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Nas Minas Gerais das primeiras décadas do Setecentos, diante do formidável 

movimento de gentes livres e escravas que rapidamente se espalharam pela 

região, da avidez exploratória em meio a precárias condições de vida e de um 

árduo trabalho nas lavras e faisqueiras, a presença de médicos e cirurgiões era 

essencial. Inseridos na massa populacional que se deslocava, integrados nos 

ritmos e interesses característicos das descobertas auríferas, esses homens, que 

acompanharam milhares de outros com o intuito de fazer fortuna, acabaram 

por, também, enfrentar as vicissitudes de um novo universo social e, inúmeras 

vezes, improvisar uma prática médica que pudesse dar conta das exigências 

com as quais se defrontavam quotidianamente. 

O sentido histórico do Erário Mineral, naquilo que revela acerca da experiência 

de um cirurgião nas Minas Gerais do século XVIII, deve ser relacionado a 

um contexto amplo, marcado por um saber médico datado historicamente e 

pelas condições sociais que propiciaram sua formulação singular. A obra, 

tanto em seus diversos tratados como nos casos relatados por Ferreira - as 

doenças de que eram acometidos seus pacientes e as terapêuticas que lhes 

aplicava, os tropeços diante de evoluções inesperadas, as suas fórmulas 

particulares preparadas com os produtos da terra - , não pode ser reduzida 

às receitas interessantes, aos procedimentos simpáticos ou estercoários que 



o autor trazia da formação lusitana, tampouco a seus equívocos, como 

usualmente foi tratada pelos historiadores da medicina brasileira.1 

Muito além desta visão redutora, estão contidas ao longo das mais de 500 

páginas do Erário incontáveis experiências inscritas nas possibilidades da 

medicina e da cura na movimentada Idade de Ouro do Brasil, bem como 

expressivos testemunhos das condições de vida e de sobrevivência de larga 

parcela da sociedade colonial. Fragmento que ilumina a complexidade da 

sociedade mineira à luz de suas condições nosológicas e terapêuticas, 

reproduziu, numa linguagem específica, as urgências de um universo que se 

formara abruptamente, reunindo populações de diferentes origens e classes 

sociais, sem o enraizamento das zonas de ocupação mais antiga. Movendo-se 

nesse contexto social com a formação prévia que trazia do Hospital Real de 

Todos os Santos, de Lisboa, Gomes Ferreira mostrou-se atento às inflexões 

específicas do clima e das patologias que aqui encontrou, recolhendo 

concepções de diferentes origens, criando procedimentos de diagnóstico e de 

cura que, muitas vezes, substituíram os que havia aprendido em Portugal. 

Num sentido amplo, e embora já houvesse passado quase dois séculos das 

primeiras expedições náuticas portuguesas, encontram-se presentes no tratado 

setecentista de Gomes Ferreira processos similares aos que acompanharam as 

aventuras expansionistas e os descobrimentos. Sobretudo a partir do século 

XVI, os europeus viram-se diante de territórios e contingentes populacionais 

para eles novos e foram obrigados a adequar seus conhecimentos e visão do 

mundo a uma realidade diferenciada, marcada inicialmente pelas intempéries 

e distâncias das navegações e, ao longo da experiência colonizadora, por 

informações sobre doenças e drogas até então desconhecidas. Os estudiosos 

dos descobrimentos e da formação do império colonial português têm 

contemplado com relativa atenção tal processo, salientando os cuidados que 

1 Como exemplo, o conceituado historiador da medicina brasileira, Lycurgo Santos Filho, 
avalia a obra como repositório de impropriedades médicas, então admitidas pela maioria dos 
profissionais, um grosso volume que descreve afeções mais comuns na Bahia e Minas Gerais, como o 
maculo, escorbuto, 'espinha caída', e indica 'segredos ou remédios particulares', entre eles o óleo de 
ouro. SANTOS FILHO, Lycurgo. História geral da medicina brasileira, v. 1, p. 42. 



acompanhavam a preparação das expedições náuticas e das boticas de bordo, 

as mazelas físicas das longas travessias e, principalmente os impactos que as 

novidades advindas do ultramar trouxeram aos horizontes da matéria médica 

dos povos ibéricos. 2 

Dos informes sobre a flora e a fauna de valor medicinal à descrição dos males 

que dizimavam as populações autóctones, possivelmente em razão da 

chegada dos europeus, situam-se como expressão desse movimento de 

contato com ambientes e populações exóticas, ainda na era quinhentista, as 

informações fornecidas pelo boticário Tome Pires, no início do século XVI; 

os colóquios do conceituado físico Garcia de Orta, editados em Goa em 1563; 4 

ou, ainda, Cristóvão da Costa, com seu tratado sobre as drogas orientais de 

1568. 5 Também inseridas neste conjunto, vale lembrar as notícias deixadas, 

em 1587, pelo senhor de engenho Gabriel Soares de Sousa, relativas 

especificamente às doenças, árvores e ervas medicinais do Bras i l . 6 

Estendendo-se já ao século XVII, há também o relato do licenciado Aleixo de 

Abreu acerca das experiências que manteve em Angola e no Brasil, editado 

em 1623. Esses autores, dentre outros, sinalizam, na reversão da perspectiva 

eurocentrista, a projeção de uma longa estirpe de profissionais formados 

nas academias e nas tradições da medicina e da terapêutica portuguesas, e que 

foram obrigados a se transformar também em naturalistas, adestrados no 

reconhecimento das doenças e das mezinhas e drogas do Oriente, da África 

e do Novo Mundo. 

• •»· — — •· ·• —•• — 
2 PINA, Luís de. A medicina embarcada no século XVI e XVII. Arquivo Histórico de Portugal, 
v. IV, p. 288; A botica de bordo de Fernão de Magalhães, Anais da Faculdade de Farmácia do 
Porto, v. IV. 

3 PIRES, Tomé. Carta escripta de Cochin a el-Rey D. Manoel por Thomé Pires, em 27 de 

janeiro de 1516, sobre algumas plantas e drogas úteis do Oriente. 
4 FICALHO (Conde de). (Dir.) Colóquios dos simples e drogas da índia, por Garcia da Orta. 
5 COSTA, Cristóvão da. Tratado de Ias drogas y medicinas de Ias índias Orientais. 
6 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587. 
7 ABREU, Aleixo de. Tratado de Ias siete enfermidade, de la inflammación universal de higado, 
zirbo, pyloron, y rinones. 



No Brasil, a presença de uma massa de indivíduos escravizados em contraposição 

ao pequeno contingente de colonos brancos, associada à imensidão territorial dos 

domínios, principalmente a partir da expansão para o interior em busca da riqueza 

mineral, e a improvisação de agrupamentos erigidos ao sabor das aventuras 

exploratórias foram fatores que exigiram ainda mais a flexibilização das regras da 

medicina metropolitana.8 A um saber médico, delineado em suas concepções e 

terapêuticas desde a Idade Média, impunha-se enfrentar moléstias próprias a outro 

hemisfério e clima, circunstanciadas pela situação colonial na qual a escravidão 

indígena, o tráfico africano e as condições de vida e de trabalho da massa escrava 

faziam avolumar quadros patológicos que não aqueles do reino. À farmacopéia 

metropolitana, sedimentada em complexas composições de recursos não mais 

disponíveis, caberia assimilar as ervas e raízes da terra e, com isso, substituir os 

produtos da Europa ou das possessões orientais, que aqui chegavam com sua 

qualidade comprometida em função das longas distâncias e, pelo mesmo motivo, 

escassos e com preços elevados.9 

No mundo da colônia, o apelo a profissionais que não exclusivamente os 

formados nas escolas de medicina metropolitanas demarcou a realidade singular 

da prática médica, sobretudo nos três primeiros séculos. Se em Portugal 

procurava-se impor linhas hierárquicas entre físicos e cirurgiões, mantendo-se, 

a partir de suas distinções, campos de atuação relativamente diferenciados 

decorrentes das cissuras entre a medicina doutrinai e a ministrante,10 e se ainda 

a metrópole poderia se dar ao luxo de expulsar os profissionais cristãos-novos, 

•••»•• ·• ·• •« •# 

8 RIBEIRO, Márcia Moisés. A singularidade colonial. In: A ciência dos trópicos, p. 21-45. 
9RIBEIRO, Márcia Moisés. A singularidade colonial. In: A ciência dos trópicos, p. 25; 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras, capítulo: "Botica da natureza. In: 
Caminhos e fronteiras, p. 74-89. 

