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Capítulo 1 

Corpos, climas, ares e lugares: 
autores e anónimos nas ciências da colonização 
Cristiana Bastos 

Resumo 

Neste artigo estudamos a circulação dos conhecimentos biomédicos nos espaços coloniais 
luso-asiáticos e luso-africanos da segunda metade do século XIX. Menos que um efeito 
de difusão a partir de centros europeus de produção de conhecimento para periferias 
remotas que os consomem em diferido e cópia diluída, encontramos um complexo de redes 
onde ocorre o trânsito e a produção de saberes, práticas, certezas, dúvidas, polémicas, 
programas, subjugações. Nesse contexto, diversos agentes de saúde colonial produzem 
documentos que se articulam com fluxos maiores sobre as questões prementes para a 
biopolítica nas colónias – seja na preservação da vida dos europeus, seja na gestão das 
populações locais. Dando maior atenção às discussões oitocentistas sobre ares, lugares e 
aclimatação dos corpos, abordaremos diversas personagens a que propomos chamar 
autores/anónimos – não para os trazermos do anonimato do arquivo à celebridade da 
publicação, mas para realçar a posição estrutural nas amplas teias que constroem e os 
constroem.  
 
Palavras-chave: Medicina Colonial; Aclimatação; Goa; África. 

A circulação do conhecimento: autores, anónimos e 
híbridos  

Produtos e produtores 

Este artigo tratará de produtos de conhecimento e dos seus 
produtores, utilizadores, veículos; o recorte temporal é o da segunda 
metade de XIX, com algumas extensões, e o espaço de referência é 
o complexo de redes que, articulando colónias, metrópoles e outras 
paragens nodais e intermédias, proporciona o trânsito e a produção 
de saberes, práticas, certezas, dúvidas, polémicas, programas, 
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subjugações.1 Nesse denso emaranhado daremos destaque ao que 
acontece nalguns postos coloniais asiáticos e africanos de 
administração portuguesa, cujos elos com Lisboa – embora salientes 
e notáveis – não esgotam as suas conexões.  

Os produtos de conhecimento a que nos referimos incluem 
teorias científicas e um conjunto de ideias que não cabem 
propriamente nessa categoria, já que nem sempre chegam a ser 
validadas, legitimadas e consolidadas para uso universal. Fazem 
contudo parte do repertório cognitivo que enforma as práticas de 
quem à época se movimenta nas frentes da saúde colonial. Desse 
conjunto destacarei as questões relativas à saúde dos corpos em 
deslocação e as propostas para melhor aclimatizar os europeus aos 
ambientes tropicais.  

Os produtores de conhecimento a que me refiro são todos 
médicos, falam português e nalgum momento das suas vidas são 
funcionários coloniais. É nessa condição que escrevem relatórios, 
comentários, folhetos e livros que nos permitem aceder aos modos 
como utilizam, produzem e fazem circular elementos cognitivos 
sobre saúde, tratamentos, administração do corpo, adaptação dos 
corpos a climas diferentes daqueles que os moldaram no nascimento 
e crescimento. No conjunto dos seus escritos reúnem-se 
compilações estatísticas, recomendações, relatórios sanitários e 
reflexões gerais de conteúdo sociológico, antropológico e político.  

Sendo estes autores – mesmo que temporariamente – 
funcionários do serviço de saúde colonial, é à administração 
portuguesa que respondem, e é em Lisboa que se situa o centro de 
onde emanam as ordens e decisões que enformam as suas escolhas 
diárias e as limitações quotidianas que experimentam ao servir nos 
postos mais ou menos remotos de África e Ásia.  

                                                   
1 Este texto foi originalmente apresentado no simpósio Impérios, centros e periferias: a 
circulação do conhecimento médico (ICS, Lisboa, 21 de Janeiro de 2010), no âmbito do 
projecto do mesmo nome (ref.ª HCT/PTDC/HCT/72143/2006). Na fase final de 
análise e redacção este artigo inseriu-se na investigação sobre a Academia de 
Ciências e Sociedade de Geografia de Lisboa no âmbito do projecto «SOCSCI – 
Sociedades Científicas na Ciência Contemporânea» (ref.ª PTDC/CS-
ECS/101592/2008).  
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Lisboa, no entanto, não é mais o entreposto cosmopolita por 
onde no passado transitavam matérias e bens cotados nos mercados 
europeus; tão pouco é fonte de ideias, procedimentos, modas e 
modelos a seguir por outros. Pelo contrário, em meados de XIX a 
capital portuguesa é lugar de constantes mudanças, indecisões, 
contra-decisões, reformas e transformações que afectam quem 
governa e quem é governado e ajudam a cavar o fosso entre a 
dinâmica política local e as circundantes, sobretudo na dinâmica de 
impérios concorrentes. Portugal está no contrafluxo da 
independência do Brasil, ocorrida em 1822, e de um ciclo de 
estrangulamentos que incluem a ocupação francesa, a «presença» 
inglesa e, de um modo geral, o acabar de uma época de opulência 
que se sustentava num império de predação, escravatura e plantação.  

No século XIX o país está dividido em facções e consome-se 
em tumultos políticos, guerras civis, revoltas, gerando consideráveis 
mudanças estruturais que envolveram a extinção das ordens 
religiosas – com a secularização das suas inúmeras propriedades – e 
a ascensão ao poder de novas camadas aristocráticas e burguesas.  

O vórtex político nacional não impede que alguns cidadãos 
circulem por outros espaços geográficos e científicos; que os 
médicos e cientistas portugueses adoptem novas ideias e práticas 
desenvolvidas noutros lugares, ou tentem eles mesmo contribuir 
para o projecto iluminista de consolidação da ciência; que 
experimentem, que circulem, que tentem divulgar. Ainda assim, 
tudo parece acontecer num quadro político que não promove, como 
regra, a pesquisa e a apresentação de resultados. Tudo se passa 
como se as contribuições individuais fossem devoradas num grande 
fundo de constante mudança e alternadas dificuldades, ficando por 
sistematizar num corpo maior as iniciativas, achados e reflexões de 
cada um.  

Tomemos dois exemplos de médicos em circulação no império: 
António José Lima Leitão (1787-1856) e Agostinho Vicente 
Lourenço (1826-1893). Lima Leitão, o da «vida acidentada» 
(Figueiredo 1961) nasce em Lagos e aí obtém formação prática de 
cirurgia; aí, também, é incorporado coercivamente nas tropas 
francesas que ocuparam Portugal, em 1808; serve como cirurgião do 
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lado franco-espanhol nas guerras napoleónicas, integrado na ala 
portuguesa sob comando de Junod. Findas as campanhas segue para 
Paris, onde estuda medicina, adere ao liberalismo e à maçonaria, e 
ainda se dedica às artes literárias. Escreve odes aos generais ingleses 
e tenta regressar a Portugal, mas, visto como traidor, é mal acolhido. 
Parte para o Brasil, procura uma posição na corte e consegue o 
impossível: não apenas o perdão real, mas o lugar de médico pessoal 
de D. João VI. É nomeado físico-mor de Moçambique (1816-1818) 
e mais tarde da Índia (1821). Envolve-se em política em Goa, toma 
a causa liberal, acaba por ser eleito em 1823 – junto com os goeses 
Bernardo Peres da Silva e Constâncio Roque da Costa – para 
representar a Índia nas cortes, mas estas são entretanto dissolvidas. 
A política devora-o mas regressa sempre à medicina, à poesia, ao 
jornalismo, à tradução literária e científica; a partir de 1825 torna-se 
professor de clínica médica na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa; 
adere à homeopatia, traduz Hahnemann, tenta introduzir o seu 
ensino em Portugal, no que é vetado por Bernardino António 
Gomes; é médico de políticos influentes e influente ele mesmo, com 
muito inimigos e amigos, com glosas ao absolutismo e ao 
liberalismo, à esquerda e à direita. Nesta intensa actividade política e 
neste seu modo de fazer, criar e representar, não houve muito 
espaço para alimentar o engenho mais amplo de consolidação do 
saber científico – Lima Leitão circula muito e faz circular muito 
conhecimento médico, aventura-se a usar e experimentar, mas não 
assina obra científica que perdure.  

Mais próximo do aparelho de produção científica da Europa 
está o goês Agostinho Vicente Lourenço. Filho das elites 
bramânicas cristãs que constituíram a maioria dos alunos e 
professores da Escola Médica de Goa (Bastos 2010a; 2010b), esteve 
entre a primeira das suas classes regulares, iniciada em 1842 e 
diplomada em 1846 (Costa 1957; Bastos 2007b). Após atribulações 
mal conhecidas, trocou uma possível permanência na Escola de Goa 
pelo aprofundar dos seus estudos médicos em Portugal, com uma 
bolsa goesa; mas em Lisboa consegue uma bolsa suplementar e 
ruma a Paris. Frequenta os laboratórios europeus de referência, 
circula pela França, Alemanha e Inglaterra, e especializa-se em 
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química. É nessa disciplina, em particular no estudo químico das 
águas termais, que vai alcançar maior renome. Regressando a Lisboa 
em 1861, integra a Escola Politécnica e rege a cadeira de química. 
Desenvolve inúmeras pesquisas ao longo da sua carreira, algumas 
das quais seguindo pistas falsas, outras acertando na justa proporção 
entre a conformidade ao cânone estabelecido e a introdução de 
novos dados e achados, que publica em canais próprios (Lourenço 
1861; 1863; 1865; 1866; 1865-6; 1867; 1878). O seu percurso pessoal 
manteve-se estruturado pelo trabalho de investigação científica e 
pouco se rendeu à política.  

