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Capítulos do filme:
– Doenças Mentais
– Traumas de Guerra,
– Tratamento contra a Feitiçaria
– Formação dos praticantes tradicionais

e o debate entre as duas formas de
medicina.

Filmado em Moçambique – África
Nas regiões de Nampula,
Inhambane, Gaza e Maputo.
Duração: 92 minutos
Formato: Video  Digital
Co-produção:
Moçambique, Alemanha, Portugual
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Agradecemos a participação de:
Dra. Isabel Parada Marques,
Dr. Ricardo Trindade, Dr. Paula
Mogne, Dr. Idelfonso Domingos,
Directores dos Hospitais de
Namapa e Nacala e os
curandeiros da AMETRAMO do
Norte e Sul de Moçambique.

“EspíritoCorpo” é uma viagem pelo mundo da medicina
tradicional usada pela maioria das populações de
Moçambique. O filme apresenta a lógica do sistema
tradicional de cura através de vários exemplos de
tratamentos explicados pelos praticantes.
As diversas formas de tratamento de algumas do-
enças mentais, do trauma de guerra, e das doenças
por feitiçaria permitem compreender as causas da
doença do ponto de vista tradicional: os antepassa-
dos, os espíritos estrangeiros ou a feitiçaria. As causas
são sempre exteriores ao doente e a cura implica uma
forte participação da família.
Enquanto a medicina ocidental se baseia nos
fundamentos materiais da biologia, separando
no ser humano o corpo do espiritual, a medici-
na tradicional não faz esta divisão, tratando o
espiritual e o corpo em conjunto.
A Dra. Isabel Parada Marques, médica
moçambicana especialista em doenças
psicossomáticas e pedo-psiquiatra, aborda as
lógicas subjacentes ao pensamento tradicional,
fazendo a ponte entre os dois pensamentos
apelando ao diálogo entre ambos. Numa época de
epidemia do HIV-SIDA, e quando todos os sectores
da sociedade deveriam ser mobilizados para poder
dominá-la, este diálogo é fundamental.
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