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Resumo 

A introdução da medicina ocidental e seus métodos “científicos” em terras africanas e sobretudo sua expansão nas 
décadas iniciais do século XX na esteira da ocupação efetiva de terras e gentes, esteve apoiada no aparato discursivo e 
nos meios materiais do imperialismo mas sua ação não se fez sem resistências e negociações múltiplas. Estudos que 
tenho feito acerca do colonialismo permitem afirmar que isso ocorreu em todas as esferas da vida social e que a 
narrativa colonial resultante desse encontro tenso entre culturas distintas foi fortemente marcada pela tentativa de se 
estabelecer uma oposição binária básica entre europeus, que reuniam a positividade quase absoluta e de outro os 
nativos africanos, sua antípoda. Este esquema interpretativo, baseado em teses racistas antigas e na convicção da 
“natural” ou “cultural” superioridade dos europeus ganhava dimensões especificas quando operado por médicos cuja 
formação científica conferia-lhes uma autoridade excecional. Entretanto nesta comunicação pretendo não só apontar 
para a especificidades na construção da imagem do “outro”, do “indígena” por parte de médicos mas mostrar, a partir 
de uma leitura detida de documentos de diversa índole, que essa construção não foi tão linear e pacifica e que a 
definição e aplicação de categorias tais como “selvagens” e “antropófagos”, por exemplo, era problemática, senão 
surpreendente. 

Palavras-chave: Moçambique, colonialismo, medicina 
 

* 

 

A introdução da medicina ocidental e seus métodos “científicos” em terras africanas e sobretudo sua 

expansão nas décadas iniciais do século XX na esteira da ocupação efetiva sobre terras e gentes, esteve 

apoiada no aparato discursivo e nos meios materiais do imperialismo (CURTIN, 1998) mas a sua ação não se 

fez sem resistências e negociações múltiplas. Estudos que tenho feito acerca do colonialismo permitem 

afirmar que isso ocorreu em todas as esferas da vida social e que a narrativa colonial, resultante desse 

encontro tenso entre culturas distintas, foi fortemente marcada pela tentativa de se estabelecer uma 

oposição binária básica entre europeus, que reuniam a positividade quase absoluta e de outro os nativos 

africanos, sua antípoda. Este esquema interpretativo, baseado em teses racistas antigas e na convicção da 

“natural” ou “cultural” superioridade dos europeus ganhava dimensões especificas quando operado por 

médicos, cuja formação cientifica conferia-lhes uma autoridade excepcional. Nesta comunicação pretendo 

não só apontar para a especificidades na construção da imagem do “outro”, do “indígena” por parte de 

médicos mas mostrar, a partir de uma leitura detida de relatórios médicos escritos nas duas primeiras 

décadas do século XX, que essa construção não foi tão linear e pacifica e que a definição e aplicação de 

categorias tais como “selvagens” e “antropófagos”, por exemplo, era problemática, senão surpreendente. 
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UMA INGLÓRIA E FATIGANTE TAREFA   

A atuação dos médicos em contextos coloniais era considerada, pelos próprios, como árdua. A descrição da 

dureza da sua prática clinica recheia os sucessivos relatórios. Neles são alinhavadas dificuldades de ordem 

operacional diversa que tornavam extenuante sua atividade e que obstavam a desejada difusão e influência 

da medicina ocidental. A começar pelo exíguo quadro de médicos a serviço das Repartições de Saúde 

coloniais, passavam pela inexperiência clínica da maioria, sobretudo dos formados na metrópole, e a isso 

somava-se os vencimentos pouco atrativos, a falta de pessoal  auxiliar – enfermeiros europeus e sobretudo 