Mas tanto Lima Leitão como Agostinho Vicente Lourenço, 
circulando entre várias metrópoles europeias, vários laboratórios e 
vários lugares da administração colonial, da política e do ensino, 
parecem ter percursos moldados por circunstâncias que se vão 
fazendo aparecer e das quais vão saindo – ou não –, como que por 
casualidade, alguns produtos que ora ficam para a posteridade 
enquanto contribuições científicas, ora se perdem nos vastos 
espaços do não-reconhecimento.  

Metrópoles e colónias 

Convém relativizar a importância dos lugares coloniais e do 
próprio projecto de império para Portugal no século XIX: as 
colónias não são ao tempo prioridade para os governos e tão pouco 
se constituem como cenário apetecível para o comum cidadão. Pelo 
contrário, são ainda vistas como lugar de febres, perigos e 
contaminações que corrompem os corpos e devoram as vidas de 
quem lá chega; servem de fundo longínquo para onde se enviam 
degredados; os poucos que escolhem lá viver fazem-no numa lógica 
de progressão de carreira ou oportunidade para negócios de algum 
risco, muita aventura e pouco controle legal.  

O interesse português por África enquanto território, para além 
de vago lugar de angariação de escravos, só verdadeiramente 
desperta no contexto da conferência de Berlim (1884-5) quando as 
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nações europeias repartem entre si os territórios africanos;2 e só se 
torna causa patriótica após a chamada humilhação do ultimatum 
britânico, isto é, quando Portugal se confronta com a indigência dos 
seus conhecimentos e da sua presença nas terras que reclamava 
como suas e a que outros também aspiravam.  

Quanto à Ásia, há muito era patente o descompasso entre, por 
um lado, a administração do pequeno território do Estado da Índia 
(composto por Goa, Damão e Diu) e também dos entrepostos na 
China (Macau) e Oceânia (Timor), e, por outro lado, as inciativas 
britânicas que faziam do Raj o modelo de dominação imperial. 
Comparativamente, a administração colonial portuguesa da Índia no 
século XIX mais parecia uma representação burlesca ou, nas 
palavras de Pearson (1987), opera buffa. Talvez esse efeito exprima, 
ou esconda, algo mais que a pura decadência imperial – antes uma 
comédia de equívocos em que cada grupo assegura a sua própria 
influência política enquanto vai reiterando a do outro em rituais, 
palavras e fórmulas.3 

Em suma, nos entrepostos de colonização está-se bastante 
longe da acção que mobiliza os interesses dos políticos portugueses 
da época: nem o país está atento às colónias, nem estas se 
organizam nas dinâmicas imperiais que se desenvolvem nos espaços 
circundantes de África e Ásia. A geopolítica mundial e colonial do 
século XIX definitivamente não tem em Lisboa um centro de 
relevo. É nesse contexto, longe da acção que mobiliza a política, 
distante das influências que moldam destinos e rumos, fundam 
instituições e fomentam transformações, que os nossos agentes de 
saúde se encontram: alienados de uma capital distante, por sua vez 
longe e alienada das grandes tomadas de decisão.  

                                                   
2 Desde 1875, sob o impulso da Sociedade de Geografia de Lisboa, Portugal tenta 
entrar na corrida de reconhecimentos do interior africano com exploradores. As 
viagens ao interior por Serpa Pinto, Capelo e Ivens – mas também a de Ferreira 
Ribeiro a Ambaca – começam em 1877.  
3 Esta questão merece um desenvolvimento separado e já a explorei noutros lugares 
(Bastos 2009; 2010a; 2010b). Para uma obra de fôlego histórico sobre as 
complexidades e interdependências sociais na história de Goa, veja-se Xavier 
(2007); para uma abordagem a esta questão no âmbito de Macau, veja-se Pina-
Cabral (2002).  
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Dos pontos remotos  

Estaríamos porém muito distantes de entender a posição dos 
nossos autores nos circuitos globais de produção de conhecimento 
se nos limitássemos a vê-los localizados nas periferias das periferias, 
isto é, nos incipientes postos africanos e asiáticos de um império em 
desagregação, como acontecia na Índia, ou por construir, como 
acontecia em África. Muito pelo contrário, devemos entendê-los 
enquanto elementos de amplas redes – transnacionais, 
transcoloniais, translinguísticas, se quisermos – através das quais 
circulam os conhecimentos sobre corpo, saúde, medicina, 
terapêuticas, climas, ares, lugares, contaminações, relações e elos de 
causalidade. São como observadores e naturalistas improvisados 
que, no quotidiano da clínica e administração da saúde pública, 
mobilizam todos esses conhecimentos; que lêem livros e artigos 
científicos em várias línguas europeias e por vezes dominam as 
línguas locais; que interpretam o que vêem, cifram-no em português, 
produzem testemunhos que por um lado nos permitem chegar com 
detalhe etnográfico às realidades a que se referem e por outro nos 
ajudam a conhecer quem escreve a partir dessas margens.  

Poucas vezes conseguimos traçar directamente as rotas por 
onde circulam essas ideias, mas sabemos dos efeitos que vão 
causando e das formas que vão tomando. Não descem, imutáveis, a 
escada que vai do centro de produção para as periferias da utilização 
com regularidade lenta da mancha de óleo de Basalla (1967); 
invertem por vezes o caminho, sem que todavia se esgotem no nexo 
Latouriano entre pontos de recolha e centros de cálculo (Latour 
1987); reinventam as articulações de metrópole e lugar distante, de 
metrópole em movimento (MacLeod 1980); circulam em vias 
múltiplas, mas nem por isso livres de constrangimentos e 
hierarquias, longe portanto da liberdade do rizoma (Deleuze e 
Guattari 1980) que nos últimos anos reingressou ao léxico da análise 
social.  

Nesses caminhos multi-direccionais de circulação de saber 
constituem-se nódulos, barreiras, dificuldades; constituem-se 
fronteiras isolando o que é mero saber e o que é ciência, definindo 
as trajectórias possíveis e os lugares de legitimação, que fazem com 
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que escrever e contar em Sofala, ou em Goa, ou Moçâmedes, não 
valha o mesmo que fazê-lo em Lisboa, que por sua vez não vale o 
mesmo que fazê-lo em Paris.  

No seu todo, o cenário de circulação de ideias inscreve-se em 
hierarquias de lugares mas não se cinge aos seus rígidos canais de 
subordinação – de uma metrópole e seus remotos satélites, ou de 
um centro de cálculo/acumulação e seus postos de recolha de 
dados. Os nossos autores nos postos de saúde colonial não se 
limitam a recolher e enviar para um centro o que recolhem no local, 
mas processam o conhecimento e mobilizam-no de imediato para a 
acção.  

As nossas personagens sabem que não estão na posição ideal 
para fazer passar ao estado de «ciência» os saberes com que lidam 
no quotidiano, que vão afinando, ajustando e empiricamente 
testando na medida das suas limitações – as quais, aliás, nunca 
deixam de mencionar. No entanto, a sua relativa marginalidade não 
os cerceia de discorrer, pensar e escrever sobre o que acham 
relevante e pertinente para promover a saúde e bem desempenhar as 
suas funções. Nas suas notas e relatórios, ocasionais opúsculos, 
artigos e livros, podemos encontrar o estado da arte mobilizado para 
a prática, como que um retrato em movimento da ciência em acção, 
num cenário de trânsitos assimétricos em que dos livros e artigos 
emanam fluxos de princípios, fórmulas e narrativas criadas em 
lugares de melhor posição nas redes e nós de validação do 
conhecimento; da prática emergem novas formações, 
complexidades e fluxos que dificilmente se afirmam para lá do local 
e circunstancial, de tão entrelaçadas se encontram as hierarquias 
politicas e as hierarquias de afinação e credenciação dos saberes.  

Nalguns raros casos de auspiciosa conjugação de tenacidades 
individuais e condições materiais romperam-se barreiras e inverteram-
se circuitos, sendo um bom exemplo os artigos de parasitologia 
publicados em revistas internacionais de renome pelo médico goês 
Froilano de Melo, compilados noutra ocasião (Bastos 2008a); já os 
escritos dos seus conterrâneos – mesmo abundantes como os de 
Germano Correia (Bastos 2003; 2005), ou radicalmente inovadores 
como os de Joaquim Vás (Roque 2004) – raramente passavam da 
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esfera local e muitas vezes não chegavam sequer a ser impressos 
(Bastos 2004a; 2007b). A confirmar a dinâmica de publicação em 
Goa, que aliás se dá em todos os planos – medico-científico, 
literário, jornalístico (Castro 2010; Passos 2010) – estão as inúmeras 
revistas de medicina e farmácia que se publicam desde o século XIX 
e que culminam nos sofisticados Arquivos Indo-Portugueses de Medicina 
e História Natural, publicados anualmente entre 1924 e 1927, e nos 
famosos Arquivos da Escola Médico-Cirúrgica de Nova Goa, iniciados em 
1927 e regularmente publicados até 1960, com ocasionais 
suplementos. Pouco sabemos, porém, sobre o impacto dessas 
revistas fora de Goa e das conexões directas dos médicos goeses 
com Portugal, com as colónias africanas lusófonas, com o Brasil e 
com a Índia anglófona.  

