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Resumo 

Os portugueses tinham chegado em 1575 a Angola com a intenção de “ocupar e conquistar” e a sua 
atitude era de dominação e de imposição de um modelo de vida que, em muitos aspectos, chocava com 
os padrões socio-culturais que encontraram.  

Apesar de serem muito desiguais as relações de poder estabelecidas, seria errado pensar que a 
comunidade africana (incluindo o elevado número de escravos urbanos) teve um papel passivo no 
relacionamento com os ocupantes europeus, mesmo sem referirmos a tenaz resistência militar que se 
desenrolou em grande parte do território. Realmente, vai existir, ao longo do século XVII, um complexo 
processo de interacção cultural em que faz tanto sentido falarmos de uma europeizição dos africanos 
como de uma africanização dos europeus. 

Uma das vias de abertura europeia à cultura mbundu foi no campo da saúde e da doença. Em Angola, no 
século XVII, escasseavam os médicos com formação universitária e os que havia, lá como em toda a 
parte, não eram particularmente eficazes no diagnóstico e cura das doenças. Apesar do carácter mágico 
da medicina africana, ou talvez por isso mesmo face ao teor pseudo-científico da medicina hipocrática, 
muitos doentes de origem europeia não deixavam de recorrer aos recursos que os ganga lhes podiam 
oferecer, acreditando que estes, através da manipulação do sobrenatural, podiam ser eficientes nas 
suas práticas e aliviar-lhes ou curar-lhes os males. 

A partir de fontes primárias de diferentes origens (com particular destaque para os fundos da 
Inquisição) procuraremos mostrar, nesta comunicação, como um importante sector da população 
europeia em Angola, desafiando os anátemas da Igreja, recorria à medicina tradicional africana, 
aderindo, mesmo que de forma incompleta, a uma nova interpretação do mundo.  
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