1 0 As distinções implicavam, primeiramente, a formação diferenciada: os físicos, diplomados 
nas academias de medicina européias e os cirurgiões com uma formação realizada nos 
hospitais do reino ou junto a cirurgiões aprovados. Ambos estariam sujeitos a exames junto 
às autoridades do reino ou da colônia para a obtenção de cartas de habilitação no exercício 
da clínica médica ou cirúrgica. (LEMOS, Maximiano. Da creação dos estudos cirúrgicos no 
Hospital de Todos-os-Santos à reforma da Universidade, 1504-1772). In: História da medicina 
em Portugal... Envolviam também campos diferenciados de atuação, sendo que aos cirurgiões 
eram atribuídas as funções ditas mecânicas da medicina; segundo Márcia Moisés Ribeiro, 



acusados como judaizantes ou marranos, 1 1 o Brasil não só abrigou 

conceituados médicos degredados, como deu maior espaço aos cirurgiões, 

aos boticários, aos barbeiros e também aos práticos da medicina - fossem 

estes últimos ricos senhores de fazendas ou engenhos e escravos, fossem, 

numa outra escala, simples curiosos, como eram chamados os que provinham 

de diferentes estratos sociais. 

Impossível dimensionar a proporção entre físicos e cirurgiões existentes no Brasil 

nos séculos XVII e XVIII. As indicações sobre a falta de atendimento médico 

foram inúmeras, tanto provenientes de zonas de povoamento mais denso, 

quanto vindas de áreas distantes do litoral. Para Recife, entre 1654 e, 

aproximadamente, 1720, Pereira da Costa localizou na documentação menções 

a respeito de sete médicos graduados e três cirurgiões, em sua maioria ligados 

às tropas do exército ou profissionais de partido a serviço da Câmara. 1 2 Na 

mesma localidade, nos primórdios do século XVIII, para cerca de 30.000 racionais 

indivíduos entre adultos e párvulos, brancos e pretos, libertos e escravos, o cirurgião 

Padre Manuel dos Santos testemunhava que médicos, quando muito houve, 

nunca de três passarão. 1 3 Tempos mais tarde, aproximando-se já dos finais do 

século, a carência de assistência médica em Belém era ainda mais acentuada: em 

1783, Alexandre Rodrigues Ferreira noticiava a presença de apenas dois médicos 

1 »»» — Η O Μ Μ — •· ·· · · · •· 

funções mais elementares tais como sangrias, escarificações, extração de balas, aplicação de ventosas 
e sanguessugas, curas de ferimentos externos e outras atividades dependentes de habilidade manual. 
RIBEIRO, Márcia Moisés. A ciência dos trópicos, p. 34. 

1 1 Sobre os abalos causados pela Inquisição na medicina portuguesa e a importância dos 
exilados na formulação do saber médico, entre os séculos XVI e XVIII: LEMOS, Maximiano. 
História da medicina em Portugal, v. 1, p. 217-220; SANTOS FILHO, Lycurgo. História geral da 
medicina brasileira, v. 1, p. 283-289. 

1 2 COSTA, F. A. Pereira da. Anais pernambucanos, ν. III, p. 31-36. Para se ter uma idéia 
comparativa, em uma só freguesia de Lisboa, das Mercês, por volta de 1763, viviam aí cinco 
médicos, sete cirurgiões, três boticários, dois oficiais de boticários e um comerciante de Água da Inglaterra; 
para toda Lisboa, da mesma época, contava-se com 192 cirurgiões, 96 boticários, 51 médicos, 30 
ajudantes de enfermeiros, 25 enfermeiros, 18 oficiais de boticários, 13 parteiras, 3 dentistas, 2 boticários 
cirurgiões, além de outros profissionais da área da saúde. (Dados citados em: DIAS, José Pedro 
Sousa. A farmácia setecentista... In: Catálogo da exposição Farmácia Setecentista..., p. 8-9.) 

1 3 SANTOS, Manuel dos. Narração histórica das calamidades de Pernambuco..., Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. LIII, p. 7,1890. 



e sete cirurgiões aprovados para assistir uma população de aproximadamente 11 

mil almas.14 Mesmo em áreas densamente povoadas, tal como as Minas do século 

XVIII, acredita-se terem sido poucos os médicos formados; Lúcio de Senna listou 

alguns nomes para todo o século, muitos deles portugueses e estrangeiros de 

outras nações, no geral envolvidos em outras atividades.15 

A escassez de médicos configura-se característica importante para dimensionar 

o período correspondente à obra de Gomes Ferreira, como também, 

considerando-se um tempo mais longo, importante para entender as direções 

que, durante séculos, tomaram as práticas de diagnóstico e de cura das doenças 

no Brasil. Nessas circunstâncias difíceis, ressaltou-se a importância do 

conhecimento que os profissionais que aqui assistiram desenvolveram, grande 

parte respaldado no atendimento quotidiano às populações. Do exotismo das 

doenças existentes nas travessias e conquistas, da necessidade de improvisar 

terapêuticas e remédios, da carência de físicos nas novas terras e do vasto 

experimentalismo dos cirurgiões resultaram guias para a prática médica 

valorizados no reino e na colônia, como foi o Erário Mineral. 

Desde os inícios dos empreendimentos coloniais, as autoridades ibéricas 

entenderam a necessidade e o sentido de produzir informes que permitissem 

o reconhecimento de produtos úteis para a ampliação do lucrativo comércio 

de drogas. O incentivo às obras que descrevessem o quadro de doenças e, 

especialmente, a flora e a fauna de valor medicinal localizadas nos territórios 

descobertos remonta ao Édito de Felipe II, de 1570, vigente ao tempo da 

união das Coroas ibéricas, do grande império unificado dos Felipes. 

Dispositivo que buscava tirar proveito das notícias trazidas por todos aqueles 

que porventura entrassem em contato com as novas terras, com seus 

habitantes originais e adventícios: 

Ε reconhecendo o quanto de beneficio será para este e aqueles reinos a notícia, 
comunicação e comércio de alguma planta, ervas, sementes e outras cousas 

• • • • » » mm mm mm mm mm mm mm mmm <» 

1 4 Apud SOUZA, José Eduardo Teixeira de; LIMA, Agostinho José de Sousa. As sciências 
médico-pharmacêuticas. In: LIVRO do Centenário (1500-1900), v. 2, p. 51. 

1 5 SENNA, Lúcio de. Médicos mineiros..., p. 115. 



medicinais que possam conduzir à cura e saúde dos corpos humanos, temos 
resolvido enviar, algumas vezes, um ou muitos protomédicos gerais às 
províncias das Índias e ilhas adjacentes. 

Esses emissários, segundo os termos da mesma determinação, seriam 

incumbidos de 

informar, aonde chegarem, de todos os médicos, cirurgiões, herbolários espanhóis 

e índios, e outras pessoas curiosas nesta faculdade e que lhes pareça poderão 

entender ou saber algo, e tomar relação deles, geralmente, de todas as ervas, 

árvores, plantas e sementes medicinais que houver [...] se informarão sobre a 

experiência que se tem das coisas sobreditas, e do uso, faculdade e quantidade 

que destas medicinas se dão; como se cultivam, se nascem em lugares secos ou 

úmidos; e se das árvores e plantas há espécies diferentes...16 

Conhecimento prestigiado e até então prerrogativa da medicina doutrinai, 

informar sobre a matéria incluía até mesmo as considerações feitas pelos 

cirurgiões, grupo social visto como pouco habilitado para formular guias e 

tratados médicos. Sendo estes os que com mais freqüência atendiam os 

habitantes da colônia, seriam os mais aptos a retirar dessa prática elementos 

que contribuíssem para o saber médico e farmacológico, emparelhando-se, 

nessas circunstâncias, aos "autores" formados nas academias. Numa 

perspectiva ampla, os cirurgiões expressavam em suas descrições e 

ensinamentos a situação colonial, marcada pela prevalência do conhecimento 

prático sobre o teórico, da experiência e do empirismo sobre a razão, tal 

como diria Gomes Ferreira no Prólogo de seu Erário Mineral. 

Com exceção das obras dos físicos holandeses Guilherme Piso e George 

Marcgraf, realizadas sob os auspícios do governo de Maurício de Nassau 

em Recife, pode-se afirmar que, no Brasil, as demandas dos poderes 

metropolitanos só passaram a su:tir efeito a partir do final do século XVII, 

quando começaram a ser produzidos relatos específicos sobre o quadro 

nosológico da colônia. Anos antes do Erário Mineral, publicado em 1735, vale 

1 6 Lei de 11 de janeiro de 1570, apud DUARTE, Eustáquio. Introdução histórica. In: MORÃO; 
ROSA; PIMENTA. Notícia dos três primeiros livros em vernáculo sobre a medicina no Brasil, p. 43. 