Autores e anónimos 

De uma forma geral, estes praticantes e produtores de 
conhecimento não têm lugar na história convencional da medicina; 
não constam da grande narrativa de feitos, descobertas e heróis 
assente em cronologias lineares e pontuada por descobertas. Tão 
pouco estão diluídos numa estrutura de forças sociais e políticas em 
que não há espaço para agência, iniciativa e individualidade. Estão 
algures no meio destes dois extremos: são os que praticam a 
medicina, utilizam o conhecimento e produzem-no nas 
circunstâncias diárias da clínica, da saúde pública e da prestação de 
contas ao poder político. Usam e reformulam o conhecimento, 
testam-no e validam-no pela prática. Não sendo figuras lendárias da 
medicina, nomes de rua ou quadros em galerias de famosos, tão 
pouco são anónimos genéricos intercambiáveis com qualquer outro 
dos seus contemporâneos. Têm nome, escrevem, pensam, criam; 
são produtores de conhecimento sem reconhecimento, inventores 
sem consagração, utilizadores que na sua prática testam e modificam 
o conhecimento circulante. Em síntese, ultrapassam a contradição 
autor/anónimo: são ambos.  

Nomeá-los não consiste propriamente em tirá-los do anonimato 
para os trazer à ribalta de autores consagrados, colmatando uma 
injustiça histórica ou abrindo um escalão para autores secundários 
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com défice de reconhecimento. Trata-se antes de deslocar os termos 
de análise da produção e circulação de conhecimento e dar atenção 
a esta categoria de híbridos, entidades de transição, semi-autores, 
semi-anónimos. Autores porque escreveram, nalguns casos 
publicaram e influenciaram, ou tentaram influenciar, o 
conhecimento geral e as políticas específicas. Anónimos, também, 
escondidos em colecções obscuras, em relatórios e manuscritos que 
nunca passaram à imprensa, em lugares de influência limitada como 
Portugal e as colónias de administração portuguesa em tempos de 
hegemonia de outras línguas, culturas e impérios.  

É assim que, apesar de me ter formado numa tradição de 
etnografia que se fazia com pseudónimos e vivia de informantes 
genéricos, e de ter desenvolvido o gosto por uma história social que 
prefere contextos e estruturas a nomes e eventos, vou aproximar-me 
de um registo biográfico e abordar alguns autores e personagens 
médicas.  

Na secção seguinte apresentarei o pouco conhecido teórico da 
aclimatação e colonização que foi o médico português Manuel 
Ferreira Ribeiro (1839-1917). Reunirei depois, na secção intitulada 
«No Quase Anonimato do Serviço de Saúde Colonial», todo um 
conjunto de autores que raramente publicaram, ou nunca o fizeram, 
mas escreveram abundantes relatórios e comentários enquanto 
administradores e técnicos dos serviços de saúde nas colónias 
portuguesas no século XIX e início de XX. Estes autores 
permitiram-se, nesse género literário, desenvolver, debater, 
promover ou rebater as teorias que então circulavam – e que eles 
faziam circular – sobre a aclimatação dos corpos, colonização, raça, 
deslocamento, adaptação, poder, cultura, saúde. O seu estilo cru e 
directo transporta-nos ao mundo das ideias e práticas em que se 
movimentavam nas periferias distantes dos postos de saúde colonial 
que ocupavam na Índia, em Moçambique, em Angola, onde se 
constituíam enquanto réplicas dos centros de referência e se 
envolviam em negociações diárias com as formações cognitivas e 
políticas que de modos múltiplos os desafiavam, os contradiziam ou 
os convidavam.  
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Manuel Ferreira Ribeiro e as ciências da colonização 

Percursos fora da glória  

Nascido em Rebordões, Porto (25/1/1839), escolarizado em 
teologia e formado na Escola Médico-Cirúrgica dessa cidade, 
Manuel Ferreira Ribeiro serviu em várias missões sanitárias em 
África e envolveu-se em múltiplas actividades pedagógicas, 
científicas e políticas dedicadas à promoção da colonização; foi 
fundador e editor do jornal Colónias Portuguesas, autor de manuais de 
higiene e preceitos para a boa colonização, advogou a educação dos 
colonos e a adopção de critérios científicos no seu recrutamento e 
distribuição pelos territórios. Não são muitas as notas biográficas a 
seu respeito (Rita-Martins 1954; Pina 1959; Cantinho 2005; 2008); 
não se tornou figura central na história da medicina nem obteve em 
vida um reconhecimento público compatível com a sua intensa 
actividade, morrendo em Lisboa (16/11/1917) sem os meios 
necessários para cobrir as despesas do próprio funeral. Desse 
declínio é testemunha o famoso médico Thomaz de Mello Breyner 
(Conde de Mafra, médico do rei, figura ilustre e lembrado pela 
generosidade de carácter), que em Junho de 1908 se depara com o 
seu antigo mestre Manuel Ferreira Ribeiro à beira da miséria, 
diabético e sem dinheiro. Mello Breyner fica chocado e com 
vontade de repor a justiça em tal estado de coisas, pois, como nota: 
«quando aos 16 anos nada tinha, esse varão leccionou-me de graça. 
Devo-lhe a minha carreira» (Breyner 2004, 78).4  

Os caminhos percorridos por Manuel Ferreira Ribeiro, 
pioneiros, visionários ou simplesmente fora de época, não lhe 
trouxeram reconhecimento e glória pessoal. Ficou esquecido e de 
certo modo abandonado, como ficaram, também, os seus escritos, 
remetendo-se a uma espécie de beco sem saída da história do 
conhecimento. O seu autor não está no panteão das celebridades – 
está precisamente na penumbra a que dedicamos este artigo.  
                                                   
4 Não se sabe se o Conde de Mafra tomou as diligências que propunha ou se o seu 
universo de influência se reduz com as mudanças de regime que se seguiram, que 
incluíram o Regicídio em 1908 e a implantação da República em 1910. 
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Colonização enquanto migração  

Ferreira Ribeiro dedica à causa da colonização a maioria dos 
seus esforços enquanto investigador, divulgador, autor e editor. 
Propõe-se aperfeiçoar a ciência da colonização em campos 
múltiplos que envolvem não apenas especialidades médicas como 
também a saúde pública, higiene, política colonial, antropometria e 
antropologia. Note-se, porém, que no léxico de Ferreira Ribeiro 
«colonização» não equivale ao modelo de dominação política que 
marcaria o futuro das relações Europa-África, a qual viria a 
desdobrar-se num ciclo de impérios coloniais com centros nas 
nações europeias, seguido de lutas nacionalistas africanas, de 
processos de descolonização, e finalmente de formação de blocos 
neocoloniais que privilegiam as relações culturais, comerciais, 
sanitárias e científicas entre membros de comunidades 
transnacionais com língua oficial comum – a Commonwealth, a 
Francophonie, a Lusofonia.  

O que estava em causa, para Manuel Ferreira Ribeiro, não era 
propriamente o lançamento das bases de um império colonial em 
África ou a proposta sobre as melhores maneiras de conquistar, 
dominar, assenhorear ou influenciar os povos africanos numa 
situação de concorrência entre potências europeias. A colonização a 
que este autor dedica quase toda a sua obra é a ciência da boa 
criação e desenvolvimento de «colónias», entendendo-se por 
colónias a implantação, em novos locais, de populações 
provenientes de pontos geográficos diferentes.5  

                                                   
5 No manual de «Ciência da Colonização» de Lourenço Cayolla (1912a; 1912b), 
professor da Escola Colonial, as «colónias» são definidas como «novas sociedades 
que caminham para um estado perfeito de civilização, fundadas por uma nação 
dominadora e submetidas por ela a um regímen particular, sob a sua administração» 
(Cayolla 1912a, 2). A ênfase é dada às sociedades, mais que aos territórios. Já no 
manual de Higiene Tropical publicado quase duas décadas depois por Rita-Martins, 
também professor da Escola Colonial e da Faculdade de Medicina, as colónias são 
enumeradas uma a uma com referência geográfica, mas o alvo a que se destinam os 
preceitos de higiene, os corpos e a saúde a preservar são os dos colonos 
portugueses (Rita-Martins 1929). 
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O que o preocupa e motiva é o sucesso das aventuras de 
deslocamento e relocalização das comunidades humanas, a 
sobrevivência dos seus corpos aos deslocamentos, aos desafios dos 
novos lugares, às ameaças dos ares que corrompem e dos climas que 
degeneram os corpos e mentes. Preocupa-o a saúde dos europeus 
nos climas quentes; motiva-o a criação de comunidades de raiz, 
transplantadas, ou replantadas, enfim, deslocadas de um lugar 
original na Europa para lugares tão cheios de desafios para o corpo 
como eram os trópicos. Guia-o o sucesso das sociedades de matriz 
europeia desenvolvidas na América do norte e na Austrália, modelos 
alheados dos destinos e direitos das populações indígenas, 
exclusivamente centrados na sobrevivência e bem-estar das 
comunidades europeias deslocadas.  

