ainda preí f
^
r
r
na Atrica
Uci'
sentemente no Hemisfério Norte.
dental, faz parte
.

'

desse capítulo

da história hu^

Tento

desenvolver o presente tema

em TRÊS

PARTES:

mana,

não

e

destoa de P rat1 '
or-

Em

que consiste a prática africana do "mbambu", ou
j'
cas semelhantes
„
«
c
prova do veneno e qual a sua fundamentação ídeusadas ainda
„
ologica na mente do povo?
presentemente
2- Que se pode encontrar de positivo e de negativo, a luz do
„
c
r
&
*
no rlemisierio
1-

JM

,

.

dália e
.

,

i

.

i

,

,

1

•

***-

Evangelho,

em

tal

>

•

prática e sua justificação ideológico-cul- Norte"

tural?
3-

Que atitude pastoral e que iniciativas terão de ser encacomo resposta que seja "inculturante" em termos de fé

radas

cristã, e

libertadora para o povo,

existência,

no seu

seio,

de

amedrontado pela suposta
comedores da alma

"feiticeiros

alheia"?
missão espiritaria

m

a ordália do veneno ("mbambu") na tradição cultural do centro-norte Angolano

Não

interessa pensar

que

"atraso civilizacional"; é

se trata

uma

de questões que indicam

realidade sócio-cultural que

povos de Africa Ocidental (incluindo o

existe entre vários

dado o prejuízo que

centro-noroeste angolano), e que,

acarreta para a Missão cristã e para a tranquilidade
soas,

não pode

ser

isso

das pes-

escamoteada.

I PARTE: OS FACTOS
SUA
BASE
IDEOLÓGICO- CULTURAL
E

FONTES DE INFORMAÇÃO
Além de algum conhecimento pessoal, uma vez que o
"mbambu" perturbou a vida das pessoas e das Comunidades
cristãs

da Missão de Malanje (onde servi desde
se seguiram à independência angolana

anos que

1973),

para a descrição desta "Ordália" africana, tradicional

em

extinta ainda hoje
teórica, recorro ao

dia, e

estudo

nos

(11.11.1975),

mas não

para a sua fundamentação

antropóloga francesa

feito pela

M.me ANNE RETTEL-LAURENT1N, publicado em 1974 com
o título "Sorcellerie et Ordalies -lepreuve du poison en
Afrique noire"

(Paris:

Anthropos,

1974).

Afirma

a autora

que

pesquisa, na Africa Ocidental e parte da Central, junto de

fez

cerca de

uma

300 Grupos étnicos

africanos:

E afirma

prática generalizada de Ordálias (esta

ou

(p.31)

que há

outras), entre

todos os povos africanos ao sul do Sahará, à excepção do

Grupo
"O

recurso à

Ordália é uti-

O

nilo-hamítico.

recurso à Ordália é utilizado para identificar

um

suposto

que está prejudicando as pessoas e o Grupo, e é
lizado para idenfeito mediante a utilização do "ferro em brasa" ou da "'água
tificar um sufervente", ou por aplicação de veneno em animais que perposto
tencem ao suspeito, ou por manducação de comida envene"feiticeiro" que
nada, ou uma simples cerimónia de adivinhação. Segundo a
está prejudiautora, porém, a Ordália mais em voga é a "prova do veneno",
cando as pessoas e o Grupo" usada para detectar e suprimir os "feiticeiros", "comedores do
sopro vital alheio". Numa cerimónia realizada, geralmente,
em lugar discreto, num ambiente "semi-mágico" que é criado
pela evocação do espírito dos antepassados e por um toque
apropriado do tambor, os suspeitos (quase sempre vários)
terão de beber, perante o povo (ou toda a aldeia) reunido, um
"feiticeiro"

missão espiritaria
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líquido altamente tóxico fornecido pelo "nganga"