1 7 PISO, Guilherme. História natural e médica da índia Ocidental. 



ressaltar os primeiros tratados em língua vernácula sobre as patologias que 

afligiam os habitantes dos finais do século XVII e início do XVIII: de Simão 

Pinheiro Morão, médico, cristão-novo, reconciliado, Tratado único das bexigas 

e do sarampo, de 1683; de João Ferreira da Rosa, o primeiro a descrever a 

febre amarela nos territórios brasileiros, Tratado único da constituição pestilental 

de Pernambuco, de 1694; e de Miguel Dias Pimenta, cirurgião-mascate, Noticia 

do que é o achaque do bicho, de 1707. Sublinha-se, além disso, numa época 

próxima à da estada de Gomes Ferreira em Minas Gerais, os relatos do físico 

José Rodrigues Abreu que acompanhou o governador Antônio de 

Albuquerque, passando por São Paulo cerca de 1712, estando em Minas entre 

os anos de 1705 e 1714, 1 9 autor que, a partir de suas vivências ultramarinas, 

publicou, em 1711, Luz de cirurgiões embarcadiços, que trata das doenças epidêmicas 

de que costumam enfermar todos os que embarcam para as partes ultramarinas e, 

em 1732, Historiologia médica, obra que traz algumas referências sobre o Brasil. 

Também o cirurgião João Cardoso de Miranda dedicou-se ao tema mais 

amplo das doenças e terapêuticas coloniais em sua obra Relação cirúrgica, e 

médica, na qual se trata, e declara especialmente um método para curar a infecção 

escorbutica, ou mal de Luanda, publicada em 1741. E, do mesmo autor, o 

opúsculo de 1749, relativo às qualidades das águas próximas a Sabará para 

a cura dos achaques dos que para aí se dirigiam, Prodigiosa lagoa descuberta 

nas Congonhas das Minas de Sabará. 

18 Os três tratados foram reeditados, numa iniciativa do Arquivo Público de Pernambuco, 
em 1956, na obra acima citada, de MORÃO, ROSA; PIMENTA. Notícia dos três primeiros 
livros em vernáculo sobre a medicina no Brasil. 

1 9 Segundo informações de SENNA, Lúcio de Médicos mineiros, p. 118; TAUNAY, Afonso 
d'E. Epidemias e endemias coloniais. Anais do Museu Paulista, t. III, p. 414. LEMOS, 
Maximiano. História da medicina em Portugal, v. 1, p. 156. 

2 0 Trata-se do mesmo autor da receita contra escorbuto acrescentada, a pedido, no Tratado 
ΧII do Erário Mineral. A publicação em livro é, portanto, posterior ao Erário, sendo um dos 
seus intuitos a divulgação correta da fórmula, corrigindo alguns equívocos da veiculada na 
obra de Gomes Ferreira. MIRANDA, João Cardoso de. Relação cirurgica, e medica.... 

2 1 MIRANDA, João Cardoso de. Prodigiosa lagoa descuberta nas Congonhas das Minas de 
Sabará.... 



Posteriormente, décadas após a edição do Erário Mineral, vem a lume, em 

Lisboa, o trabalho de José Antônio Mendes, Governo de mineiros mui necessário 

para os que vivem distantes,22 de 1770, cirurgião formado no Hospital Real de 

São José, de Lisboa, que exerceu a medicina no Hospital da Demarcação 

Diamantina, Serro do Frio. Essa obra que consolida a importância de tratados 

de medicina prática para a orientação dos colonos, dos quais o Erário é, sem 

dúvida, precursor. Significativo também, entre as peças elaboradas no final 

do século XVIII, foi o testemunho deixado em 1786 por Antônio José de 

Araújo Braga, cirurgião português formado no mesmo hospital lisboeta, em 

que descreve a situação da assistência médica e as doenças mais comuns na 

região de Barcelos, na capitania do Rio Negro: Observações médicas, relatório 

apresentado ao naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, em suas incursões 

à Amazônia, a mando do governo português. 

Relativamente ao conjunto de trabalhos datados entre os finais do século 

XVII e a metade do século XVIII, o Erário Mineral apresenta algumas 

similaridades: quanto à forma - a maneira pela qual apresenta os casos e 

suas indicações; quanto ao conteúdo - respaldado no saber médico da época 

e que se manteve relativamente inalterado até os primórdios do século 

seguinte. No entanto, apresenta vieses que o tornam historicamente 

singular. Comparado aos tratados dos dois físicos radicados em Recife (Morão 

e Rosa, acima citados), enquanto estes foram elaborados por profissionais 

vinculados às intervenções dos governos locais preocupados em debelar 

epidemias que assolavam as cidades do Nordeste - e suposto que sedimentados 

na tradição deixada pelos holandeses nas obras inaugurais sobre a matéria 

médica de seus físicos e naturalistas - , o texto de Ferreira diferencia-se, pois, 

ampliado em direção à descrição de um número grande de incômodos físicos 

com os quais se defrontava no dia-a-dia, mostra-se acentuadamente 

contextualizado pelo quotidiano e pelos ritmos da sociedade que assistiu. 

• <> ·» ·« »• ·· ·· »·· •» 
2 2 MENDES, José Antônio. Governo de mineiros mui necessário para os que vivem distantes.... 
2 3 Observações médicas do cirurgião Antônio José de Araújo Braga, de 1786. In: FERREIRA, 
Alexandre Rodrigues. Diário da viagem philosófica... Revista do Instituto Histórico Geográfico 
Brasileiro, t. LI, 1888. 



Ao relatar experiências de um cirurgião que faz de suas funções complemento 

de outras - aproximando-se em suas atribuições mais a práticos de medicina 

tais como Pimenta e Cardoso, já citados - , descreve uma multiplicidade de 

males, contemplando em sua obra desde as doenças pulmonares, as mais 

comuns nas Minas, até os ferimentos causados pelo bicho-do-pé ou por uma 

simples frieira, pequenos acidentes que nos tempos coevos poderiam evoluir 

para gangrena e morte. Mosaico de doenças, mas principalmente de 

terapêuticas e receituários úteis aos colonos, o Erário Mineral destaca-se 

também quanto à menção da flora brasileira de valor medicinal , 

especialmente quando destinada aos cuidados com os escravos, àqueles que 

viviam distantes dos povoados e de suas boticas, aos brancos rudes, ou seja, 

às camadas menos favorecidas da sociedade mineira. Para tanto, o cirurgião 

busca a experiência dos habitantes indígenas irradiada por intermédio dos 

sertanistas paulistas e dos jesuítas, ou ainda os ensinamentos dados por 

antigos moradores da região, mezinheiros, curandeiros e mesmo velhas 

comedeiras, como eram por ele denominadas as mulheres que praticavam a 

medicina popular. 

Na ansiedade de combater os males, o olhar de Gomes Ferreira capta e recolhe 

a riqueza de informações que encontra disseminada por entre uma sociedade 

multifacetada. Diante dela, notadamente uma sociedade que se formava, insiste 

numa ação quase que pedagógica: sugerindo qualidades de alimentos mais 

apropriados àquele clima ensinando, aos que viviam distantes de boticas, aos 

faltos de notícias que vivem nos matos, não somente suas receitas particulares, 

como também a maneira pela qual deveriam ser plantadas as ervas medicinais 

que também ele cultivava em sua horta; aconselhando aos senhores de 

escravos como tratá-los, como remediar as possíveis seqüelas das punições, 

ou ainda como os negros e as gentes simples deveriam ser indagados para o 

diagnóstico de seus males: Se o doente for preto ou branco rude, a informação que 

se tomar se repetirá duas e três vezes, porque, como é gente agreste e variavel, agora 

dizem uma coisa, e, tornando a ser perguntados, respondem outra (EM, v. 1, p. 

247). Condenava, além disso, a falta de higiene e os maus-tratos dirigidos 

aos mesmos, insistindo em condições mínimas de vida, senão por valores 



filantrópicos, ao menos como forma de preservar uma propriedade valiosa 
da qual ele mesmo usufruía: Ε advirto que, se o doente for preto, se lhe dê boa 

cobertura, casa bem recolhida e o comer de boa sustância, que nisto pecam muitos os 

senhores de escravos (EM, v. 1, p. 258). 