Nas muitas formações sociais que se desenvolvem na África 
colonial, por entre sociedades de hierarquia racializada, sociedades 
mestiças, de deslocados, de resistentes, também os enclaves brancos 
(Kennedy 1987) se desenvolveram enquanto utopias de replantados 
e aclimatados que recortavam o universo à sua medida (Jennings 
2006). Era esse lado da colonização que Manuel Ferreira Ribeiro 
tinha em mente e a que dedica tantos dos seus escritos. Os modos 
de controlar, exterminar, salvar, redimir, educar ou civilizar as 
populações indígenas continuariam a constituir o cerne de todo um 
corpo doutrinário, ideológico e mesmo teórico; a Ferreira Ribeiro 
interessavam outros aspectos da colonização.  

«Colonização» seria, portanto, uma variante de «migração», algo 
intrínseco à condição humana, cuja história se fez de grandes 
movimentos pela terra e pelos mares. Concomitante a essas 
deslocações estaria a disposição dos organismos para alguma 
transformação adaptativa em função das condições do novo meio: a 
aclimatação, ou aclimação, na fórmula preferida por Ferreira 
Ribeiro. Quando publica as suas Regras e Preceitos de Higiene Colonial, 
ou conselhos práticos aos colonos e emigrantes que se destinam às nossas colónias 
do ultramar, por conta do Ministério da Marinha e Ultramar, Manuel 
Ferreira Ribeiro descreve-se como «chefe da secção de aclimação, 
material e estatística medica» (Ribeiro 1890b).  
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Como mostra Michael Osborne (1994), muitas das discussões 
científicas do século XIX, incluindo as teorias de evolução 
lamarckianas e darwinianas, eram variantes da questão da 
aclimatação das espécies, vegetais ou animais. Os jardins botânicos e 
zoológicos das cidades europeias eram mostras de espécies exóticas 
aclimatadas; a colonização era, em reverso, a proposta de aclimatar 
as espécies europeias a outros lugares. As discussões prolongavam-
se para a espécie humana, gerando abundante literatura específica. 
Mark Harrison (1999) desenvolve e aprofunda os nexos entre clima 
e constituição física a propósito da governação imperial britância. 

A ciência da colonização era assim o estudo das condições e 
variáveis implicadas no sucesso das novas colónias; nelas se incluía o 
bom conhecimento do corpo e da sua maleabilidade, o adequado 
conhecimento dos lugares para onde se migrava e estabelecia uma 
colónia, o bom adestramento das componentes e funções corporais 
de forma a gerir uma adaptação apropriada, isto é, a aclimação ao 
novo meio. No século XIX, enquanto se instalava o racialismo que 
os instrumentos da antropologia física ajudaram a consolidar (R. 
Roque 2001; Santos 2005; Matos 2006), circulavam ainda com vigor 
as ideias de plasticidade humana e acreditava-se que os organismos 
transplantados para os trópicos e lugares quentes em geral tendiam a 
degradar-se, corromper-se, em suma, degenerar. E era nesse espírito 
combinado de racismo e plasticidade que os ingleses viam os 
portugueses da Índia como negros que pouco se distinguiam dos 
mais escuros entre os nativos. 

Colonização e império: África  

A colonização e aclimatação que obcecavam Ferreira Ribeiro 
não eram apenas questões teóricas para debater nas torres de 
marfim das sociedades científicas e universidades. Pelo contrário, 
tinham um contexto específico para imediata aplicação: a África na 
sequência da abolição da escravatura e no ambiente político de 
disputa europeia pelo controle dos seus territórios. É nas duras 
condições de São Tomé e Príncipe, lugar de plantações, mosquitos e 
malária, que inicia as suas actividades de médico colonial: é 
nomeado em 1869; de 1871 a 1877 é o responsável pelo Serviço de 
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Saúde nessa colónia. Em 1877 vai para Angola integrando a 
expedição de estudos do caminho-de-ferro em Ambaca, onde 
estabelece (e alcança) como meta não deixar nem um dos seus 
companheiros de viagem sepultado às febres palustres (Pina 1959, 
13). Depois de regressar a Lisboa, integra-se em várias actividades 
ligadas à promoção da colonização na Direcção-Geral do Ultramar e 
na Sociedade de Geografia de Lisboa; escreve manuais e artigos 
doutrinários, faz o curso de letras, dedica-se ao jornalismo e fá-lo 
com maior empenho no jornal Colónias Portuguesas, do qual é 
também proprietário em conjunto com o seu irmão António 
Augusto. Alguns dos manuais que publica saem do seu próprio 
bolso (Pina 1959, 16).  

Volta a permanecer em São Tomé entre 1892 e 1988, 
regressando a Angola em 1901 para integrar a missão vacínica. 
Dedica-se a várias outras frentes do desenvolvimento do saber: 
antropometria, frenologia, e estudos de higiene e medicina tropical.  

Ferreira Ribeiro é precursor a muitos títulos – na formulação 
dos problemas, na antecipação das questões e na sua paixão pela 
causa colonial em África, num momento em que no país pouco se 
conhecia daquele continente. Até meados do século XIX, os 
portugueses pouco sabiam do que se passava para além das costas 
onde mantinham fortalezas, entrepostos e remanescentes do tráfico 
escravo que alimentou as plantações do Brasil. Tanto podiam ser 
desertos tórridos como florestas impenetráveis, montanhas nevadas, 
extensos lagos ou savanas de caça. Ninguém lá tinha ido a serviço 
do estado, tomando notas, medindo, escrevendo, contando e 
trazendo de volta esse conhecimento instrumental. Os portugueses 
que se aventuravam ao interior poucas vezes o faziam em 
representação do estado.6 A «presença» portuguesa em África tinha-
se limitado quase exclusivamente a contactos no litoral. Nalguns 
casos, dotados de instruções para proceder a recolhas e 

                                                   
6 Ferreira Ribeiro, quando se dedica a criticar Serpa Pinto, enumera alguns dos que 
o antecederam e não tiveram reconhecimento: «Estes audaciosos corações 
encontraram dignos émulos nos modernos viajantes e exploradores entre os quais 
figuram: Lacerda, Gamito, Monteiro, Silva Porto, Graça, Magyar, Brochado, etc.» 
(Ribeiro 1879, 809). 
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levantamentos sobre todos os reinos da natureza e costumes 
indígenas, na linha do que vinha a ser promovido pela Academia das 
Ciências de Lisboa, alguns funcionários locais procediam a 
levantamentos e mesmo a remessas de espécies para a metrópole; 
mas faziam-no isoladamente, pontualmente, à custa de um esforço 
pessoal de rigor que tinha poucas contrapartidas e não era 
sistematicamente apoiado pelo estado, o qual subitamente aparecia 
quando precisava de compilar dados para exibir em exposições 
internacionais.7 

Com base em privilégios de antiguidade e conquista os 
portugueses propunham-se tutelar vastas regiões, mas mal as 
conheciam e menos ainda controlavam. Veja-se o famoso episódio 
do «mapa cor-de-rosa», apontado na narrativa nacionalista como 
exemplo de usurpação pelos ingleses. Estava em causa uma vasta 
faixa de território entre a costa de Angola, a oeste, e a costa de 
Moçambique, a leste, a que Portugal se arrogava direitos, entrando 
em conflito com a pretensão britânica a outra ainda mais vasta faixa 
unindo o Cairo, a norte, e a Cidade do Cabo, a sul. Embora a 
Sociedade de Geografia se esforçasse por enviar exploradores ao 
que Ferreira Ribeiro chegou a chamar a província de «Angolo-
Moçambique» (Ribeiro 1879, 860), a pretensão assentava sobretudo 
numa fantasia imperial que não conseguiu mobilizar a necessária 
produção de conhecimento sobre o território. As expedições 
promovidas pela Sociedade de Geografia foram alvo de muitas 
críticas por parte de Ferreira Ribeiro (1879). Aquela que mobilizou 
Serpa Pinto, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens só parcialmente 
trouxe resultados; a sua divisão em duas – em que o trilho de 
Capelo e Ivens se manteve fiel ao plano original de reconhecimento 
de bacias hidrográficas e o de Serpa Pinto continuou pelo sul com 
rumo à outra costa – assinala aliás modos diferentes de reconhecer o 
território e a ausência de uma política sistemática e dirigida. Ferreira 
Ribeiro escreveu um volume de centenas de páginas de crítica e 

                                                   
7 Explorei brevemente este assunto a propósito da publicação de um «tratado de 
medicina entre os cafres» (Bastos 2004b; 2007a), assente em compilações 
preliminarmente estudadas por Ana Roque (2001), pesquisadora que actualmente 
desenvolve novos projectos sobre a temática.  
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análise detalhada, onde não faltou uma quase obsessiva colecção dos 
recortes de jornais sobre o assunto, uma análise minuciosa de todas 
as palestras que deu após o regresso – duas delas em Lisboa, uma 
em Paris e uma em Sheffield – e ainda uma cartografia completa 
com os trajectos da viagem, apontando possíveis erros (Ribeiro 
1879). Louvava o feito de Serpa Pinto mas pedia mais, muito mais; 
afligia-o que ele não capitalizasse o conhecimento em prol da 
colonização, identificando lugares, vias de acesso, culturas, formas 
de habitação e implantação, bem como os tipos de colonos a 
mobilizar.  