(isto é,

o

homem dos sacrificios aos espíritos e aos "génios", o evocador
dos antepassados, cujo espírito, na mentalidade africana,
de forma subtil nas cercanias da aldeia e acompanha
que
nela se passa). Não se deve confundir o "nganga" com
o
o "Kimbanda" (por vezes impropriamente chamado "feiticeiro"
pelos europeus, mas que é o médico tradicional, conhecedor
e aplicador de remédios vegetais, empiricamente eficazes,
feitos
a partir de raízes, cascas de árvore ou folhas, cujo reconhecimento é garantido pela tradição dos "mais velhos".
No norte de Angola não há quem ignore a validade comprovada do "borututo" (raiz de uma planta com flores amarelas) para mazelas de natureza hepática, ou a capacidade
afrodisíaca do que o povo chama "o pau de Cabinda" - uma
raiz, melhor duas, de efeito comprovado.
Para a bebida do "mbambu", o "nganga", ajudado por outros
"entendidos", procura na mata uma casca de árvore com sub"vive"

stância tóxica (haverá pelo
a partir daí, prepara,

menos

5 árvores dessa espécie), e

por trituração da casca,

um

pó que

será

dissolvido na água a fornecer aos suspeitos. Tanto a colheita

da "casca"

como

a

cerimónia da bebida são acompanhados

por gestos considerados "mágicos". Tudo

de relação

com

se passa

os "espíritos" e os antepassados.

em contexto
Como é evi-

dente, o ambiente mágico-religioso é mais intenso
rural, tanto

práticas

têm

mais que

é

sobretudo

aí

(mas não

só)

no meio
que estas

curso.

Parece exagerada a afirmação da senhora Rettel-Laurentin de
que se trata de prática generalizada na Africa Ocidental, o
que incluiria também toda Angola. Seja devido à evangelização e a influência das Missões, seja pela elevação do nível de
instrução do povo, bons conhecedores do meio atestam que
no planalto central de Angola (e sobretudo o povo umbundu), há talvez reminiscências da tradição da "Ordália venenosa", mas que não se trata de prática corrente e generalizada. Aquando da grande crise de "uso do mbambu" na área
da Missão de Malanje em 1976-77, não faltavam críticos locais,
mesmo entre a gente simples, que afirmavam haver truques
no desempenho do "nganga". Quando havia suspeita de existirem "feiticeiros" na aldeia, a gente apontava os suspeitos um
missão espiritaria

a 'ordália do veneno {"mbambu") na tradição cultural do centW'norte Angolano

pouco

como que por

à sorte,

intuição:

uma mulher

velha,

al-

guém com deformação
foi

julgado

presentes

tal
(e

física, alguém que descende de quem
no passado. Depois, o "nganga" pode receber

em

geral faz-se

informa-se junto dos

pagar);

queixosos, antes da cerimónia, sobre

quem

quem

seu inimigo,

é

um

o tenha ofendido. Segundo a opinião de

Pastor

mesma área da nossa Mistambém com o problema, o "nganga"

Metodista da Missão Evangélica, na
são e então preocupado

prepara duas espécies de pó tóxico: segundo o Pastor, ele faria

uma

parte da casca passar por ácido sulfúrico

cido, e outra parte não, de

bem como

a

modo que

qualidade deste que

é

copo, têm diferente toxicidade. Deste

ber a uns por

um

a

ou algo

pare-

mistura da água e pó,

passado pela borda do
jeito,

o "nganga"

faz be-

lado do copo e a outros por outro lado,

Pastor. De facto, nessa crise de 1976-77, o povo afirmava que o "nganga" sabia de antemão quem ia morrer e

notava o

quem

nesta prática, de

ia escapar. É que a bebida (vê-se pelo efeito) é fortemente tóxica: uns caem para o chão em fortes convulsões e
acabam por perder a vida; outros, os que sobrevivem, têm
vómitos profundos, mas aguentam (havia pessoas que afirmavam existir um antídoto que neutraliza ou abranda o
efeito do pó venenoso, mas isso não é do conhecimento
geral). É fácil de imaginar o perigo que há, nesta prática, de
actuar por vingança, por represália, ou até só por vontade de
fazer mal. A Diocese do Uije, no norte de Angola, viu os Re-