“indígenas” –, a crônica insuficiência de meios de diagnóstico e tratamento, o clima tórrido, batido por um 

sol inclemente, ou por chuvas torrenciais, um ambiente geral “insalubre”, a imensidão de territórios 

inóspitos,  a europeus, a serem oficialmente atendidos e povoados por toda espécie de animais selvagens, 

chusmas de insetos e parasitas hematófagos; a inexistente malha viária e de meios de transporte rápidos – 

usava-se a famosa machila, até os anos 1920/30 -; a dispersão de aldeias e populações locais. A isso se 

acrescentava a falta de médicos com “aptidões especiais para tratar com o indígena” ou que soubessem 

falar minimamente as línguas de seus pretensos pacientes. Enfim; uma “tarefa fatigante e bem inglória”, 

concluía um médico. Mas não havia outra maneira de levar a “acção benéfica da sciência” senão gastando 

dias inteiros para visitar “duas ou três aldeias com meia dúzia de indivíduos”.  Mesmo sugerindo que os 

esforços e ações fossem concentrados nas principais aglomerações populacionais, era aconselhado aos 

médicos fazerem digressões pelas povoações, promovendo uma mobilidade dos socorros, pois do contrário 

sua influência não excederia alguns poucos quilômetros.( FIRMINO SANT´ANNA. 1911:25)   

Estes obstáculos pareciam pequenos diante de outro, menos objetivo: a resistência dos “nativos” a se 

submeterem passivamente às inspeções e cuidados médicos propostos. Raro o relato médico que não incide 

no assunto. Dizia-se que a “indolência ingênita do preto” fazia-o preferir os sofrimentos “ao incommodo de 

ir procurar remédio para elles” tanto mais que a “fé” nos médicos não só não existia, como prevalecia uma 

desconfiança generalizada, situação que persistia pelas décadas seguintes (SOROMENHO, 1930:CLI, 

ANDRADE E SILVA, 1940:10). 

A “grande relutância” mostrada pelo “indígena” - este ser coletivo e genérico, o “tipo ideal” weberiano - em 

aceitar os serviços médicos era interpretada, quer como uma persistência de superstições atávicas, quer 

devido ao seu “caráter desconfiado e egoísta” que não lhe permitia compreender as razões que levavam os 

europeus a “cuidarem da saúde sem lhe fazer quaesquer exigências”. Como o “indígena”, em razão dos 

limites constitucionais da “raça”, como dizia Oliveira Martins (1860),  não podia compreender “os motivos de 

ordem abstracta, nem razões altruístas", aventava, a respeito das práticas médicas que lhes eram oferecidas, 

as “hypoteses mais inverossímeis” (FIRMINO SANT´ANNA, 1911:24). 
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Além disso, os médicos coloniais acreditavam que o “indígena” era possuidor de “caráter infantil”, o que o 

tornava “desconfiado, arteiro, ingrato e indolente”. Por essa razão os médicos que atuassem no interior das 

colônias  deveriam ter na paciência a sua principal qualidade, devendo esmerar-se para entender a “índole e 

o caráter do negro”, de modo a não lhe exigir a “compreensão dos fatos à nossa maneira”, o que seria 

tempo perdido (FIRMINO SANT´ANNA, 1911:24). O autor afirma que compreender a “psychologia do 

indígena” era tão difícil como era para eles entender a ação dos médicos ocidentais pois, entre ambos, havia 

uma lacuna de séculos que não podia ser transposta “num momento” (FIRMINO SANT´ANNA, 1911:25).  

Nessa construção narrativa os africanos eram entendidos como seres vivendo numa etapa primeva da escala 

evolutiva da humanidade;  pré-lógicos e irracionais, aos quais não alcançava a razão cientifica ocidental. O 

conhecimento sobre os valores locais por parte dos médicos coloniais era, via de regra, superficial e se 

sustentava sobre estereótipos e preconceitos longamente constituídos e disseminados nos meios 

acadêmicos e pelo senso comum. Assim, não podia o médico se esquivar do fato que diante de seus olhos se  

confrontavam dois paradigmas: de um lado, o dos “indígenas”, com sua cosmogonia holística sobre de vida, 

saúde e doença, e de outro, o dos médicos aferrados à lógica cartesiana, “científica”, que dividia corpos e 

espírito (JUNOD, 1996:t2, 387-503, HONWANA, 2002:207-241). 