Ferreira Ribeiro tem conhecimento directo dos desafios postos 
aos europeus em África e vai buscar à experiência a autoridade para 
as suas formulações quanto à boa sobrevivência do colono. Disserta 
sobre o corpo humano, todos os seus elementos e funções, 
avaliando e propondo medidas para uma eficaz aclimação. As suas 
recomendações incluem normas de vestuário, de alimentação, de 
bebida, de horários, de ritmos de trabalho, de preceitos de limpeza e 
de promoção geral da saúde. O seu lema é promover a educação e 
disseminar a informação para garantir o sucesso do 
empreendimento colonial, que era basicamente o da boa 
sobrevivência dos que nele participavam e das comunidades que 
formavam. Nos seus manuais proporcionava a colonos, futuros 
colonos e administradores os instrumentos cognitivos necessários 
ao bom desempenho dos seus propósitos. Preocupava-o que, se não 
fossem seguidos estes preceitos, Portugal perdesse para as outras 
nações europeias a corrida a África.  

Dir-se-ia que Ferreira Ribeiro foi um visionário que antecipou o 
que veio mais tarde a constatar-se: que os direitos simbólicos sobre 
África a que Portugal se intitulava eram frágeis e pouco contavam 
face aos critérios usados pelos outros europeus para definir as zonas 
de influência de cada um. O que realmente podia fazer a diferença 
envolvia práticas científicas, envolvia a produção e uso do 
conhecimento rigoroso dos lugares e uma boa avaliação daqueles 
que os deviam colonizar. Tornava-se imperativo conhecer bem os 
recursos e as características do território, incluindo clima, orografia, 
geologia, vegetação, fauna, grupos étnicos (a que curiosamente dá 
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uma importância secundária), e ajustar ao meio os recursos 
humanos da colonização, isto é, os colonos. 

Mas foi em vão que apelou por legislação e políticas 
conducentes. A sua frente de trabalho seguiu outros caminhos, o da 
publicação de artigos e manuais que terão influenciado, na frente da 
administração colonial, funcionários e responsáveis dos serviços de 
saúde (Ribeiro 1877; 1879; 1889; 1890a; 1890b). Divulgou o saber, 
pô-lo à disposição, e fê-lo em tais termos de minúcia e 
sistematização que podem apenas ser concebidos como manifestos 
de intenções e de condições ideais.  

Só muito mais tarde, já o século XX ia adiantado, se 
aproximaram as políticas oficiais dos seus preceitos, alguns deles 
intemporais, outros tornados entretanto obsoletos. Foi assim que o 
rol dos «heróis» do reconhecimento de África, da colonização, da 
«pacificação», que inclui exploradores, guerreiros, políticos – de 
Serpa Pinto, Capelo e Ivens a António Enes e Mouzinho de 
Albuquerque – deixou no esquecimento Manuel Ferreira Ribeiro.  

No quase anonimato do Serviço de Saúde colonial 

Na margem da autoria  

Nas secções anteriores procedi aparentemente segundo um 
preceito académico devidamente codificado e ritualizado: resgatar 
um autor da obscuridade e propor o seu reconhecimento público, 
sublinhando a importância, pioneirismo e originalidade das suas 
contribuições, eventualmente temperados pela singularidade da sua 
trajectória biográfica, e porventura acompanhados de algumas 
hipóteses para as razões sociais e políticas da dissonância entre a 
dimensão e importância da obra, por um lado, e a pouca 
notoriedade do autor.  

Gostaria, porém, de acrescentar a esta aparência algo que é 
central e programático para a nossa aproximação ao estudo social da 
ciência: contextualizar autor e obra numa teia de materialidades, 
poderes e pessoas que conectam, formulam e partilham ideias, e nas 
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quais se desenham, também, constrangimentos, fracturas, agendas 
políticas.  

Note-se que estou sobretudo interessada nestes últimos 
aspectos. Em artigos anteriores tentei tirar da relativa obscuridade 
em que permaneciam os autores-médicos goeses Froilano de Melo 
(Benaulim, Goa, 1887 – São Paulo, Brasil, 1955) e Germano Correia 
(Panjim, Goa, 1888 – Lisboa, Portugal, 1967) seguindo as estratégias 
também relativamente ritualizadas de compilação e análise das suas 
obras, contextualizando-as na sua biografia e no horizonte político 
mais amplo (Bastos 2003; 2005; 2008a); neste texto abordo o 
polifacetado e produtivo Manuel Ferreira Ribeiro; e vou ainda 
analisar os escritos de personagens mais obscuras que, não se 
podendo facilmente identificar enquanto autores à espera de 
reconhecimento, melhor nos ajudam a sair das limitações da análise 
centrada na autoria e a chegar à circulação de ideias e à materialidade 
das conexões que não apenas os unem mas, também, os constituem. 
Raramente chegando a verbetes de enciclopédia, estes autores-
anónimos eram cruciais para manter as continuidades e os nexos 
cognitivos e políticos que se estendiam entre a Europa e os 
territórios africanos e asiáticos. Em parte asseguravam a ordem do 
estado, em parte lamentavam a ausência dela. Testemunhavam o 
que se desenrolava perante a sua presença e tentavam decifrar essa 
realidade e trazê-la para o entendimento do poder político, mesmo 
que este raramente desse resposta adequada. Por eles circulava o 
conhecimento disponível aos médicos da época; tinham estudado 
nas escolas de medicina e cirurgia do reino, tinham aprendido o 
cânone, liam, reflectiam, interagiam com seus pares; reflectiam 
também sobre o que viam e observavam no terreno, combinando 
preconceitos e resultados de observação objectivada. Com timidez 
ou arrojo ousavam experimentar e por vezes anotar. Abaixo 
apresento alguns daqueles com quem me deparei na secção de saúde 
dos arquivos coloniais.  

Francisco Maria da Silva Torres, físico-mor da Índia  

Francisco Maria da Silva Torres é físico-mor da Índia entre 
1843 e 1849, sendo exonerado apenas em 1851, dois anos após o 
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seu regresso a Lisboa (Gracias 1914). O seu antecessor, Mateus 
Moacho, é muito citado a propósito do ensino médico na Índia, já 
que exercia o cargo de Físico-Mor do Estado da Índia quando a 
Escola Médica de Goa iniciou actividades (Correia 1917; 1941; 
Figueiredo 1960; Gracias 1994). No entanto, Mateus Moacho pouco 
tempo esteve no cargo; foi Francisco Torres quem dirigiu a Escola 
Médica nos seus primeiros anos, supervisionando também o 
Hospital Militar e toda a Saúde Pública.  

São inúmeros e riquíssimos os comentários que nos oferece nos 
seus relatórios anuais: as epidemias, as desigualdades sociais na 
distribuição das doenças, as condições sanitárias da Índia, as 
precárias condições do hospital, a falta de instrumentos para avaliar 
o clima e medir os seus efeitos, os modos de habitação, os remédios 
locais, a sua vontade de os investigar e aproveitar, o seu desejo de o 
fazer com o apoio do Hospital da Marinha, em Lisboa, as suas 
tentativas incipientes de experimentação junto de soldados – à sua 
revelia, temendo que, se soubessem, «fugissem espavoridos»; a sua 
abertura à variedade de religiões, o seu empenho em atrair soldados 
não cristãos aos cuidados do hospital, concebendo para isso 
enfermarias próprias, que para os «gentios» teriam o privilégio de 
um chão bosteado, ao gosto das castas elevadas, e a presença de 
imagens das suas divindades; para os «maometanos» haveria 
motivos decorativos apropriados; tudo para se sentirem bem e se 
disporem a receber tratamento, bem como para prevenir a fuga e a 
alienação relativamente à medicina que o físico-mor supervisionava 
e providenciava pelas suas próprias mãos.8  

Francisco Torres tem uma curiosa trajectória: nascido numa 
família do Porto que se mudou para Caminha, começa por seguir os 
passos do irmão mais velho, José, ingressando numa ordem 
religiosa.9 Enquanto José frequenta as mais altas esferas do início ao 

                                                   
8 Veja-se o relatório de Francisco Torres para o ano de 1846 (comentado em Bastos 
2004a; 2007b). 
9 José, o mais velho, teria sido guiado às mais altas esferas eclesiásticas, e o caminho 
frutificou em igualmente altos cargos. Os contactos informais de sociabilidade em 
lazer teriam ajudado: os pais de José teriam conseguido o ingresso do jovem no 
famoso Mosteiro de Tibães graças ao encontro com o seu director quando este se 
encontrava «a banhos em Vila Praia de Âncora» (Dias 2004). 
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fim da sua vida de prelado, ingressando em Tibães, estudando 
filosofia em Rendufe e teologia em Coimbra, sendo ordenado padre 
e confirmado bispo, não sem ter aderido à causa liberal e ingressado 
na maçonaria (Dias 2004, 506-7), Francisco muda de rumo, deixa de 
ser frade aquando da extinção das ordens e ingressa na Universidade 
de Coimbra, onde explora várias matérias até se fixar na medicina 
(Reis 2011). Quando José, em plena tensão do governo liberal com 
a Igreja Católica – então espoliada e perseguida, mas vista como 
possível aliado do governo contra avanços de outras forças – é 
nomeado Arcebispo de Goa, Francisco é nomeado Físico-Mor do 
Estado da Índia. Podem assim viajar juntos e desembarcam em Goa 
nos inícios de 1844. Numa escala em Bombaim já encontra D. José 
as dificuldades inerentes a um mandato como o dele, forjado nas 
tensões do momento, e entra em confronto com os missionários da 
Propaganda Fide (Dias 2004, 508).  