actuar por vin-

sponsáveis preocupados,

gança, por

a facilidade

"É

fácil

de

imaginar o
perigo que há,

represáha,

ou

ate so por von-

rivadas de

com que

em

certa altura e

"líderes" criadores

em

anos

seitas,

algum Grupo Evangélico, acusavam

católicos de serem "feiticeiros".
tre

de

o povo, a pressão social

é

Quando

de

tal

tal

atrás,

em

com

geral de-

os catequistas

voz se espalha en-

ordem que o

suspeito

di-

ficilmente escapa à prova. Se sobrevive, pode desde então
ficar tranquilo;

de ordinário não será mais incomodado. Mas,

na maior parte das

Quanto
e

à

vezes, o que acontece é a morte.
denominação da cerimónia, o modo de a

realizar

de preparar a bebida tóxica, os costumes variam consoante

Em

Cabinda por exemplo, segundo testemunho do
douto sacerdote P. Gabriel Seda, a cerimónia tem o nome de
"nkhasa", e a preparação da bebida conhece também duas
modalidades como entre os "Kimbundus", mas de outro jeito.
as regiões.

Feita a colheita
missão espiritaria

da casca

tóxica,

o "mestre" das operações vai

Manuel Gonçalves

a

um

duas espécies de bebida: para
que, na opinião do P. Gabriel, lhe

local reservado e prepara

uma, a "casca" é fervida (o
tira ou diminui a toxidade); o pó resultante da

"casca"

não

fervida será naturalmente de efeito mais radical. Por vezes, a
família, preocupada com sucessivas mortes no seu seio,
aparentemente inexplicáveis, exigirá que todos passem pela
prova, afim de se liberar o Grupo da má influência de um

parente ou

um

vizinho prejudicial.

Em

malefício é alguém estranho à família,

guma
soas,

geral,

o suspeito de

mas portador de

que o distingue da generalidade das
de quem como que se isola.
característica

al-

pes-

A IDEOLOGIA SUBJACENTE
Na

Africa

em

geral, e

em

Angola, o termo

"feiticeiro"

na linguagem comum,
quando alguém tem êxito notável e seguido, ou quando realiza algo fora do comum, é-lhe atribuída espontaneamente
pelo povo a qualificação de "feiticeiro", no sentido de que ele
tem poderes que outros não possuem. No caso de doenças
que não curam, ou de mortes seguidas ou acontecidas na flor
da idade, ou no caso de uma grande desgraça caída sobre a
família, a palavra "feiticeiro" adquire conotação negativa: alguém será inimigo do povo, alguém está destruindo por dentro a vida do outro, a sua "alma". Quer isso dizer que, na "Na mentalimentalidade do povo, pode haver "feiticeiros bons" e "feiti- dade do povo,
ceiros maus" - estes, inimigos a descobrir. Sabe-se como na pode haver

tem dois

sentidos.

Na

vida corrente

e

cultura africana, a vida, sua e dos seus, é considerada o

maior recebido de Deus
regra, a

e

dos antepassados, e por

vida deverá alcançar a velhice. Se

tal

isso,

bem

"feiticeiros

por bons"

e "feiti*

ceiros

maus
immi 8 os

não acontece,

alguém se terá intrometido e captado para si ("comido") a
"alma" do vivo agora defunto. A própria defesa e a segurança
dos seus obrigam a que tal inimigo seja neutralizado. Em homilias ao longo do ano 1977, tentei fazer ver às pessoas, sobretudo aos estudantes e gente com alguma instrução, que as
doenças e a morte por doença têm uma explicação racional,
científica. Inútil: acabei por ter de desistir, porque a explicação não passava, e a resposta dos mais velhos era: isto são
coisas nossas que vocês, estranhos, não entendem. Tradições
culturais, crenças com raízes no passado, não evoluem facil-

estes '