Realizando as múltiplas tarefas que lhe foram colocadas pela realidade da 

colônia, Gomes Ferreira seguia movimentos similares ao conjunto social mais 

amplo dos cirurgiões. Formados nos hospitais do reino, geralmente 

remediados e com poucas fazendas, como diziam, homens que se aventuram 

em direção às benesses da colônia, vislumbrando possibilidades de 

enriquecimento que se mostrariam mais atraentes principalmente após a 

descoberta do ouro na região onde o autor viveu por mais de duas décadas. 

Preparação de um antídoto contra mordedura de serpentes. (Anônimo) 



Trajetória social dos cirurgiões no Brasil colonial 

Vindos para o Brasil geralmente como embarcadiços, profissionais mais que 

necessários diante das mazelas das longas travessias marítimas, os cirurgiões 

-habilitados nas artes da cirurgia, quebraduras, amputações - e os barbeiros 

ou sangradores - adestrados em sarjar, sangrar, aplicar ventosas ou 

sanguessugas, extrair dentes, barbear ou cortar cabelos - predominaram no 

trato dos habitantes remediados e pobres da colônia. Se a princípio a eles 

estariam destinados os enormes plantéis escravos, distribuídos nas minas, 

nas cidades e nas fazendas, estenderam sua esfera de atuação a outras 

camadas sociais quando da carência de profissionais médicos. À escassez de 

físicos formados, é necessário acrescentar as inúmeras dificuldades envoltas 

no comércio de drogas e remédios, seu alto custo e o comprometimento de 

sua qualidade em função das longas travessias - particularmente a corrupção 

dos mesmos, passando a linha, onde todas as cousas se degeneram, segundo os 

termos do próprio Gomes Ferreira (EM, v. 1, p. 285). Assim, diante das 

profundas desigualdades sociais, acentuadas ao limite pela escravidão, os 

produtos de botica, muitos deles provenientes do reino, e profissionais 

médicos eram quase que prerrogativas dos mais ricos; remédios caseiros, 

fórmulas feitas com ervas e outros produtos de valor medicinal, curandeiros 

e mezinheiros, barbeiros, sangradores e cirurgiões era aquilo com que 

poderiam contar minimamente os setores remediados, pobres e os escravos 

da colônia. 

Nos primeiros séculos da colonização, a fiscalização ao exercício profissional 

e ao comércio de drogas estivera a cargo de representantes do físico-mor do 

reino, substi tuídos entre 1782 e 1802 por delegados da Junta do 

Protomedicato, organismo sediado em Lisboa e criado por D a . Maria I. Antes 



desta, o Regimento de 1742 relativo às partes do Brasil determinava que os 

comissários, médicos aprovados pela Universidade de Coimbra, fiscalizariam 

não só a qualidade das drogas trazidas pelos navios e depositadas nas boticas 

brasileiras, e a ação dos boticários, como também coibiriam a prática da clínica 

por leigos, ou por aqueles que a isso não estivessem explicitamente 

habilitados. 2 4 

Mas, de fato, instituições e autoridades pouco fizeram contra a ação de 

homens e de mulheres que praticavam as artes médicas e desenvolviam seus 

próprios receituários e terapêuticas. Mesmo nos principais centros da 

administração colonial, como Salvador, Rio de Janeiro e Recife, onde 

teoricamente essa fiscalização estaria mais presente, as medidas restritivas, 

além de se mostrarem relativamente inoperantes, quando aplicadas, recebiam 

freqüentes reclamos vindos muitas vezes dos representantes da Coroa, em 

nome da realidade colonial. No final do século XVIII, D. Rodrigo Menezes, 

governador em Salvador, conclamava às autoridades metropolitanas a 

necessidade de contemplar com parcimônia o controle dos profissionais não 

aprovados, em razão das carências da população. Investia, nessa época, contra 

as medidas tomadas pelos delegados da Junta do Protomedicato, pois, no 

seu dizer, eram os cirurgiões não aprovados e especialmente os sangradores, 

geralmente negros forros, os que medicavam com mais pontualidade. 

Também entre a elite de fazendeiros e donos de engenho existia relutância à 

aplicação rígida da lei. Anos mais tarde, em 1807, no parecer sobre as causas 

que impediam o desenvolvimento da colônia, aconselhava o desembargador 

João Rodrigues de Brito ao Conde da Ponte, governador da Bahia, a plena 

liberalização de conhecimentos e práticas: 

24 Regimento que devem observar os comissários delegados do Fizico mor do Reyno, no 
Estado do Brasil, de 27 de maio de 1742, apud CORDEIRO, José Pedro Leite. Documentos 
sobre médicos e medicina no Brasil. Revista do Instituto Histórico Brasileiro, v. 244, p. 372-
378,1959. Segundo Márcia Moisés Ribeiro, completado por outro regimento datado de maio 
de 1744. RIBEIRO, Márcia Moisés. A singularidade colonial. In: A ciência dos trópicos, p. 31. 
Ver também ARAÚJO, Carlos da Silva. Matéria médica no Brasil do século XVIII, p. 39-40. 

2 5 Ofício de D. Rodrigo de Menezes ao ministro do Ultramar em Lisboa, em 21 de maio de 
1787, apud NABUCO, José Thomaz. Um cirurgião do Brasil colônia..., p. 156. 



Permiti o tratar dos enfermos a todos os que tiverem para isso inclinação, e vos 

vereis um grande número de homens de letras, e curiosos, aplicarem-se à arte 

de curar, porem-se em estado de discernir os charlatães, e obrigá-los pela sua 

concorrência a estudarem e cuidarem seriamente dos seus doentes. 

Para tanto, sugeria o fim da exigência das cartas de habilitação, do monopólio 

do exercício das funções entre os "encartados", a possibilidade de os boticários, 

párocos e mesmo senhores de engenho praticarem as artes médicas, seguindo 

uma tradição que já era notável em Salvador e no Recôncavo: 

São bem conhecidos alguns lavradores do Recôncavo, que por caridade curam 

muita gente com feliz sucesso, como o Senhor do Engenho do Poucoponto, e há 

mesmo dentro da cidade até pessoas do sexo feminino, que exercem a Farmácia 

com mais perfeição que muitos Boticários encartados, lembrando entre elas, 

como exemplo, as meninas do Senhor João Landislau, cuja botica é a mais 

creditada.27 

Pois, como bem observou um cirurgião no final do século X V I I , a necessidade 

não tem lei e onde não há médico, nem cirurgião, melhor é sujeitar-se o enfermo ao 

curativo dos enfermeiros que tem uma reconhecida prática, do que abandonar-se ao 

desamparo em que acabam os demasiadamente escrupulosos. Morando na 

Amazônia, em 1786, enfatizava Antônio José de Araújo Braga que essa 

carência transformava simples condutores de canoas nos principais recursos 

com que poderiam contar os seus habitantes. Homens, segundo ele, de 

notável familiaridade com as moléstias e as drogas da região: 

Assim se vendo que os cabos das canoas que navegam para o Mato-Grosso, 
como a experiência os têm ensinado que as enfermidades que reinam durante 
aquela viagem, e em todo o distrito daquela capitania, são as febres pestilantes, 
que eles chamam carneiradas; a corrupção ou por outro nome o bicho, toda 
qualidade de sezões; as obstruções, e as hidropesias, cuidam muito de proverem 
dos remédios mais próprios, como são na classe dos eméticos, o tártaro 
ipecacuanha; na dos tônicos, extrato de china e a dita em pó e o sal de losna; nas 

·· »· »· ·» ·» »» #« »·• •» 
26 Resposta de João Rodrigues de Brito ao ofício do Governador Conde da Ponte, em 1807, 
sobre o estado da lavoura, comércio etc. BRITO, Rodrigues de. A economia brasileira no alvorecer 
do século XIX, p. 102. 

27 BRITO, Rodrigues de. A economia brasileira no alvorecer do século XIX, p. 103-104. 



dos estimulantes, contra a corrupção, o gengibre, a pimenta malagueta em pó 
misturada com sal comum, o enxofre, e a pólvora. Ε na dos purgantes, a jalapa, 

n o 

o ruibarbo, o quintílio e na falta d'este, o pinhão. 

É lógico supor que esta prevalência provocava por vezes intensas querelas 

entre os físicos e os cirurgiões ou entre estes e outros tipos sociais de curiosos 

que tomavam para si os encargos de ministrar terapêuticas para as doenças. 