Depois de um mandato atribulado e provavelmente encurtado, 
regressa a Lisboa em 1849 e com ele regressa também o seu irmão 
médico. Assim se explica o curto e curioso mandato do Físico-Mor 
da Índia Francisco da Silva Torres – que noutros lugares explorei 
apenas parcialmente (Bastos 2004a, 19-24; 2007b, 111-113) – e os 
constantes paradoxos que do seu estudo emergem: o ímpeto 
reformador e a ausência de meios, as muitas iniciativas e a ausência 
de sequência, a cuidadosa avaliação geral e a dificuldade em 
implementar reformas.  

No regresso à capital D. José é nomeado Arcebispo de Braga, 
mas não chega a tomar posse: falece em Lisboa, na casa que 
Francisco possuía em Alfama (Dias 2004, 509). Francisco mantém-
se celibatário até ao fim da vida, que vai ainda ser palco de nova 
transformação de carreira e fortuna: torna-se suficientemente rico 
para figurar entre a elite financeira da época e integra o Conselho do 
Banco de Portugal (Reis 2011).  

Mas voltemos a Francisco, excelente exemplo de híbrido 
autor/anónimo. São escassas as fontes sobre a sua vida particular, 
não nos deixou livros, filhos e memórias. Passou pelo mais alto 
cargo de saúde da Índia para acompanhar o irmão, quando este para 
lá se deslocou numa delicada missão entre os poderes de Roma e os 
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poderes de Portugal. No entanto, no quase anonimato dos relatórios 
do Serviço de Saúde, Francisco Torres deixou-nos um legado de 
informação importantíssimo,10 permitindo-nos aceder ao universo 
cognitivo em que se baseava a sua prática médica e a sua percepção 
do mundo naquele preciso lugar, no trânsito entre a universidade de 
Coimbra, que frequentara, na frente de saúde na Índia, onde exercia, 
no convívio quotidiano e familiar com um irmão que era alto 
dignitário da igreja e tinha o apoio real e governamental.  

Eduardo Freitas e Almeida, o último físico-mor da Índia 

Após o regresso de Francisco Torres a Lisboa e um interregno 
em que o serviço de saúde de Goa fica a cargo do cirurgião-mor, é 
nomeado Eduardo Freitas e Almeida, que serve na Índia entre 1853 
e 1871. Nos últimos anos do seu mandato, Freitas e Almeida 
continua a assinar como «Físico-Mor», apesar de o cargo ter sido 
extinto e substituído pelo de «Chefe de Serviço de Saúde».  

Natural de Vila da Ega, formado pela Universidade de Coimbra, 
clínico em Soure durante vários anos, frequentador da praia de 
Lavos, em cujas águas frias praticava a natação, leitor atento das 
complexidades sociais e das nuances culturais, Freitas e Almeida é 
possuidor de um espírito mordaz e argúcia para a análise política 
que, somados à sua experiência clínica e vocação sanitária, dão 
origem a longos e riquíssimos manuscritos articulando medicina e 
sociedade no contexto colonial da Índia.  

Noutro lugar examinei as suas reflexões, teorias e intervenções 
relativamente a uma das mais temidas pragas de então, a varíola.11 
Freitas e Almeida mostra-se informado de todos os procedimentos 
de imunização, está conectado com os dispositivos da vizinha Índia 
Britânica e com o que consegue trazer de outras colónias 
portuguesas ou da metrópole, socorrendo-se por vezes do método 
de braço a braço com os praças que chegavam do reino, conhece as 
                                                   
10 V. também: AHU/Of: 21.4.1846 e 5.11.1849. 
11 Explorei detalhadamente as atitudes e reflexões de Eduardo Freitas e Almeida 
sobre a varíola, a vacinação e a inoculação no contexto mais amplo da discussão 
sobre varíolas e vacinas na Índia (Bastos 2009). Para uma panorâmica geral da 
varíola em Goa, veja-se também: Saavedra (2004); Bastos e Saavedra (2007). 
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práticas locais, avalia os efeitos da religião e da cultura, discorre 
alguns dos seus preconceitos sobre o que acha ser a entrega à deusa 
da varíola, mas não deixa de pactuar com os expedientes inventados 
localmente para fazer face aos surtos da doença, incluindo, por parte 
dos vacinadores contratados, a mistura entre os fluidos de varíola 
usados na inoculação local e o soro vacínico que os médicos 
europeus adoptam. Mas é no tema da aclimatação que me quero 
deter hoje, e também este é sujeito de reflexão, análise e 
recomendações.  

No relatório de 1858 conta com a sua experiência de cinco anos 
na Índia para fazer recomendações. Mostra-se preocupado com os 
efeitos do clima nos soldados, vendo que as afecções de fígado e 
baço – particularmente as que já traziam da Europa – se tornam 
doenças crónicas que «jamais se haviam de curar neste país», 
levando a desenvolvimentos nefastos, hidropsias, abcessos de fígado 
e muitas vezes à morte. Aplaude o facto de o governador «tomar 
sobre si a responsabilidade de mandar para Portugal as praças, que 
pela junta de Saúde forem julgadas».12 No relatório de 1861 avança 
com um princípio geral: os soldados europeus não devem 
permanecer na Índia mais de quatro anos; reforça o seu argumento 
com um poderoso dado: em quatro anos cerca de um terço de 
praças morreu ou ficou incapacitado para o serviço.13 No relatório 
de 1862 prossegue neste ponto e vai socorrer-se de um conjunto de 
autoridades literárias e científicas (Montesquieu, Cabanis, etc.) para 
elaborar as suas para-teorias e considerações relativas à relação entre 
clima, comportamento e saúde. Demarca-se do determinismo 
climático que então paira entre os pensadores, e afirma que «a acção 
do clima, longe de ser irresistível, pode ser modificável, e pode 
mesmo se atenuada pela força da inteligência humana, pondo em 
acção os meios civilizadores». Olha para a administração holandesa 
como exemplo a seguir:  

não nos estão dando provas irrecusáveis desta verdade a 
Holanda nas suas possessões da Oceânia, e especialmente em 

                                                   
12 AHU/Re: 23.3.1859. 
13 AHU/Re: 15.4.1862. 
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Java? Destruindo tantos focos de infecção, reduzindo a uma 
deliciosa e produtiva vegetação, tantos terrenos pantanosos, em 
cujas vizinhanças e a simples demora de qualquer viajante era 
logo seguida de uma morte quase certa: como se observou nos 
anos de 1730 a 1752, em que morreu um milhão de recém 
chegados; não tem ela influído moralmente pela civilização, no 
carácter daqueles povos…?14  

Os manuscritos de Freitas e Almeida dão-nos um pequeno 
relance sobre a intensa circulação de informações e fábrica de ideias 
que eventualmente ocorria em cada posto colonial, estancando-se o 
fluxo das mesmas em pequenas acções que a política podia apoiar, 
limitar, ou simplesmente ignorar. Não sabemos quantos terão lido 
os seus escritos – até ao dia em que os abrimos, aparentemente 
intactos, entre os tesouros guardados no Arquivo Histórico 
Ultramarino de Lisboa –, quantos o terão ouvido, quantos terão 
seguido as suas recomendações; mas sabemos que o seu autor nunca 
passou ao quadro de «autores», não publicou, não consta de um 
panteão de ideólogos da saúde colonial, não está nas enciclopédias 
nem na internet.15 

Outros autores/anónimos da Índia e de África 

O inventário destes agentes do conhecimento na frente da 
saúde colonial seria vastíssimo, pelo que nos restringiremos a alguns. 