Segundo tal lógica, a efetividade da atuação médica dependeria de se compreender que “a melhor maneira 

de o dominar [o “indígena”]” era “contar com esses defeitos”, pois se reconhecia que a simples presença dos 

médicos não teria força para anular “aquilo que o poder do tempo fixou”. Além do mais, se dizia que insistir 

em “certas exigências”, só poderia contribuir para afastar ainda mais os “indígenas” do “campo de acção” da 

biomedicina (FIRMINO SANT´ANNA, 1911:24). Apesar disso, mesmo desconfiados e arredios, os “indígenas” 

não se mostravam totalmente refratários aos tratamentos oferecidos. Julgava o autor de um dos relatórios, 

Firmino Sant´Anna - insigne professor da Escola de Medicina Tropical, fundada em Lisboa, em 1902-, que se 

o médico usasse de “muita paciência”  e começasse por tratar as “chagas e mazelas”, sem “violências” e 

evitando quaisquer intervenções que pudessem causar dor, aos poucos se poderia angariar “sympathias e 

confiança” e os “indígenas” começariam a habituar-se e recorrer aos médicos.  Segundo seus argumentos a 

eficácia dependeria, portanto, da sagacidade e estratégia do facultativo que, tal qual o domador, deveria 

lançar mão de sutilezas e espertezas para ver frutificar seu intento. Os médicos controlariam 

conscientemente o processo de aproximação e os “indígenas”, inconscientes, seriam sujeitos  passivos, 

atraídos instintivamente ao serviço médico colonial, como pombos à cata de migalhas.  

Entretanto, como a encenação não se desenrolava exatamente dessa maneira face à recusa dos “indígenas” 

em se comportarem como queria o roteiro preparado pelo médico/domador, não se repudiava o recurso à 

força, aliás, mesmo a recomendava, pois, dizia, “sem uma certa coacção que pode ser exercida por 

intermédio de policias ou  cypaes, não há forma de proceder à busca dos doentes e de os obrigar, os que 
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disso precisam, a seguirem um tratamento systematico” (FIRMINO SANT´ANNA, 1911:24). Passada essa fase 

inicial coercitiva – mas sem “violências e arbitrariedades”, o que  é um paradoxo – acreditava o médico que, 

digo eu, tal qual o animal adestrado - o “indígena” iria se  submeter “sem revolta a certas imposições” e 

acabaria por reconhecer, conquanto não o confessasse, as “nossas boas intenções”. Como indício deste 

reconhecimento oculto, conclui com um ingênuo exemplo pessoal:  

Soube de pretos que apparentavam a maior indifferença por mim, que n´unca manifestaram o menor empenho 
por que eu os tratasse, que aceitavam os medicamentos como quem fizesse um favor, por vezes ainda 
recebendo gratificações para se deixarem tratar, os quaes quando me retirei se iam esconder para chorar. 
(Firmino Sant´anna, 1911:25)     

Década e meia mais tarde (1927), um outro médico, Luis Soromenho, talvez mais atento à realidade local, 

afirmava que os “indígenas” longe de serem passivos, tinham um apurado “senso prático” na escolha dos 

tratamentos a dar aos seus males: quando verificavam, por observação direta, que os médicos brancos 

tinham remédios mais eficazes que os oferecidos pelos nyanga, espontaneamente procuravam “os postos, 

ambulâncias, enfermarias ou hospitais” mas repudiavam qualquer tentativa de os tratarem quando não 

reconheciam superioridade na terapia oferecida pelos médicos. Mesmo quando procuravam os agentes de 

saúde não o faziam para tratar de todo tipo de doença (SOROMENHO, 1930). Firmino Sant´Anna relata que 

como os “indígenas” percebiam que os “brancos” eram eficientes na cura de feridas, de algumas espécies de 

úlceras, boubas e “tumores das bolsas” afluíam espontaneamente aos centros hospitalares em busca de 

“aplicações externas, pós, pomadas e linimentos” para tratá-las mas que não o faziam com tanta facilidade 

em relação às doenças internas e manifestavam verdadeiro horror à ideia de cirurgias.    