Em face da epidemia de febre amarela que atacava Recife, no final do século 

XVII, o médico formado em Coimbra, João Ferreira da Rosa, condenava os 

métodos de que se valia o cirurgião flamengo Antônio Brebon, que, segundo 

ele, a partir de uma observação equivocada da doença administrava uma 

terapêutica "bisonha e aérea", pouco condizente com a gravidade da 

moléstia. Também o empírico João Cardoso de Miranda, para que fosse 

aprovada sua fórmula contra o escorbuto, reconhecida em quase todo o Brasil 

do século XVIII e requisitada por mercadores da Costa da Mina, Angola e 

índia para onde enviava arrobas, como ele afirmava, teve de recorrer aos 

favores reais para contornar as acusações de charlatanismo. A respeito, 

afirmou o comentador de sua obra: 

O que se sabe é que foi nos degraus do trono real que foi acabar a contenda curiosa 
que relatamos, e que pode ser bem considerada como símbolo das rijas e demoradas 
lutas que no século XVIII se deram entre médicos e cirurgiões, pretendendo estes 
elevar-se até àqueles no exercício da clínica e na consideração pública, ao passo que 

os médicos os repeliam como indignos pela sua condição e ignorância.30 

Ao sinalizar a importância de seu conhecimento, advindo da prática nas 

Minas Gerais e muitas vezes em oposição às indicações preconizadas pelos 

— ** *· ·· — ·· 
2 8 BRAGA, Antônio José de Araújo. Relatório médico de 1787..., apud FERREIRA, Alexandre 
Rodrigues. Diário da viagem filosófica, p. 147. 

2 9 Na frota de mil seiscentos e noventa e dois mandou sua Majestade ao Governo da Bahia, e por ele 
às mais capitanias, o traslado de um juramento do cirurgião Antônio Brebon, o qual quimericamente 
se publicou descubridor da cura deste contágio: eéo dito juramento na forma seguinte, transladado 
de verbo e verbum. ROSA, João Ferreira da. Tratado único da constituição pestilencial de 
Pernambuco, de 1691. In: MORÃO; ROSA; PIMENTA. Notícia dos três primeiros livros em 
vernáculo sobre a medicina no Brasil, p. 235-236. 

3 0 CARVALHO, Augusto da Silva. Prefácio. In: MIRANDA, João Cardoso de. Prodigiosa 
lagoa descuberta nas Congonhas das Minas de Sabará, p. XXXII. 



"autores", o autor do Erário Mineral reproduzia uma situação corrente em 

outros pontos da colônia, tomando de antemão um certo cuidado para não 

levantar a ira dos formados, explicando as razões de sua ousadia em editar 

um tratado médico. No Prólogo ao Leitor, afirmava: 

Se for censurado por escrever da Medicina, sendo professor da Cirurgia, respondo, 
que a Cirurgia é parte inseparável da Medicina, e demais, que nas necessidades da 
saúde os Cirurgiões suprem em falta dos senhores Médicos, e com muita razão em 
tantas, e tão remotas partes, que hoje estão povoadas nestas Minas, aonde não 
chegam Médicos, nem ainda Cirurgiões, que professem Cirurgia, por cuja musa 
padecem os povos grandes necessidades. Para remediar estas, e dar luz aos 
principiantes nesta região, sai a público este Erário Mineral. 

Além da larga influência junto à sociedade colonial, a maior parte dos 

cirurgiões luso-brasileiros, como também dos físicos formados nas academias 

de Portugal que aqui assistiam, não se dedicava com exclusividade aos 

misteres de suas funções. Ofício considerado mecânico, por muito tempo 
31 

desprestigiado socialmente e associado a ocupações de cristãos-novos, 

tanto os cirurgiões quanto os médicos, muitas vezes oriundos de setores 

sociais remediados da metrópole, vinham como degredados e reconciliados, 

envolvidos com os tribunais da Inquisição, ou abandonavam o país de 

origem espontaneamente em busca de riqueza. Nessa trajetória, não foram 

poucos os que se converteram em comerciantes abastados, mascates que 

chegavam aos pontos mais distantes da colônia, ricos senhores de engenho 

em Pernambuco ou no Recôncavo Baiano, donos de fazendas e de lavras 

relativamente produtivas nas Minas Gerais e, como tais, senhores de escravos 

e, por vezes, negociantes ligados ao comércio africano. Na sobreposição 

de funções e atividades multiplicavam seus conhecimentos, como decorrência 

• »» »» ·» •· ·• • »« 
3 1 Não obstante a inspecção e direção theologo-metaphysica do ensino médico, a natureza real e 
positiva de taes estudos provocava uma certa suspeição de impiedade nos que os cultivavam, suscitando 
o rifão já tão popular no século XVI, Tres medici, quatuar athaei; poucos cursavam Coimbra, e por 
lei (1632-1671) estavam proibidos de curar no reino os médicos que saíssem reconciliados com o 
Santo Officio; e mais adiante: Durante a tétrica actividade da Inquisição, os médicos portugueses 
ostentavam-se como familiares do Santo Officio e ardentemente solicitavam essa distincção para arredar 
de si o labéo de christãos novos. SOUZA, José Eduardo Teixeira de; SOUSA LIMA, Agostinho 
José de. As sciências médico-pharmacêuticas, p. 23. 



não só do trato das populações coloniais, como também do resguardo de 

interesses particulares. 

O acesso à documentação da época - processos da Inquisição, petições às 

autoridades metropolitanas, devassas e conflitos com as autoridades locais -

vem aos poucos restabelecendo múltiplas injunções na trajetória social dos 

cirurgiões e dos físicos estabelecidos na colônia. Ora deparamos com o médico 

Simão Pinheiro Morão, em Pernambuco das últimas décadas do século XVII, 

laureado autor do primeiro tratado de matéria médica feito no Brasil, mas, no 

entanto, indiciado e acusado como judaizante pelos tribunais da Inquisição e 

enviado como reconciliado à colônia;32 ora ainda com práticos da medicina, 

como Miguel Dias Pimenta e João Cardoso de Miranda, em seus estudos sobre 

doenças que atacavam principalmente os africanos trazidos ao Brasil - a 

corrupção ou achaque do bicho e o mal de Luanda ou escorbuto - , envoltos 

nos negócios do comércio de escravos com a África, o primeiro em Recife e o 

segundo em Salvador, ambos na primeira metade do século XVII . 3 3 Também 

nas regiões das Minas Novas, da mesma época, físicos cristãos-novos como 

João Nunes Vizeu, Francisco Nunes Miranda, Antônio Ribeiro Sanches e o 

boticário João Henriques de Paiva mantinham sociedades para o carregamento 

de escravos, realizando transações comerciais entre as Minas e os portos do 

Rio de Janeiro, Salvador, Angola e São Tomé. 3 4 

» »»» Η W M »> »· »» •» •· ·** — 

3 2 HERSON, Bella. Cristãos-novos e seus descendentes na medicina brasileira (1500/1850), p. 93-94. 
Segundo nos informa à página 171, de acordo com o decreto de 1671, os médicos cristãos-
novos, mesmo reconciliados com o Santo Ofício, ficariam proibidos de exercer a profissão sob 
pena de serem exterminados; nessas circunstâncias era para o Brasil que, em regra, se desterrava o 
infrator da lei. Mas, mesmo aqui, não estariam livres da Inquisição: Lina Gorenstein Ferreira da 
Silva assinala que pelo menos 3,5% dos denunciados no Brasil do século XVIIIpraticavam a 
medicina. SILVA, Leina Gorestein Ferreira da. Heréticos e impuros - A Inquisição e os cristãos-
novos no Rio de Janeiro, século XVIII p. 44. 

3 3 Augusto da Silva Carvalho localizou, nos arquivos de Lisboa, a comprovação do 
envolvimento de Cardoso de Miranda no comércio de escravos: documentos que tratam de 
litígios entre o cirurgião e a Mesa de Inspeção de Salvador, em 1758, sobre a licença das 
galeras Nossa Senhora da Penha da França e Boa Hora, que realizavam escambo de escravos 
entre a Bahia e a Costa da Mina. CARVALHO, Augusto da Silva. Prefácio. In: Prodigiosa 
lagoa descuberta nas Congonhas de Minas Gerais, p. XVI. 