                                                   
14 AHU/Re: 25.4.1863. Este relatório é muitíssimo desenvolvido, mostrando em 
que medida este assunto preocupou o médico e o levou a inúmeras leituras e 
reflexões comparativas de modo cumulativo.  
15 Ver ainda: AHU/Of: 11.7.1854, 8.2.1856 e 4.6.1861; AHU/Re: 10.3.1860. A 
maior parte das investigações sobre este físico-mor decorreram no âmbito de dois 
projectos financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia: «Medicina 
Tropical e Administração Colonial: Um estudo do Império a partir da Escola 
Medico Cirúrgica de Nova Goa» (PLUS/1999/ANT/15157), 2001-3; «Medicina 
Colonial, Estruturas do Império e Vidas Pós-coloniais em Português» 
(POCTI/41075/ANT/2001), 2003-5. Agradeço a todos os que então colaboraram 
– no Arquivo Histórico Ultramarino, Sociedade de Geografia de Lisboa, Biblioteca 
Nacional, Biblioteca Central de Pangim, a assistência prestada. Até ao momento 
não foi possível prosseguir com a investigação sobre os períodos relativos a 
Coimbra e a Soure desta extraordinária personagem. Em comunicação telefónica 
com o pároco local inteirei-me da existência de uma pia baptismal de concha 
trazida por ele da Índia. É possível também encontrar a lápide tumular que dedica à 
sua Mulher no cemitério de Condeixa.  
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Tome-se por exemplo José António de Oliveira, nascido na Marinha 
Grande, formado na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, radicado 
na Índia com as funções de cirurgião-mor, que substituía Francisco 
Torres ou Eduardo Almeida quando estes se ausentavam. Não se 
furtava a apontar nos seus relatórios as verdadeiras razões para a 
ineficácia da ordem sanitária colonial: via-as nas teias relacionais que 
uniam através dos elos indissolúveis do parentesco e compadrio os 
agentes locais da ordem colonial e os que a esta resistiam. Assim 
acontecia no caso de delegados do tribunal que deveriam prender os 
detentores de farmácias clandestinas, também seus primos, 
cunhados e parentes; assim se reproduzia uma ordem plural que não 
era oficialmente reconhecida, mas era na prática tolerada, de 
coexistência entre os vários registos de saber médico e 
procedimentos de cura que seriam, em teoria, incompatíveis e 
mutuamente exclusivos, mas na prática se integravam. Como ele o 
próprio apontava, em Goa até os médicos recorriam a curões e 
herbolários, quando não se tornavam mezinheiros eles próprios. 
Oliveira proporciona-nos simultaneamente os dados e o insight 
interpretativo sobre o que se passa na administração da saúde e na 
sociedade goesa em geral – a combinação de práticas, a 
ultrapassagem da rigidez de sistemas, a habilidade de recorrer a 
múltiplos registo cognitivos, culturais, e mesmo políticos.16  

Uma outra figura de destaque é a de João Stuart da Fonseca 
Torrie (Porto, 1839 - Goa, 1884), o luso-britânico que sucedeu a 
Eduardo Freitas na chefia do serviço de saúde na Índia, que nos dá 
voz a partir de uma sociedade cada vez mais afastada da sua 
pretensa metrópole colonial, de uma Escola Médica em que por 
vezes ele sozinho tem de garantir o ensino de todos as matérias em 
todos os cursos, e fá-lo, e persevera, e não desiste, assegurando o 
que a história vem a mostrar ser uma transição de um registo inicial, 
em que os alunos são todos indianos (e quase exclusivamente 
cristãos brâmanes) mas os professores são quase todos portugueses 
ou indianos formados no reino e as chefias são exclusivamente 
                                                   
16 Ver AHU/Of: 17.8.1865 (nº13), 22.09.1865 (nº14), 22.10.1865 (nº 15), 6.1849, 
18.03.1851 (nº 4); ver, sobretudo, o relatório onde constam as mais interessantes 
das suas reflexões sociais e políticas: AHU/Re: 11.7.1853. 
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portuguesas, para um segundo momento em que avançam para as 
chefias as próprias elites locais.17  

O primeiro goês a ocupar o posto de Chefe de Serviço de Saúde 
é Rafael Antonio Pereira (1847-1916), filho das elites de Salcete e 
formado em Lisboa. Perante uma crescente alheamento das 
autoridades portuguesas relativamente à Escola Médica de Goa, e 
perante a iminência da sua extinção, este médico desenvolve um 
argumento de aclimatação e cultura que vem a ser, finalmente, vital 
para a sobrevivência da Escola Médica enquanto instituição com 
funções no império. Rafael Pereira sustenta que os indianos são 
potencialmente os médicos ideais para servir das frentes de saúde 
em África; são, nas suas palavras, o intermediário perfeito entre 
europeus e africanos, uma vez que já estão aclimatados às 
dificuldades, ao meio e às doenças tropicais, mas são ao mesmo 
tempo portadores da cultura europeia – e assim destinados a ser o 
braço direito da colonização, algo que se veio a instituir como 
motivo identitário em momentos posteriores da relação dos goeses 
com o projecto tardio de império lusófono.18  

Os Serviços de Saúde e a Escola de Médica de Goa não mais 
deixarão de ser liderados por médicos locais, instaurando-se uma 
normalidade de governação colonial em que há ainda algum espaço 
para comentários reflexivos e manuscritos sobre questões sanitárias 
e clínicas, como acontece no riquíssimo Relatório do Serviço de Saúde de 
Goa para o ano de 1902 assinado por Miguel Caetano Dias (1854-
1936), mas em que o pensamento, as observações, as reflexões e as 
propostas cada vez mais aparecem sob forma impressa, em artigos e 
livros, e em comunicações a congressos científicos. Fundam-se 
revistas médicas – como os já referidos Arquivos Indo-Portugueses de 
Medicina e os Arquivos da Escola Médico-Cirúrgica de Nova Goa – e 
alguns dos Chefes de serviço são autores largamente citados e 
conhecidos noutras esferas, como acontece com Froilano de Melo, 
Germano Correia ou Pacheco de Figueiredo.  

                                                   
17 Ver AHU/Od: Informação… 1880. 
18 Ver AHU/Re: 30.10.1889.  
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A obsessão com a aclimatação dos europeus aos trópicos e os 
raciocínios racialistas que os acompanhavam deixam definitivamente 
de fazer parte dos relatórios do Serviço de Saúde da Índia; mas se 
recuarmos um pouco e analisarmos o que médicos indianos e 
portugueses escreviam nos postos de saúde africanos voltamos a 
encontrar esses temas. Veja-se por exemplo Artur Inácio da Gama 
(1851–1882), um jovem goês colocado como facultativo de segunda 
na ilha de Chiloane, na costa de Sofala, onde veio a sucumbir à 
malária, não sem antes ter escrito amplas considerações sobre os 
costumes indígenas e a sua própria condição de agente da 
colonização;19 ou Serrão de Azevedo, um continental que também 
em Moçambique deixava registado para a posteridade o seu 
estranhamento perante as qualificações dos médicos e enfermeiros 
indianos que coordenava nos serviços de saúde (Bastos 2004a; 
2007a); ou Joaquim José Botelho, outro médico português em 
Angola, onde no planalto da Huíla deprecava sobre a colónia de 
madeirenses que ali se instalara a convite do estado português – e 
sobre cuja saúde e prosperidade deveria zelar.20 O relatório de 
Botelho é quase um catálogo de preconceito racista, deixando a sua 
dissertação sobre os princípios ideais de aclimatação perpassado do 
seu real preconceito sobre os colonos que encontrou no terreno, e 
que considerava no meio da sua escala hierárquica em que aos 
europeus cabia o topo e aos africanos o fim da escala. Este está 
porventura entre os mais crus dos comentadores na frente de saúde 
colonial; outros eram mais subtis, outros ainda muito elaborados, 
todos tendo em comum o facto de deixar sedimentar e ao mesmo 
tempo ferver nos seus comentários o conjunto de conhecimentos a 
que estavam expostos por leituras, conversas, exposição a outros 
médicos coloniais, formação académica, experiência no terreno.  

                                                   
19 Tratei aprofundadamente deste caso num capítulo de uma colectânea (Bastos 
2004b) mas, por razões de espaço, ficou ainda por publicar a completa transcrição 
do interessantíssimo relatório de Artur Gama.  
20 O cenário da Huíla tem sido objecto de vários estudos por vários autores; 
transcrevo algumas das posições de Botelho em pelo menos um deles (Bastos 
2008b). 
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Conclusão  

Essa massa de quase anónimos, escrevendo pelo seu próprio 
punho ou com a ajuda de amanuenses e escribas do serviço colonial, 
dá-nos fragmentos do quotidiano da administração e da frente de 
saúde, e com eles elementos que nos permitem interpretar as 
dinâmicas políticas e sociais que se entreteciam no campo da saúde 
e nas suas materialidades – hospitais, farmácias, vacinas, epidemias, 
morbilidade, mortalidade, acesso aos cuidados, acesso às carreiras, 
material clínico, material de apoio à investigação, livros, modelos, 
mesas de anatomia, corpos mortos, corpos vivos, corpos doentes, 
habitações, ruas, esgotos, latrinas, saneamento, costumes, 
alimentação, vestuário, clima. Não escrevem para nós mas, quiçá, 
escrevem também para nós, intérpretes que um século depois 
agradecemos a expressividade das suas lamentações, ou das suas 
impressões e espantos, escondidos todo este tempo na 
confidencialidade dos registos coloniais.  

Fizeram-no nos interstícios do poder colonial, nas entrelinhas das 
formalidades que lhes eram pedidas pela administração, com os seus 
relatórios, estatísticas, por vezes levantamentos de fauna, flora e 
mineralogia, de clima, de costumes, solicitados erraticamente, ao 
sabor das necessidades de mostrar serviço em exposições coloniais 
internacionais, por vezes para garantir que os portugueses não eram 
chamados de incompetentes pelos rivais europeus, mas mostrando-os 
longe, muito longe da esquadria de poder e sistematização estatística 
conhecida para o império britânico, então no seu apogeu.  