missão espiritaria

tí

d ordália

do veneno ("mbambn") na tradição cultural do centro-norte Angolano

mente,

e

não

se

resolvem

com

países colonizadores de Africa

repressão. Foi assim

procederam

em

que

os

relação ao

"mbambu". Também a colonização portuguesa: quando sucediam mortes por uma cerimónia de Ordália do veneno, os
responsáveis iam a julgamento por homicídio. Mas abafar a
prática não deu resultado: com a independência, a área da
Missão de Malanje

foi

varrida por

uma

erupção crescente de

prática da "prova do veneno". Sucedeu o mesmo com algumas danças onde entravam gestos ou cenas erotizantes. Eram

reprimidas pelos missionários.

Também

voltaram

com

a in-

que se conseguiu reduzi-las (ao menos em
público), mediante catequese e educação familiar, que
levaram a querer um ambiente de respeito, mesmo em manifestações tradicionais de alegria colectiva. A experiência
provou que a repressão, só por si, não resulta e não educa.
dependência, até

"A experiência
provou que a
repressão, só

por

si,

não

sulta e

educa."

não

re*

Quanto

além do apreço pela vida e a
sua defesa, segundo a autora citada e o testemunho dos catequistas (em Malanje, vários tinham instrução média, como
professores ou enfermeiros), há a ideia de que certas pessoas,
particularmente dotadas, podem ir "comer", subrepticiamente, a alma alheia. Tais pessoas, diz a explicação popular,
conseguem entrar no mundo dos espíritos (os quais, para um
africano, vivem perto das pessoas, tal como os antepassados)
e obter desse modo um corpo "subtil" que lhe permitirá entrar no corpo de alguém enquanto ele dorme, sozinho ou
acompanhado de outros espíritos. Alguns chegam a pensar
que o "feiticeiro" tem dentro de si um órgão onde concentra
maldade, e do qual se serve para "sorver", mesmo involuntariamente, a "alma" da pessoa que ataca. Tomando a bebida
tóxica, dá-se o encontro (na ideia do povo) entre esta toxicidade vegetal e a malignidade interna do feiticeiro, e é isso
que lhe provoca as convulsões e depois a morte. Ao contrário,
quem não tem dentro de si esse órgão de maldade, sofre com
a bebida tóxica, mas esta não lhe tira a vida. É esta a explià ideologia subjacente,

cação popular.

Tudo muito pouco racional? Mas

é isso

que vem da antiga

tradição, e são essas ideias, aceites acriticamente (porque

tão na "atmosfera cultural"

que

se respira),

aceitação quase generalizada da "prova
missão espiritaria

que motivam

do veneno".

O

es-

a

facto

Manuel Gonçalves

uma

explicação pouco convincente racionalmente, não «q fac to de ser
significa que deixe de ser um desafio pastoral, de conse- uma explicação

de

ser

bem

quências

pouco convin-

sérias.

cente racional'

UM PROBLEMA

SOCIAL

mente, não

sig*

que deixe

nifica

'
Autoridades coloniais quiseram resolver o " e ser um de
astora
problema reprimindo a prática do "mbambu". Mas não mu- sa 1C> P

Afirmei que

as

,

j

-.

.

daram as mentalidades, e por
_
mentando e a situação chegou
t

,

-,

isso a

j~j
adesão do povo
,

,

.

.

.

.

»

c

de consequên-

•

foi au-

Logo a
seguir a independência, começou a circular, na área de
Malanje, o boato de que o novo Governo queria livrar o país
de todos os "feiticeiros" (ocupado com a guerra civil, o Governo tinha por certo outra espécie de preocupações). Por isso,
haveria

dizia-se,

a ter aspectos trágicos.

um "mbambu"

,

,

cias

T

,

bem
„

.

serias.