3 4 Cf. FERNANDES, Neusa. A Inquisição em Minas Gerais no século XVIII, p. 102. Nomes 
indicados também em VARNHAGEN, F. A. de. Excerptos de várias listas de condemnados pela 



Em razão da diversificação de atividades característica da vida em colônia, 

a documentação deslinda ainda as hierarquias que se faziam presentes entre 

eles. Os inventários de bens dos que foram indiciados pelo Tribunal da 

Inquisição indicam a esse respeito sensíveis graduações de riqueza; nos autos 

perfilam profissionais da medicina, donos de engenhos e de bens de raiz, ao 

lado daqueles que pouco possuíam. Preso em 1730, Diogo Corrêa do Vale, 

médico português morador nas Minas de Ouro, de 59 anos, arrolava diante 

das autoridades eclesiásticas bens e objetos que denotavam a mobilidade 

intrínseca ao desempenho de suas funções: 

...que ao tempo de sua prisão não estava de posse de bens alguns de raiz mas 

que de móveis possuía o seguinte: uma mula e um cavalo selados; dois escravos: 

Ventura Mina e Joseph; um leito de campanha com seu paramento de drogas e 

uns tamboretes de couro; cinco ou seis oitavas de ouro e cinco mil réis em 

prata; que tinha alguns livros de sua profissão, que valeriam 30 mil réis.35 

Ao lado do remediado físico, aparecia envolto nas mesmas malhas, 

possivelmente em razão do volume de seus cabedais, o médico português 

Manoel Mendes Monforte, natural de Castelo Branco, preso em 1721 na Bahia, 

possuidor de um extenso patrimônio formado por engenhos, fazendas e 

escravaria, negociante de produtos manufaturados entre os portos da Europa, 

os do Brasil e as Minas Gerais.36 Mas, no geral, parecem ter prevalecido os 

de médios cabedais. Ao contrário do médico cristão-novo, senhor de engenho, 

nem mesmo nosso Gomes Ferreira, explorador de lavras e dono de escravos, 

mostra-se incisivo quanto às dimensões de sua fortuna; particularmente 

quando, tratando das circunstâncias em que elaborou sua obra, no esforço 

de relembrar casos transcorridos nos vinte anos de estada nas Minas Gerais, 

• • » • » · mm mm mm mm mm mm mm mm m mm 

Inquisição de Lisboa desde o anno de 1711 ao de 1767... Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, t. VII 

35 Apud NOVINSKY, Anita. Inquisição: inventário de bens confiscados a cristãos-novos, p. 
86-87. 

36 NOVTNSKY, Anita. Inquisição: inventário de bens confiscados a cristãos-novos, cit., p. 198 
et seq.; sobre os autos inquisitoriais relativos a Monforte: HERSON, Bella. Cristãos-novos e 
seus descendentes na medicina brasileira, p. 145 et seq. 



deixa entender que havia sido preciso mais tempo do que inicialmente 

planejara para formá-la: ...mas como não fiz tal conta, cuidando faria minha fortuna 

em poucos anos, por isso me descuidei, e agora me não lembram para as fazer públicas, 

e só o faço do que me lembro, e conforme o tempo me dá lugar (EM, v. 1, p. 266). Ao 

que parece mantinha dívidas ou pagamentos a prazo, anos após sua ida a 

Portugal quando da publicação do livro: em 1739, seu nome constava entre 

os devedores do cristão-novo Fernando Gomes Nunes, comerciante morador 

nas Minas dos Goiases, com um valor de cento e vinte oitavas de ouro procedidas 

das fazendas que lhe vendeu a pagamento de cinco meses. 3 7 

Em decorrência da mescla de atividades e interesses, perseguindo movimentos 

comuns aos habitantes dessa época, são os cirurgiões igualmente homens 

andarilhos, percorrendo vários pontos da colônia: por vezes, vamos encontrá-

los nos mais remotos lugares, mascateando e assistindo populações isoladas 

que demandavam seus serviços. Nas notícias sobre os moradores de Cuiabá, 

entre os anos de 1746 e 1747, conta-nos o expedicionário José Gonçalves Fonseca 

a existência de um cirurgião português que supria os habitantes de povoações 

dispersas desde o Mato Grosso até a Amazônia, na região do rio Negro, 

mercadejando gêneros de primeira necessidade, principalmente o sal, produto 

que freqüentemente escasseava naquelas localidades: 

...neste meio tempo tornaram alguns moradores a fazer viagem do Mato-Grosso 
à aldeia de Exaltação, sem conseguir coisa alguma de negociação, até que no 
ano de 1747, achando-se aqueles arraiais em grande penúria de sal passou um 
cirurgião chamado Francisco Rodrigues da Costa a comerciar alguns deste 
gênero, e com efeito o conseguiu a troco de fazenda seca, e também negociou 
cera e pano de algodão, que tudo lhe fez boa conveniência [...] no ano seguinte 
fazendo o mesmo Francisco Rodrigues compra no Mato-Grosso dos gêneros 

sorteados.38 
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3 7 NOVINSKY, Anita. Inquisição: inventário de bens confiscados a cristãos-novos, p. 106. 
3 8 Primeira exploração pelos rios Madeira e Guaporé feita por José Gonçalves da Fonseca 
em 1749 por ordem do Governo. In: ALMEIDA, Cândido Mendes de. Memórias para a história 
do extincto estado do Maranhão, cujo território comprehende hoje as províncias do Maranhão, Piahuy, 
Grão-Pará e Amazonas, v. 2, p. 354-355. 



Também o cirurgião ou curioso-mascate, Miguel Dias Pimenta, já mencionado, 

aliava interesses mercantis, entre os quais estariam os relacionados ao comércio 

de negros, e artes médicas; de seus relatos foi possível inferir deslocamentos 

amplos, segundo entreviu o comentador de sua obra: 

Das Notícias infere-se que Pimenta viajava muito por distantes lugares da 
Capitania. A relativa freqüência com que aponta as regiões onde se poderiam 
obter as ervas medicinais de sua farmacopéia permite-o supor. Provavelmente 
andava em caravanas de tropeiros, mercador como era, comprando coisas para 
despachar nas frotas e vendendo os artigos com que estas vinham d'além-mar. 
Talvez comprando e vendendo mesmo negros, porque há sinais de que, graças 
à apregoada eficácia de seus métodos curativos do achaque do bicho, devia 
resultar-lhe vantajoso arrematar os rebotalhos do mercado de escravos da rua 
dos Judeus ou os pretos imprestáveis das senzalas dos engenhos, para fazê-los 

sarar e passar adiante, curados e refeitos, por muito bom dinheiro.3 9 

Dessa maneira, não é de estranhar os inúmeros locais e situações citados por 

Gomes Ferreira e que denotam a amplitude espacial de seu raio de ação: ora 

vamos encontrá-lo por entre as inúmeras vilas, arraiais e distritos espalhados 

pela região aurífera, ora deslocando-se por entre os caminhos do sertão, 

especialmente nas rotas do São Francisco, zona dos currais baianos e elo de 

ligação de Minas com os centros do litoral - Recife e Salvador. 4 0 Em outras 

ocasiões, em Lisboa, nos trajetos marítimos como embarcadiço, nas ilhas do 

Atlântico, em outras capitanias brasileiras, como na do Rio de Janeiro, em 

1711, atuando como cirurgião das tropas mineiras organizadas por 

Antônio de Albuquerque. 4 1 Foi possivelmente por conta dessa mobilidade 
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39 ANDRADE, Gilberto Osório de. Estudo crítico: Às noticias do que é o achaque do bicho, 
de Miguel Dias Pimenta. In: MORÃO, ROSA; PIMENTA. Notícia dos três primeiros livros em 
vernáculo sobre a medicina no Brasil, p. 376. Sobre o comércio de escravos doentes ver SANTOS 
FILHO, Lycurgo História geral da medicina brasileira, v. 2, p. 230. 
4 0 ZEMELLA, Mafalda P. Os transportes dos gêneros, utensílios e escravos - Caminhos 
baianos para as Minas. In: O abastecimento da capitania de Minas Gerais no século XVIII, p. 115-
142. ELLIS, Miriam. Contribuição ao estudo do abastecimento das zonas mineradoras do 
Brasil no século XVIII, v. XXXVI. 
4 1 LIMA JÚNIOR, Augusto de. A capitania de Minas Gerais, p. 164: Já em 1711 a história militar do 
Brasil registra o feito de Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, Governador da incipiente capitania. 



que o cirurgião armazenou ensinamentos provenientes de tradições étnicas 

diferenciadas, somados aos que obtinha do contato com profissionais como 

ele. Lições sobre as particularidades do clima e das doenças que se mostraram 

substanciais nos inícios de sua estada em Minas Gerais, quando foi instruído 

por práticos da medicina, velhos moradores na região como Baião, cirurgião 

nas minas do Rio das Mortes, ou João da Rosa, húngaro de nação: 

...e achando-me mui inste naquele princípio, vendo que esta doença era muito 
comum, e que morriam tantos escravos e se perdia tanto ouro em poucos dias, me 
fazia ter grande pena, assim pelos não poder remediar, como pelo pouco crédito, 
que adquiria, e não menos, vendo que um pobre trabalhava dois, e três anos para 
lucrar um, e que o perdia em poucos dias, ou em 24 horas [...]. Andando, pois, 
nestas considerações, tive ocasião de ser amigo do licenciado João da Rosa, húngaro 
de nação e bem conhecido em todas estas Minas por cirurgião eminentíssimo, 
químico, hervolário, e farmacêutico, o qual me deu alguma instrução como antigo 
no clima (EM, v . 1, p . 241) . 

