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Nesta comunicação propomos uma reflexão acerca da forma como a tripanossomíase (‘doença do sono’) 

animal foi sendo construída como problema pela administração colonial em Moçambique no século XX, 

suscitando uma intervenção por parte de vários organismos oficiais. Diversos comentadores sublinharam ao 

longo dos tempos os efeitos nefastos da mosca tsé-tsé ou glossina, vector da tripanossomíase humana e 

animal e ainda hoje presente no território moçambicano, abrangido pelo chamado fly belt da África 

subsaariana. Se a mosca era, nas palavras dos exploradores Capelo e Ivens, “o terror dos homens e o flagello 

dos animaes”, estudos técnicos levados a cabo já no século XX não seriam menos alarmistas: dois terços da 

área total de Moçambique estavam ‘infestados’ pelas glossinas; das quatro espécies de glossinas então aí 

encontradas, a mais importante era a morsitans, a mais mortífera para os animais domésticos, sobretudo o 

gado. Ao contrário de Angola, em Moçambique a versão humana da doença do sono era apenas endémica 

em áreas confinadas (Andrade e Silva, 1956).  

Desde cedo estabeleceu-se no discurso de diversos agentes coloniais um nexo de causalidade entre a 

doença e as condições de vida da população africana de Moçambique. A doença ajudava a explicar a 

distribuição da população no território, a sua alimentação e condição física – aspectos essenciais para a 

reprodução da mão-de-obra –, bem como a sua situação económica, a sua relação com a terra e as suas 

práticas agrícolas e pastoris. Mas eram também as consequências da doença para a vida social e económica 

da população colona e para os projectos de povoamento e de valorização rural que preocupavam esses 

agentes coloniais. Procuraremos interpretar o problema da doença do sono em Moçambique através da 

análise de diversas questões, entre as quais o desenvolvimento de saberes científicos e da sua aplicação 

concreta, mas integrando-o sempre numa análise do sistema de dominação colonial português, cujas linhas 

principais foram já destacadas pela historiografia.  
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