generalizado no país. Dizia-

nos o cozinheiro: "os senhores Padres

também

terão de par"

que aqui e A reacção da
acolá se realizavam já algumas cerimónias. Apercebemo-nos Missao i oi in
da gravidade do problema quando, só numa "Comuna" a uns tormar ° P ovo
que nao era
30 Km da Missão (Kakulama), morreram num mês (segundo
cito a um
„
Af^r.
constou), por causa da prova do veneno cerca de 400 pescnstao tomar
soas
informaram os Catequistas.
Passados tempos, perto da
^
parte no
Missão, dois adolescentes, ao sair da catequese, lapidaram até "mbambu" sem
à morte uma mulher de idade, sem mais, só porque algumas ii cença d p as
pessoas afirmavam que ela era "feiticeira". A reacção da Mis- t or da Comusão foi informar o povo que não era lícito a um cristão tomar nidade, e que
parte no "mbambu" sem licença do Pastor da Comunidade, e tal licença seria
que tal licença seria recusada. A vaga amainou, mas as recusada."
mentes não mudaram. Referi já que a Conferência Episcopal,
ainda há poucos anos, manifestou preocupação e pediu às Nao pode
aver uvl a
Autoridades que interviessem, porque às vezes se acusava aiticipar

no "mbambu"! Começou logo

a constar

"

v

.

,

t

,

-

,

.

guem de
-,

r

i

«r

.,

.

.

feitiçaria

forcados por
c

uma

»

.

so por vingança; catequistas inocentes,
xi

t

i

a Pastoral,
que
M

....!%

publica criada por iniciativa de
opinião
r

fundadores de "seitas", não puderam escapar à prova do
"mbambu". Mais recentemente, as Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, na Missão de Mbanza-Kongo, tomaram a
iniciativa de recolher em casa e proteger crianças acusadas
de serem "feiticeiras", e que por isso corriam risco de vida.
Não pode haver dúvida que a Pastoral, a partir dos valores do
Evangelho, terá de se empenhar em mudar a mentalidade

.

,

lores

„ emo
se

,

partir dos va-

^

,

do bvanje

tera

empen har

em mu dar

a

mentalidade

que corres-

ponde a

tal

prática."

missão espiritaria

^

â ordália do veneno ("mbambu") na tradição cultural do centro-norte Angolano

que corresponde a tal prática.
terpelação que a situação lança

Como
às

e

por que

Comunidades

vias, é a in-

cristãs e seus

Responsáveis.

AINDA AS MOTIVAÇÕES CULTURAIS "DE FUNDO"

O

estudo de

Anne

Rettel-Laurentin põe-nas a claro. Pude

obter informação equivalente, por altura da crise referida de
1976-77, junto

de catequistas

e cristãos

"mais velhos" empen-

hados na Comunidade. Para o africano, repito (como para
toda a gente), a vida e a saúde são bens fundamentais da existência, e há que protegê-los a todo o preço. Por outro lado,
sendo dom de Deus, por si mesma a vida pode e deve durar
até ao tempo da velhice. Nesse caso, uma doença repetida ou
frequente e uma morte prematura não são naturais: serão
"provocadas" por alguém que tem esse poder. Para salvaguardar a própria vida e proteger a dos seus,

tranquilidade social do Grupo,

quem

"A preocupação

ou são

ceiros" visa

de

miliares dentro

também

restabe-

lecer o equilíbrio das re-

lações familiares

dentro do

Grupo."

indispensável descobrir

tais "feiticeiros", e eliminá-los.

também

em

livrar- se

"feiticeiros" visa

para

É esta "crença"
que está por detrás desta prática tradicional. É sintomático
que, por vezes, alguém que é acusado de "feiticeiro" pela voz
do povo, mesmo que de princípio se revolte e negue, acaba
por aceitar a sua "sina", da qual não tinha consciência.
A preocupação popular em livrar-se de hipotéticos "feitié

popular

hipotéticos

é

bem como

restabelecer o equilíbrio das relações

do Grupo. Não

existe

em

Africa a

"lei

de

fa-

ta-

lião", comum entre os povos antigos e mantida nalguns
"modernos" (a "Máfia" e a "Camorra" italianas, ao que parece,
ainda não a esqueceram, e a "Shania muçulmana mantém
restos da mesma, para "vingar" sangue familiar derramado).