Saber médico e tradições populares no Erário Mineral 

Exercem, os cirurgiões, práticas que expressam a adequação - ou a aclimatação, 

como diriam - do conhecimento adquirido na formação médico-cirúrgica em 

Portugal ao contexto específico da colônia. Nesse sentido, o quadro de 

doutrinas a que se vincula Gomes Ferreira deve ser, inicialmente, referenciado 

aos autores portugueses, base de seu aprendizado, ainda que prático, no 

Hospital Real de Todos os Santos, de Lisboa. 4 2 Estão presentes em sua obra 

créditos aos tratados médicos mais gerais que circulavam na época. 

que, por ocasião da investida de Duguay Trouin contra o Rio de Janeiro, levantou em poucos dias seis 
mil homens 'da melhor e mais luzida gente que tem as ditas Minas, assim Paulistas como forasteiros', 
com eles marchando sobre o litoral e guarnecendo-o. 

4 2 Instituição fundada em 1492 que centralizou o ensino da cirurgia em Portugal, até o 
incêndio em 1750 e sua destruição no terremoto de 1755. Sobre o ensino cirúrgico e os autores 
citados adiante: LEMOS, Maximiano. Organização do ensino cirúrgico no Hospital de Todos 
os Santos e fora dele. In: História da medicina em Portugal, especialmente v. 1, capítulo: 3. 



Menciona os autores mais antigos, clássicos da literatura médica portuguesa: 

o físico judeu do século XVI, João Castelo Branco, mais conhecido em seu 

exílio como Amato Lusitano (1511-1568), e Zacuto Lusitano (1557-1642), o 

conceituado médico português igualmente obrigado a emigrar para 

Amsterdã, onde editou sua Praxis medica admiranda, de 1634. E, ainda, os 

manuais didáticos comuns às escolas de medicina européias, como os de 

Daniel Senerto, Lázaro Rivière, Luís Mercatus, Gabriel Fallopio, dentre 

outros. 

Nas sessões em que trata de moléstias mais específicas, suas observações 

aparecem fundamentadas na obra sobre a sífilis e suas manifestações - de 

Duarte Madeira Arrais, Madeira ilustrado, método de conhecer e curar o morbo 

gálico, de 1642 - , e nos estudos pontuais sobre a matéria cirúrgica, realizados 

pelos professores do Hospital Real, nos séculos XVII e XVIII: Antônio da 

Cruz, Recopilação de cirurgia, de 1601; Antônio Ferreira, Luz verdadeira ou 

recopilado exame de toda cirurgia, de 1670; Feliciano de Almeida, Cirurgia 

reformada, de 1715; João Lopes Corrêa, Castelo forte contra todas as enfermidades, 

de 1723, Manuel da Silva Leitão, Arte com vida ou vida com arte, de 1738. 

Apesar da longa lista de trabalhos citados, da qual não poderiam faltar 

menções aos mestres da medicina clássica e árabe, substrato importante nas 

doutrinas da época - Hipócrates, Galeno, Avicena, Mesue, Silvático, Paulo 

Egineta, Guido, dentre outros - a influência decisiva sobre o Erário parece 

ter sido a de João Curvo Semedo, através de seus diversos trabalhos: Poliantéia 

medicinal, de 1695, Observações médicas e doutrinais de cem casos gravíssimos, de 

1707, e Atalaia da vida contra as hostilidades da morte, de 1720. Médico da família 

real de Portugal, da nobreza e das gentes humildes de Lisboa, inspirou com 

suas obras não só parte significativa das indicações feitas por Gomes Ferreira, 

como também esteve presente entre as populações letradas do Brasil colonial, 

ao menos como publicação mencionada nas coleções de livros existentes no 

Rio de Janeiro e Minas Gerais do século XVIII e início do X I X . 4 3 Expressão 
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4 3 MORAES, Rubens Borba de. Livros e bibliotecas do Brasil colonial, p. 197; DINIZ, Silvio 
Gabriel. Bibliotecas setecentistas nas Minas Gerais. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. VI, p. 343,1959. 



das mais ilustrativas da velha medicina do reino, eivada de superstição e 

magia, na qualificação de Lycurgo Santos Filho, sua grande popularidade 

decorria possivelmente por apresentar exatamente aquilo que nele criticam: 

uma combinação entre o conhecimento médico, as observações de casos os 

mais diversos e uma série de receitas e procedimentos que retirava das 

tradições populares. 

Tão familiares quanto os tratados de Semedo foram igualmente seus 

preparados, os chamados segredos curvianos - bezoárticos, antídotos 

compostos por produtos vindos das Índias, trociscos de Fioravento ou de 

Alandal, águas e cordiais antifebris ou "antipheuriticos", vinho diurético, 

óleo de ouro etc. - , apresentados ora sob a forma de preparados galênicos, 

nos quais predominavam os produtos vegetais, ora trazendo em sua 

composição os elementos químicos, cuja excelência era preconizada por 

Semedo, tais como o antimônio, calomelanos, vitriolo, pós de quintílio e 

tártaro emético, produtos tantas vezes citados no Erário Mineral.44 Além é 

claro, da indicação de receitas feitas com produtos de uso corriqueiro, como 

os que eram aconselhados por Semedo para a cura de garrotilho ou das 

queixas de garganta: atar ao redor da garganta um escarpim, ou palmilha de meia 

bem suada e fedorenta. Receita reproduzida por Gomes Ferreira em sua obra 

(EM, v. 1, p. 425) e que teria a seu favor, segundo Semedo, a aprovação dos 

religiosos irlandeses, que vivem na Corte Real, os quais uniformemente dizem que 

nas suas pátrias é o escarpim suado o mais decantado remédio que há para os 

garrotilhos, e queixas da garganta.45 

4 4 Sobre as distinções entre remédios galênicos e o receituário de produtos químicos, como 
também sobre a farmacopéia dos segredistas em Portugal: DIAS, José Pedro Sousa. A farmácia 
setecentista...; ARAÚJO, Maria Benedita. O conhecimento empírico dos fármacos nos séculos XVII 
e XVIII. Especificamente sobre os segredos curvianos: LEMOS, Maximiano História da medicina 
em Portugal, v. 2, p. 53-54. 

4 5 SEMEDO, João Curvo. Observações médica doutrinaes de cem casos gravíssimos, que em a serviço 
da Pátria & das Nações estranhas escreve em língua Portuguesa, & latina foam Curvo Semmedo, p. 
198. Num estilo aproximado ao que seria adotado por Gomes Ferreira nas suas observações, 
trata-se de obra que descreve os casos mais característicos das moléstias presentes na sociedade 
lisboeta, em pacientes pertencentes desde a nobreza, fidalgos e fidalgas ilustríssimos, às gentes 
ordinárias, configurando, assim, um interessante painel daquela sociedade. 



Em seu conjunto, foram os remédios curvianos proficuamente recomendados 

não só pelo nosso cirurgião, como integrados no rol de produtos das boticas 

brasileiras e indicados nas coleções de receitas dos jesuítas, compiladas no 

século XVIII.4 6 Talvez mais famosa do que estes, somente a Triaga Brasüica, 

celebríssima em todo aquelle novo Mundo, fórmula secreta desenvolvida no 

Colégio da Bahia, guardada cuidadosamente pelos jesuítas e que, em sua 

composição, reunia quase todos os produtos da flora medicinal e da fauna 

mágica do Brasil colonial. 4 7 Triaga, que, além de ser apresentada como 

poderoso antídoto, se estendia a um número igualmente grande de moléstias, 

de dores intrínsecas, de acidentes e encantamentos. 

