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Saúde, Doença e Cura entre os Macuas em Moçambique…, Arte que atravessa os tempos de aliviar o 

sofrimento, combatê-lo e prolongar a vida. 

Arte muito para além da técnica racionalista resultante de esquemas redutores de arquitectura 

cientifica ocasional, ou fruto de investigação de laboratório sempre em evolução acelerada.  

Chamamos ao sofrimento, doença…; Àquela arte, há relativamente pouco tempo na longa evolução da 

espécie humana, medicina, ciência médica …; Aos que a exercem, físicos, médicos, paramédicos, 

agentes de saúde, enfermeiros… depois de feiticeiros, adivinhos e curandeiros, filósofos e religiosos, se 

terem dedicado ao culto desse apelo-devoção de combate ao sofrimento. 

Aquilo que nós observamos e sentimos a respeito destas coisas levou-nos a trabalhar este tema, sob o 

título: Saúde, Doença e Cura entre os Macuas, em Moçambique, tendo em mente as terras e as gentes 

da Mãe África, por onde andámos. 

Para tentarmos saber um pouco mais sobre estas coisas, e termos uma ideia mais próxima da realidade 

do que ainda hoje se passa nas mentes dos que as viram e protagonizam, elegemos para estudo uma 

região do norte de Moçambique, onde vivemos durante dois anos com toda a família. 

Para podermos fundamentar a ideia, tanto quanto possível actual e objectiva, do tema que nos 

propusemos tratar, achámos por bem ouvir as pessoas e não, propriamente, falar por elas. Assim 

elaborámos um inquérito de 13 perguntas sobre a temática em estudo, para ser apresentado em 

diálogo directo e gravado por um enfermeiro, sénior, Macua, agente experiente em saúde local e 

conhecedor fluente da língua Portuguesa. 

As pessoas a ouvir foram procuradas em áreas diferentes de residência – com implantação no campo ou 

na cidade, e com idades, sexo e profissões também diferentes. 
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