Mas persistem reminiscências dessa "lei". Quando um membro de dada família perde a vida por acto violento de um
membro de outra família, ou até simplesmente por um acidente casual, o próprio autor do acto ou causador do acidente fica em perigo, ou então alguém de família, próximo
do agressor. Houve aqui e acolá, em Africa, "casos" em que o
causador de um acidente mortal de carro, nem que seja por
atropelamento, teve de fugir a tempo para escapar a uma
"justiça" popular imediata; ou então, um dia, viu um dos
seus

missão espiritaria

também

eliminado; nestes casos, por cultura

e tradição,

Manuel Gonçalves

o "perdão" geralmente não entra
cristão a introduzir).

do equilíbrio
mas notam-se

Não

em

jogo (aqui está

um

valor

parece que essa espécie de procura

social passe facilmente à prática

traços dela na conversa e

em

Angola;

na reacção das

pes-

quando uma morte violenta acontece ou é provocada.
Desse modo, e no caso do "mbambu", a morte do "feiticeiro"
(cuja qualidade parece confirmada pelo efeito do veneno no
seu organismo), tem aspectos de uma compensação social.
soas,

Como

que

lidar com esta realidade socio-cultural, é desafio
v
'
~
j i
se coloca ainda hoje a Missão
varias partes de Africa,
•

'

!

.

parcialmente

e

w

•

numa ou

em

jÁr-

•

,

outra região do norte e oeste an-

omo l ar
com esta reali'
,

,

dade sociocul,

,

tural, e

goiano.

O

nhuma

cultura será "totalmente"

discernimento entre o que há de positivo

,

.

,

,.

,

desaho

(ne-

manchada pelo mal)

e

negativo na prática e na fundamentação ideológica da

,

de amcj a h
"or-

do veneno", a valoração dos aspectos positivos e sua "assunção" no ideário cristão, a superação do que é negativo na
dália

Missão

j

e a

em

várias partes de

África"

mentalidade popular e sua substituição por valores cristãos
correspondentes e positivos, são tarefas exigidas por uma

bem do povo. O
dado que as tradições culturais fazem parte da "alma" de um povo e, se quisermos, do
que K. Jung chamou de "inconsciente colectivo". Sobretudo,
"Mas quem tem
tais ideias nao mudam so por repressão. Mas quem tem exZ
experiência
,
periência
forca
missionaria,
conhecera
talvez
casos
em
que
a
-1
r
evangelização "inculturante" e ao serviço do

que

à partida

.

não

será tarefa fácil,

.

t

,

,

,

,

.

-j

da

fé

cristã e

uma

missionaria,

consciência por ela inspirada levaram a
connecerá

emendar comportamentos que pareceriam

colidir

com

ex- ta i vez casos

em

igências cristãs. Tive experiência disso nalguns casos, entre que a força d a
cristãos conscientes e testemunhantes, quando esposos fé cristã e uma
cristãos

sem

filhos

idade avançada

(até

mantiveram o seu matrimónio unido
ao fim da vida), tendo substituído a

até consciência por

falta ela inspirada

de filhos pelo desvelo dedicado a sobrinhos ou crianças de levaram

a

adopção. É sabido que, por tradição e por herança cultural, emendar com-

casamento se mantém em Africa quando um P°rtamentos
que P arecenam
casal não consegue superar a "desgraça" - assim se entende a
colidir com exi'
~
•
j.1-1
t
c
situação
de um matrimonio sem fecundidade: a própria
gências cristãs,
~
c
r
«
r
»
a
r>
família fará tudo para desfazer o casamento. A fe crista, nalguns destes casos e a médio prazo, mudou as ideias e o comportamento de cristãos conscientes e de empenho comunitário. Conheci alguns casos nos Bairros chegados à Missão.
dificilmente
.

um

.

i

.

/

.

-

.

,-,.
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