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resumo

Este paper analisa a reformulaçã o das questõ es de populaçã o em Goa, em face da
integraçã o geográ ica e polıt́ica deste territó rio na India em Dezembro de 1961 e das
transformaçõ es econó micas e sociais que se lhe seguiram. Defende-se aqui que estas
mudanças envolveram també m uma transformaçã o nas “polıt́icas da vida” ('politics
of life'), no contexto dos novos valores, necessidades e objectivos que constituıám a
ideologia e programa nacionalista indianos, aos quais Goa chegava com catorze anos
de atraso (a independê ncia da India Britâ nica deu-se em 1947). Adopta-se aqui a
de iniçã o de “polıt́ica da vida” segundo Didier Fassin: “nã o apenas uma questã o de
governamentalidade e tecnologias mas també m de signi icados a valores” (1). Ou
seja, considera-se que o programa de planeamento familiar do governo central da
India nã o se limitou apenas a introduzir em Goa té cnicas contraceptivas e a
legalizaçã o da prá tica do aborto (rejeitadas durante o perı́odo de soberania
portuguesa), como meios de controlo e disciplina da reproduçã o dos indivıd
́ uos,
acompanhadas de estraté gias educativas destinadas à sua inculcaçã o como uma
necessidade individual e colectiva. Esse programa, os seus mé todos e as té cnicas que
preconizava implicavam uma excepçã o ao cará cter inviolá vel da vida, que dominara
os raros debates sobre mé todos contraceptivos durante o perıo
́ do de administraçã o
colonial portuguesa. Estas mudanças materializaram-se em novos instrumentos de
regulaçã o governamental da reproduçã o, legitimados por um discurso sobre o
melhor interesse dos indivıd
́ uos, a sua saú de (especialmente a saú de das mulheres e
das crianças), bem como sobre a sua responsabilidade para com o bem comum. O
programa de planeamento familiar ancorava-se (e ancora-se ainda) em princıp
́ ios
de desenvolvimento econó mico e social, tornando as questõ es de controlo da
populaçã o insepará veis de questõ es de saú de e bem-estar. Nesta polı́ t ica
programada e em larga medida controlada pelo governo central, a necessidade de
corresponder ao equilı́brio, por vezes tenso, entre local e nacional tornou-se
evidente, sugerindo que, em alguns aspectos, as imposiçõ es pó s-coloniais podiam
ser tã o intrusivas como as coloniais.
(1) Didier Fassin, 'Another politics of life is possible', Theory, Culture & Society, 2009, 26(5): 44–60 at 44.
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notas biograficas
´

Mó nica Saavedra é antropó loga e trabalha em investigaçã o nas á reas da antropologia
mé dica e da histó ria da medicina em Portugal e em Goa, India. Desenvolveu pesquisa
sobre as vacinas e a vacinaçã o no Portugal contemporâ neo e sobre o controlo e a
eliminaçã o da malá ria neste paıś. A sua tese de doutoramento deu origem ao livro A
Malá ria em Portugal: Histó rias e Memó rias, publicado em 2014 pela Imprensa de
Ciê ncias Sociais. Presentemente, Mó nica Saavedra encontra-se a trabalhar num livro
sobre as polıt́icas de saú de e a histó ria dos cuidados de saú de primá rios em Goa, India,
no sé culo XX.

3

