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 “Milhares de indígenas acorrem a receber o socorro do médico, o ‘feiticeiro’ branco, o bom 
feiticeiro que os cura e não lhes leva dinheiro, o que lhes dá os remédios e os liberta da 
doença, do sofrimento e da morte.”  
Manual de apresentação do 1º Congresso Médico de Lourenço Marques – setembro de 1938  

 
Ao longo do período colonial em Moçambique (1885-1974), os investimentos em saúde por parte do 
governo português foram esparsos e em geral para atender a demanda dos colonos portugueses, mas aos 
poucos formaram de uma rede de saúde pública em Moçambique colonial. Lourenço Marques por ser a 
capital, e concentrar a maior parte dos colonos, recebia maior parte das atenções. O fato de o investimento 
colonial da saúde ser diminuto não implica em afirmar que o sistema de saúde colonial soube conviver com 
as demais práticas de saúde já existentes em Lourenço Marques. Pretendemos aqui mostrar que o sistema 
de saúde implementado pelo governo colonial português contribuiu para a inferiorização das práticas 
populares de saúde em Lourenço Marques, renegando-as como conhecimento legítimo.  
A partir da década de 1930, o governo colonial passou a investir em infraestrutura como forma de atrair 
portugueses para as colônias na África. Foram criadas Delegações de Saúde, composta por postos sanitários 
e hospitais, foram também instituídas as Brigadas Sanitárias. Portanto, a partir da década de 1940, podemos 
falar de um departamento de saúde.  
Para analisar a relação entre tais políticas de saúde e os conhecimentos sobre saúde já existentes em 
Lourenço Marques optamos pela designação de medicina tradicional, ao invés de curandeirismo. A 
nomeação curandeiro remete a uma desqualificação das práticas, associando estes a feiticeiros, dito de 
outra forma, o processo de negação do saber da medicina tradicional passou pela identificação da imagem 
do nyàngà (médico tradicional) com a do feiticeiro, negro e mal, enfatizando a oposição entre medicina e 
magia como sendo a oposição entre medicina oficial e a tradicional.  
O acesso dos chamados indígenas aos serviços de saúde foi durante todo o período colonial cerceado por 

questões raciais e sociais, o que implica afirmar que o acesso destes africanos aos serviços de saúde 

coloniais foi bastante precário. Mas o não reconhecimento, pelo Estado colonial, de práticas populares de 

cura como saber legítimo também foi um fator que marcou as políticas de saúde. Boaventura Santos afirma 

que a negação da diversidade é inerente ao colonialismo. Mas ressaltamos que este colonialismo não é 

único no tempo e no espaço, e em relação a medicina tradicional, apresenta vozes dissonantes, como 

antropólogos da Junta de Investigação Ultramarina que na década de 1950 nomeiam praticantes medicina 

tradicional como médico-mágico, fazendo uma aproximação entre dois elementos até então vistos pela 

administração colonial como opostos. 
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