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Resumo 

A varíola foi uma das doenças mais temidas na Europa, Ásia, África e, depois, na América, o que 
justificou as primeiras medidas de intervenção do Estado em larga escala na saúde das populações. Em 
Moçambique, as epidemias de bexigas também ficaram associadas a períodos de grande mortalidade. 
Tais epidemias não só ceifavam muitas vidas de africanos, como provocavam igualmente uma enorme 
perturbação nas dinâmicas económicas e sociais, nomeadamente grandes carências alimentares, 
registadas pela documentação colonial. No entanto, apenas no final do século XVIII, com a intensificação 
do tráfico de escravos e dos fluxos humanos daí decorrentes, a doença, pelo seu carácter extremamente 
contagioso e frequentemente fatal, passou a ser olhada como uma forte ameaça à vida dos europeus e 
aos seus interesses económicos. 

A administração colonial tomou medidas para combater essas epidemias, inicialmente, sobretudo 
através de vistorias, quarentenas e isolamento em lazaretos dos doentes ou suspeitos de terem 
contraído a enfermidade. Porém, à medida que, na segunda metade do século XVIII, se intensificou a 
circulação global de métodos de inoculação, eles também foram divulgados no território moçambicano, 
aparentemente, por diversas vias. 

Nesta comunicação, pretende-se examinar, num primeiro momento, as dinâmicas sociais e económicas 
associadas às epidemias de varíola em Moçambique; num segundo momento, analisa-se o modo como a 
divulgação da inoculação do pus variólico e as primeiras tentativas de introdução da vacina se 
relacionaram com as redes globais de circulação dos conhecimentos de cura.  
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