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Resumo  

Os relatórios de saúde do Estado da Índia no século XIX têm-se mostrado uma fonte de grande interesse 
não apenas pelo que contêm sobre a morbilidade e dispositivos de tratamento, e pelo que estes nos 
revelam sobre a articulação de seres e saberes locais e coloniais, mas sobretudo por nos ajudarem a 
equacionar as relações sociais e políticas em que a medicina europeia negociou –com maior ou menor 
sucesso -- a sua legitimidade nas colónias asiáticas e africanas e, no mesmo processo, se legitimou em 
especialidades médicas coloniais e tropicais.  

Prolongando um trabalho previamente desenvolvido com essas fontes a respeito da institucionalização 
do ensino médico na Índia colonial, vou agora discutir de que modo se articulavam os recursos 
cognitivos e políticos mobilizados para a gestão das epidemias (cólera, varíola, peste) e  para o 
saneamento urbano em Goa em finais do século XIX. Se a história convencional das ciências médicas dá 
como certa a substituição dos modelos climatológicos e miasmáticos que dominavam no século XIX 
pelas teorias de infecção e transmissão que dominariam a medicina tropical do século XX, o estudo 
empírico do dia-a-dia da administração da saúde no Estado da India e da intervenção em momentos de 
crises epidémicas mostra que o conhecimento mobilizado estava marcado por hesitações, 
sobreposições e contradições. De um um lado, a ciência médica é tomada como uma referência 
consolidada sobre a qual se desenvolvem as políticas sanitárias, fazendo-se acompanhar de dispositivos 
de inferiorização das práticas e cognições que no todo ou em parte a contradizem; de outro lado, 
abrem-se possibilidades, por vezes mesmo movidas a fascínio, para incorporar práticas e conhecimentos 
legitimados pelo uso local.   

Nesta apresentação analisarei com mais pormenor essas zonas de contacto, empréstimo, imitação e 
incorporação que na prática da administração de saúde coexistiam com a vertente autoritária do 
exercício da medicina colonial e que, ocasionalmente, se constituem como propostas de investigação 
com vista ao desenvolvimento de dispositivos de conhecimento e intervenção.   
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