Manuel Ferreira Ribeiro aparece-nos numa outra posição. 
Poderá, também, ter feito os seus relatórios com dados explícitos e 
comentários laterais. Poderá ter passado pelo exercício do 
manuscrito, pelo recursos aos amanuenses ou ao seu próprio punho, 
pelas dificuldades sentidas em directo no processo de 
implementação de uma medicina a cujos preceitos não 
correspondiam os meios disponíveis e nem sempre encontrava 
adesão local; poderá ter acudido a epidemias que o desviaram da 
missão de relatar ou, especulando ainda, poderá ter faltado à 
assistência a doentes por se deixar absorver pelos seus escritos e 
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reflexões. Está ainda por estudar esse seu lado privado, os seus 
manuscritos oficiais ou pessoais, mas temos inúmeras publicações 
que por agora chegam para aceder ao seu contributo. Temo-lo 
enquanto autor que teorizou sobre a colonização e a aclimação dos 
corpos dos europeus aos climas e lugares tropicais. Antecipou o que 
viria a tornar-se um projecto político nacional e desenvolveu 
instrumentos cognitivos e repertórios de aclimatação antes de virem 
a ser considerados necessidade, publicando-os em manuais 
autónomos e no jornal Colónias Portuguesas, onde advogava em prol 
do colonialismo.  

Em que medida é esta visibilidade uma distracção para o nosso 
propósito? Menos que um autor iluminado, franco-atirador, 
visionário e incompreendido, vejamos Ferreira Ribeiro como mais 
um dos autores semi-anónimos do serviço colonial, já que, para 
além de se destacar pela difusão impressa das suas ideias, não deixa 
de, como outros, fazer parte de uma complexa teia de materialidades 
por onde circulam e onde se praticam e desenvolvem as ideias sobre 
corpo, raça, meio, degeneração, evolução, adaptação, enfim, 
aclimatação; onde pairam, mesmo que irreconhecíveis, as ideias 
hipocráticas sobre os bons e os maus ares, os bons e os maus 
lugares, e onde se codificam os argumentos alternativos que 
simultaneamente as superam e as integram; onde se inscrevem os 
medos e preconceitos sobre climas, lugares, corrupção, extinção, 
escondendo talvez outros medos, tensões, ansiedades; onde se 
teatraliza uma ordem em que europeus comunicam entre si sobre 
espaços, terras e recursos numa África onde parecem não existir 
africanos – detalhes incómodos num script em que o tema é a 
redenção dos limites e sofrimentos europeus pela conquista da 
riqueza ilimitada, o velho eldorado agora relocalizado na África de 
finais do XIX, pela qual se luta à mesa de Berlim, cortando, no 
mapa, as linhas e curvas que até hoje recortam identidades, 
solidariedades e oposições, fazendo a diferença entre a vida e a 
morte, prolongando, para o século XXI, a materialidade fracturada 
que constrangia mas formava aqueles cujas vozes pudemos resgatar 
dos serviços de saúde coloniais, ou essa frente compósita em que 
nada do que é do campo da saúde, sofrimento e sobrevivência pode 
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ser entendido fora da inscrição do político e do social que, também, 
o constituem.  

Arquivos 

AHU [Arquivo Histórico Ultramarino] 

Of [ofícios] 
- 11.7.1854, de Eduardo de Freitas e Almeida para Ignacio da Fonseca 
Benevides, Presidente do Conselho da Saúde Naval e Ultramar (AHU 12 
# 1987);  

- 17.8.1865 (nº13), de José António d’Oliveira, director do serviço, para 
Manoel Maria Rodrigues de Bastos (AHU 12 # 1987);  

- 18.03.1851 (nº 4), de José António d’Oliveira, Presidente [da Junta de 
Saúde Pública], para António Valente do Couto (Instruções dadas pela 
Junta de Saude publica ao cirurgião d’Agoada que ia visitar o barco 
Patamarim sob quarentena) (AHU 12 # 1987); 

- 21.4.1846, de Francisco Maria da Silva Torres para Bernardino António 
Gomes, Presidente do Conselho da Saude Naval e Ultramar (AHU 12 # 
1987);  

- 22.09.1865 (nº14), de José António d’Oliveira, director do Serviço de 
Saúde, para Dr. Manoel Rodrigues de Bastos (AHU 12 # 1987);  

- 22.10.1865 (nº 15), de José António d’Oliveira, director do Serviço de 
Saúde, para Dr. Manoel Rodrigues de Bastos (AHU 12 # 1987);  

- 4.6.1861, de Eduardo de Freitas e Almeida para o Dr. Manoel Rodrigues 
de Bastos, do Conselho da Saude Naval e Ultramar (AHU 12 # 1987); 

- 5.11.1849, de Francisco Maria da Silva Torres, físico-mor, para Ignacio 
António da Fonseca Benevides, Presidente do Conselho da Saúde Naval e 
Ultramar, Lisboa (AHU 12 # 1987);  

- 6.1849, de José António d’ Oliveira, Cirurgião-mór, para Ignacio António 
da Fonseca Benevides, Presidente do Conselho da Saude Naval e Ultramar 
(AHU 12 # 1987); 

- 8.2.1856, de Eduardo de Freitas e Almeida para Ignacio da Fonseca 
Benevides, Presidente do Conselho da Saúde Naval e Ultramar (AHU 12 
# 1987);  

 
Re [relatórios] 

- 10.3.1860, Relatorio, pertencente ao anno de 1859 (Executando o que 
determina a circular de 31 de Dezembro de 1856, em explicação do Art.º 
12º do Decreto de 11 de Dezembro de 1851), de Eduardo de Freitas e 
Almeida, físico-mor do Estado, para Manoel Maria Rodrigues de Bastos, 
presidente do Conselho de Saúde Naval e Ultramar, Nova Goa (AHU 12 
# 1983); 
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- 11.7.1853, Relatório do Estado das Repartições de Saúde do estado da Índia, de 
José António d’ Oliveira para Ignacio da Fonseca Benevides, do Conselho 
de Saúde Naval e Ultramar (AHU 12 # 1987); 

- 15.4.1862, Relatorio, pertencente ao anno de 1861 (Executando o que 
determina a circular de 31 de Dezembro de 1856, em explicação do Art.º 
12º do Decreto de 11 de Dezembro de 1851), de Eduardo de Freitas e 
Almeida, físico-mor do Estado, Nova Goa (AHU 12 # 1983); 

- 23.3.1859, Relatorio, pertencente ao anno de 1858, de Eduardo de Freitas e 
Almeida, físico-mor da India, Nova Goa (AHU 12 # 1983); 

- 25.4.1863, Relatorio, pertencente ao anno de 1862, de Eduardo de Freitas e 
Almeida, físico-mor do Estado, para Manoel Maria Rodrigues de Bastos, 
presidente do Conselho de Saúde Naval e Ultramar, Nova Goa (AHU 12 
# 1983). 

- 30.10.1889, Relatório, Rafael António Pereira (AHU 12 # 1988). 
 

Od [outra documentação] 
- Informação… 1880, João Stuart da Fonseca Torrie, chefe do serviço de 
saúde do Estado da Índia (AHU 12 # 2070). 
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Capítulo 2 

A «Ciência do Parto» e a atuação de Joaquim da 
Rocha Mazarém (século XIX) 
Renilda Barreto 

Resumo 

Este estudo trata da história da parturição, em Portugal, nas primeiras décadas do 
século XIX através da análise dos manuais de obstetrícia destinado a formação de 
cirurgiões e parteiras, sobretudo dessas últimas. Pretende-se evidenciar como a “arte de 
partejar” tornou-se a “ciência do parto”, e como se deram os processos de difusão das 
doutrinas médicas e a consolidação de novas teorias na medicina portuguesa. Na 
composição desse trabalho foram investigados os manuais de obstetrícia portugueses 
elaborados no final do século XVIII e início do século XIX, com especial ênfase nas 
obras de Joaquim da Rocha Mazarém. A originalidade desse estudo reside em 
apresentar as ferramentas intelectuais da medicina acadêmica portuguesa para tratar do 
parto e das doenças intercorrentes desse; bem como da circulação desses saberes entre 
Portugal e Brasil nas primeiras décadas do século XIX. A versão corrente na 
historiografia é de que a medicina portuguesa – e, por extensão, aquela que se 
desenvolveu no Brasil – esteve marcada pelo obscurantismo em relação às demais nações 
européias. Após a investigação concluiu-se que a medicina acadêmica lusitana esteve 
sintonizada com outros centros europeus, a exemplo da Alemanha, da Inglaterra e da 
França. 
 
Palavras-chave: História da Medicina; História da Obstetrícia; Formação 
de parteiras; Joaquim da Rocha Mazarém. 

 
Este artigo aborda a história da obstetrícia em Portugal através 

da análise da obra Recopilação da arte dos partos, ou quadro elementar 
obstetrício para instrução das aspirantes que freqüentam o curso de partos, 
publicada em 1838, de autoria do cirurgião Joaquim da Rocha 
Mazarém.1 

No final do século XVIII e nas primeiras décadas do século 
XIX, o discurso sobre a arte de partejar começou a mudar. Alguns 
                                                   
1 Este trabalho é produto do projeto «Empires, Centers and Provinces: The 
circulation of medical knowledge» e do pós-doutoramento financiado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES). 
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