BESTAS E CANIBAIS 

Uma das peculiaridades dos relatórios médicos destes períodos iniciais colonialismo é o fato de que trazem 

muito mais do que informações estritamente relacionadas às doenças e aos percalços da medicina ocidental. 

Os médicos atuam como etnógrafos diletantes, escrutinando, ainda que superficialmente, o dia a dia das 

populações, interessando-se menos pelas práticas de cura locais e mais pelos aspectos exóticos do cotidiano. 

Disso resultavam interessantes “apontamentos” acerca das “raças” em presença nos territórios onde 

atuavam. Num deles, sobre a “demografia da raça senga”, Firmino Sant´Anna (1911:18-9) afirma que estes, 

como quase “todos os pretos”, viviam numa imundície indescritível; formavam uma raça “pouco 

inteligente”, embora industriosa, sobretudo porque sua terra era fértil o que lhes permitia ter abundância de 

alimentos, inclusive para servir os vizinhos menos afortunados. O excedente de cereais fornecia matéria 

prima para a larga fabricação de “cerveja cafreal” (ali conhecida como pombe ou moa) que fazia a 

embriaguez reinar por quatro ou cinco meses. Além do grau de “inteligência”, segundo a qual os médicos 

pretendiam medir e classificar os nativos, tendo os europeus como referente superior, dois outros temas, 

obsessivos na literatura colonial, não podiam estar ausentes: a embriaguez, que indicava o quanto os nativos 
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eram o oposto do sonhado ideal de sobriedade burguês: destemperados, imprevidentes e indolentes, a 

serem disciplinados; e a sujeira, que os colocava na antípoda do ideal médico higienista.  Mais do que estes 

temas, entretanto, chamou atenção do autor, não a música, as técnicas agrícolas, os processos construtivos 

ou outros elementos culturais deste povo, mas as práticas corporais performadas por mulheres. Os corpos 

das mulheres africanas, aliás, povoavam o imaginário dos europeus desde há séculos. Abundantemente, 

descritas, desenhadas, fotografadas, raramente apareciam nas representações européias associadas ao 

desejo erótico, embora seus corpos estivessem quase sempre à mostra. Nuas, como os animais, ou semi-

nuas, eram representadas invariavelmente como um dos seres da natureza bruta e selvagem, e suas práticas 

estéticas corporais tendiam a reforçar o seu pretenso caráter animal (BOËTSCH e SAVARESE, 1999:123-144). 

Descreve o nosso Relatório, que as mulheres senga introduziam nos lábios, discos de madeira ou estanho de 

diâmetros crescentes que dificultavam a mastigação, a ingestão de alimentos e era fonte de doenças bucais 

diversas. Nas mais velhas, causava estiramento e hipertrofia dos lábios, prognatismo e paralisação dos 

movimentos fisionômicos. Usavam também tatuar ventre, braços e rosto com entalhes nos quais 

introduziam pó de carvão. Reconhece, o autor, que se tais práticas, para os europeus (usa “nós”, plural), 

eram motivo de repelência, para “o indígena” - no singular-, eram predicado de beleza; sendo mais 

apreciadas quanto maior o disco que portavam, apesar do aspecto “repellente” que fazia delas um “typo 

mais bestial do que humano” (FIRMINO SANT´ANNA, 1911:19).  

 Um outro Relatório contemporâneo e da mesma Missão (ANÔNIMO, 1911), afirma que o aspecto 

físico e a população da área da Zambézia por ele descrita era bastante heterogênea. Variava das planícies 

inundadas às montanhas,  da água lodosa à cristalina, no regime de ventos, no clima, na existência ou não de 

mosquitos anófeles, na alimentação dos naturais, fatores que influenciavam no quadro sanitário local. 

Heterogênea eram também a paisagem social: Maganjas e Lomués eram as duas “raças diferentes nos usos, 

costumes, alimentação e constituição física” em presença. Os primeiros, descritos como “indígenas bem 

constituídos, medianamente inteligentes, valentes”, sendo sua alimentação essencialmente vegetariana, 

apesar da “voracidade e sofreguidão” que teriam pela carne.  Os Lomués, por seu turno, seriam uma “raça 

definhada, raquítica, estúpida”i, que se alimentava de tudo: folhas de mandioca e raízes de arbustos, ratos, 

cobras, corujas e “até animais ferozes” que eles apanhavam com “enorme perícia” e que julgavam ser um 

“esplendido manjar” (ANÔNIMO: 1911:2-3).   

 O consumo da carne entre os “indígenas” parece ser outro tema que povoava a imaginação dos 

médicos coloniais e, em alguns, se afigura mesmo ser a ressurreição, em homens da ciência moderna, da 

ancestral fantasmagoria da antropofagia que por séculos assombrou o subconsciente e a imaginação de 

europeus de todos os estratos sociais. Desde as  descrições de viagens, como os  relatos de Colombo, 

Cadamosto e Zurara, às reflexões filosóficas, como as de Montaigne, Diderot, Voltaire, Rousseau e Hegel, 
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passando por obras de aventuras populares como as de Júlio Verne, incontáveis foram os escritos nas quais 

o “outro”, o distante, o “não-europeu” era caracterizado como um ser selvagem, senão canibal atávico, ao 

menos inclinado a isso (MARGARIDO, 1984:505-555, Lestringant, 1997). Para o caso da África,  os cafres dos 

circos de exotismos de Flaubert, mas, sobretudo, os africanos da Butua de Sade (1795), são exemplares.  Não 

deixa, contudo, de causar certa admiração que homens que se diziam operar segundo cânones da ciência 

moderna, racional e objetiva, tenham produzido, no século XX, descrições semelhantes às do século XVI. 

Ilustra bem esta situação os dois relatórios da Missão da Doença do Sono, ambos de 1911, que vimos 

analisando. Num deles, diz o autor (não identificado) ter testemunhado – com um gato – que os Lomués, 

“para a carne lhes dar mais sabor”, tinham o hábito de mergulhar os animais mortos em água por mais de 

uma semana para, somente depois, comerem a carne putrefata. Eram assim, “criaturas” que traziam consigo 

a “tara ancestral” da má alimentação, o que fazia deles “seres desprezíveis, enfezados”. Por tais hábitos, 

eram reputados inferiores diante das outras “raças negras” para as quais o epíteto Lomué era ofensivo 

(ANÔNIMO: 1911:3).  Noutro se afirmava que “o indígena” – no singular -, era extremamente “glutão por 

carne” que procurava avidamente, consumindo-a em qualquer estado de conservação, sendo indiferente se 

proveniente de animais doentes ou em “asquerosa putrefação” e que tais  “instintos vorazes” poderiam em 

alguns indivíduos degenerar em antropofagia e até autofagia (FIRMINO SANT´ANNA, 1911:22). 

Embora Firmino Sant´Anna afirme que na Zambézia não havia “raças propriamente canibaes”, não deixou de 

apontar para “alguns factos de que teve conhecimento” e que demonstrariam a autofagia e o quanto os 

“indígenas” eram propensos a atos canibalescos. Diz, por exemplo, que o sangue extraído com o uso das 

ventosas escarificadas, muito usadas em tratamentos locais, era consumido pelos próprios pacientes, que 

dele faziam o seu “quicau” (tempero, caril) e que mesmo as “secreções das úlceras crônicas” eram 

aproveitadas. Cita um caso relatado por outro colega médico, para atestar a veracidade da afirmação, e diz 

que de outros casos análogos teve conhecimento, mesmo sem os ter procurado. Não contente com os casos 

de autofagia, insiste em apontar para situações de antropofagia. Usando de expressões vagas e próprias dos 

boatos, afirma que os Chipeta, da Marávia do Leste, e os mambos da família uti -  que não se alimentavam 

senão de carne -, em período de escassez e fome, matavam por asfixia os doentes, inúteis, e incapazes e 

deles se banqueteavam às ocultas. Na região, o alvo de tal sanha canibal não eram apenas os adultos pois as 

“creanças gordas e roliças” seriam muito apetecidas, sabendo o médico, de um caso em que indivíduos – 

que supunha ser da “raça chipeta” e do Nyassaland – pretenderam comprar uma “pequenita”, numa 

“povoação portuguesa”, para a “devorarem” (FIR MINO SANT´ANNA,1911:23).  

Mas se era corrente entre os brancos, no meio colonial, que as “raças indígenas”, algumas mais que outras, 

seriam apreciadoras de carne humana, o mesmo pensavam estes daqueles. O próprio Firmino Sant´Anna 

afirma que os gestos de “carícia inocente” que os europeus eram tentados a fazer nas crianças “indígenas” 
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eram sempre interpretados com “maus olhos” e que, por não entenderem o seu significado, interpretavam a 

colheita de amostras de sangue como sendo destinadas à alimentação e os médicos que procediam a esta 

operação, vistos como antropófagos “pela maioria” dos “indígenas”. Até  mesmo auxiliares “indígenas”, que 

de perto serviam ao médico, supunham ser sangue o vinho que ele bebia (FIRMINO SANT´ANNA, 1911:23). 

Também é antiga essa imagem de que as atitudes dos ocidentais tinha qualquer coisa de estranha, de 

suspeita de antropofagia. Cadamosto, em suas Viagens, já no século XV, apontava que os nativos da costa 

Gâmbia repudiavam o contato ao julgarem que o desmedido interesse dos cristãos por escravos somente se 

justificava se fosse para deles se banquetear (CADAMOSTO, s/d:118, CORREA, 2008:09-41). Depois dele 

dezenas de outros viajantes voltaram ao tema em suas narrativas.   

 Enfim, diz o médico, “nós para elles somos os selvagens, attribuem-nos os peiores instinctos e 

tratam de acautelar, tanto quanto lho permite a sua estupidez preguiçosa, a vida, mulheres e haveres”. Seria 

este conjunto de “prejuízos sobre o caracter do europeu”, a principal razão da desconfiança face à atuação 

dos médicos (FIRMINO SANT´ANNA, 1911:22).  Conclui o autor que tais suposições sobre as práticas médicas 

européias, por mais “disparatadas que pareçam, originam-se em factos do seu conhecimento, praticados por 

certas raças, ou mesmo indivíduos de sua própria raça, e de que elles nos julgam muito naturalmente 

capazes, por este phenomeno psycologico que nos leva ver nos outros os nossos próprios sentimentos e 

instintos” (FIRMINO SANT´ANNA, 1911:22). Seria demais esperar que o médico pudesse também aplicar o 

arrazoado conclusivo à imagem que ele fazia dos “indígenas” . 

A classificação dos povos em “raças” estáticas, o uso do singular indica que ainda no século XX, no 

meio médico português imperava os referentes do campo semântico criado pelo racismo cientifico, alçado 

em instrumento analítico inconteste. Aos aspectos fenotípicos, se somavam os elementos do universo da 

cultura; expressão e prolongamento dos traços físicos que se amalgamavam para a determinação de raças. 

As viagens e a experiência empírica apontavam, entretanto, para a debilidade objetiva e analítica da 

existência de uma única “raça negra” e paulatinamente novas “raças” emergiam em relatórios localmente 

elaborados. Estas narrativas de “científica”, pouco ou nada tem:  de um lado o eurocentrismo é evidente, de 

outro prenhe de contradições nos próprios termos. Enfim, ao lidar com tais relatórios devemos tratá-los 

como um conjunto discursivo que nos conduz ao  problema epistemológico, teórico e metodológico de 

discernir a res ficta,  da res facta (CORREA,2008). Neles essas duas dimensões não só se intercalam mas, por 

vezes, fica evidente que a primeira é tomada como segunda. Seu conhecimento sobre povos e culturas locais 

resultavam mais da doxa  do que da episteme cientifica que, no discurso, justificaria sua ação para 

conquistar corações e mentes, a serviço inconteste da ocupação colonial.  
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i Não deixou o autor de estar atento aos interesses econômicos coloniais ao avaliar que 30% dos homens adultos 
seriam inválidos para os serviços agrícolas e para piorar, as áreas mais densamente habitadas, o eram justamente por 
esta “raça” (Lomués). 