Tendo, portanto, como referência os autores e as concepções que vigoravam na 

medicina portuguesa, o Erário Mineral apresenta elementos que lhe são 

recorrentes: a aplicação de uma mesma polifarmácia do reino, em cordiais, 

tisanas, lambedores, elixires e triagas; o recurso a produtos que agiam sobre as 

doenças por simpatia ou antipatia; receitas com a indicação de bezoárticos e de 

produtos estercoários, em suas virtudes ocultas; o uso excessivo do mercúrio, 

azougue-vivo, no tratamento da sífilis ou do paludismo de que alguns autores 

acusam a velha medicina, mas principalmente a presença constante das purgas, 

dos vomitórios e, em menor escala, das sangrias, como introdução obrigatória a 

toda e qualquer prescrição médica - base terapêutica de longa data e que 

perduraria ainda por muito tempo, senão na medicina dita científica, ao menos 

nas tradições da medicina popular, associada quase sempre a rituais de 

purificação e de castigo.48 

46 Colleção de varias receitas e segredos particulares das principais boticas da nossa 
Companhia de Portugal, da índia, de Macao e do Brazil..., apud LEITE, Serafim. Artes e 
ofícios dos jesuítas no Brasil (1549-1760), p. 283-293. Segundo José Pedro Sousa Dias, os segredos 
curvianos eram também comercializados em Lisboa pelos dominicanos e jesuítas, além dos 
próprios segredos desta farmácia conventual, tais como a Teriaga ou Triaga Brasüica. DIAS, 
José Pedro Sousa. A farmácia setecentista..., p. 12. 

4 7 LEITE, Serafim. Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil (1549-1760), p. 295-299. 
4 8 Sobre o caráter apontado presente também na terapêutica estercoária: NAVA, Pedro. Capítulos 
da história da medicina no Brasil. In: Brasil Médico Cirúrgico, v. 11, p. 8-10; ANDRADE, Mário 
de. A medicina dos excretos. In: Namoros com a medicina. 



Acompanhando por vezes a terapêutica expulsiva, encontram-se reproduzidos 

nos tratados de Gomes Ferreira receituários nos quais se correspondem ritos 

de simpatias ao uso de produtos estercoários. São componentes imprescindíveis 

de várias das fórmulas do cirurgião, de um lado, o uso de excrementos humanos 

e de animais; de outro, o porte de amuletos de proteção - o âmbar atado ao 

pescoço para contornar insônias; o cascavel das cobras trazido debaixo do 

sovaco, para livrar de acidentes de gota coral; presas de animais para evitar as 

dores de dentes pedras e orações como elementos preventivos de acidentes 

e doenças. Aspecto este que, bem notado e sublinhado pelos estudiosos, 

transformou a sua obra num dos exemplares mais apreciados para ilustrar a 

"obsoleta e contraproducente" terapêutica luso-brasileira que vigorou no 

período. 

Vistos, no entanto, sob o prisma da época em que foram produzidos, tais 

conteúdos adquirem conotações diferenciadas. Partindo do pressuposto de 

que os excretos manteriam parte da vitalidade dos corpos, mesmo depois de 

mortos, Gomes Ferreira considerava excelente remédio para tirar manchas, 

sinais ou marcas da pele, colocar em cima delas a mão de um defunto ainda 

quente (EM, v. 1, p. 414); ou ainda óleo humano, produto vendido pelos 

carrascos às boticas, posto nas marcas da bexiga e nódoas: quem usar do óleo 

[...] feito de unto de homem, se for do rim será melhor, e há de morrer esquartejado 

(EM, v. 1, p. 355). O mesmo poder revitalizador presente no leite humano e 

no sêmen poderia ser obtido com o unto de cadáveres de homens mortos 

por meios violentos, como excelente receita contra a calvície. Receituário 

extenso que, no limite, e entendendo que para grandes males somente 

poderosos remédios, na falta de antídotos disponíveis, indicava a ingestão 

de fezes humanas como a última alternativa para combater as mordeduras 

de cobras, seguindo a tradição presente entre os sertanistas. 

Nestes termos, do mesmo modo que é delicada a separação entre uma pretensa 

cultura erudita e as práticas curativas relacionadas às vivências dos grupos 

étnicos e sociais aqui estabelecidos, a medicina luso-brasileira que vigorou ao 

longo dos primeiros séculos da colonização deve ser considerada em sua 

historicidade e manifestações plurais, no imbricamento de múltiplas práticas 



de diagnóstico e de cura, tão variadas quanto a diversidade social e étnica do 

universo brasileiro. Referindo-se especificamente aos mestres da medicina 

portuguesa da época, afirmou Pedro Nava: 

Realmente há um instante da evolução da Arte Médica em Portugal, em que é 

difícil traçar um limite entre o seu setor cultivado e o seu saber popular - entre a 

magia, superstição, a feitiçaria e a religiosidade, de um lado, e a medicina científica 

de outro. Tudo isso constitui um amálgama inseparável na obra dos mestres 

portugueses, principalmente dos séculos XVII e XV777.49 

Tratando-se de uma medicina essencialmente clínica, valendo-se sobretudo da 

observação dos sintomas visíveis ou suspeitados, fazendo da casuística o registro 

de casos, um fator importante, enquanto a patologia repousava na 

sintomatologia, a origem das doenças era atribuída às condições climáticas ou a 

fenômenos astronômicos, aos desregramentos alimentares ou sexuais, a estados 

emotivos, a desarmonias dos humores, na concepção hipocrática,50 havendo 

igualmente amplos espaços para a consideração de malefícios e feitiços na 

ocorrência delas. Assim, entre as concepções que perfaziam as fronteiras da 

medicina dita barroca, na ausência de distinções entre magia e ciência e na mescla 

de elementos físicos e espirituais para explicar a causa dos males, é que devem 

ser interpretados os procedimentos simpáticos, o aproveitamento da vitalidade 

depositada nos excretos de corpos e, numa outra direção, o temor diante da 

suspeição de infidelidade, que quase sempre acompanhava a edição das obras 

médicas, todas a princípio sob a mira do Santo Ofício. 5 1 

O tratado de Gomes Ferreira deve ser referenciado às dimensões em que à 

matéria médica de sua época imbricavam-se concepções provenientes da 
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49 NAVA, Pedro. Introdução ao estudo da história da medicina popular no Brasil, p. 5. 
5 0 SANTOS FILHO, Lycurgo. História geral da medicina brasileira, v. 2, p. 176. 
5 1 Caso exemplar, no sentido apontado por Pedro Nava, é a obra de Bernardo Pereyra, de 
1734, cujo título já explicita tais dimensões e os cuidados que deveriam ser tomados diante 
da Inquisição: Anacephaleosis medico theologica, magica, jurídica, moral e política, na qual são 
recopilados dissertações e divizões, se mostra a infalível certeza de haver qualidades maléficias, se 
apontão os sinais por onde possão conhecer-se; e se descreve a cura assim em geral, como em particular, 
de que se devem valer nos achaques procedidos das dittas qualidades maléficas e demoníacas, chamadas 
vulgarmente FEITIÇOS. 



medicina popular portuguesa que, segundo os estudiosos, mantinha-se não 

só extremamente presente na península, como também revitalizada 

anteriormente nos encontros significativos entre crenças latinas, aportes 

árabes, elementos provenientes da Antigüidade. Em virtude desse fato, nota-

se o quanto ainda é arraigada no autor a presença dessas tradições, 

notadamente quando trata dos feitiços como causa de determinados males. 

Sugest ivamente , não se mostra ainda assimilada em sua obra a 

correspondência entre feitiçaria e crenças afro-brasileiras - a obsessão pelo 

feitiço praticado pelos negros, escravos ou livres, que iria acompanhar o 

universo mental brasileiro, particularmente junto aos senhores, em razão 

das ambigüidades implícitas ao domínio escravista. Ao invés disso, seu 

capítulo sobre os enfeitiçados, ligados por arte mágica, ou malefícios (EM, v. 1, 

p. 421-423), remete-se aos quadros mentais ibéricos, sendo quase uma 

transcrição literal de passagens da obra de Curvo Semedo, Observações médicas 

doutrinais, nas quais os enfeitiçamentos aparecem relacionados à infidelidade 

conjugal e a comportamentos estranhos dos maridos junto a suas esposas, e 

nestes casos a terapêutica simpática e ritualista como a mais indicada para 

desfazer os encantamentos. 5 2 

Diante do contato com a visão de mundo das populações autóctones e a dos 

segmentos de origem africana, o etiologismo sobrenatural dos infortúnios 

físicos e espirituais permitia, além disso, movimentos de aproximação às 

concepções originárias dos demais grupos aqui presentes; ao que tudo indica, 

no contexto da colônia, não importava muito se estes fossem explicados pelas 

qualidades maléficas, pelos catimbós, pelas mandingas, pelas váalungas africanas, 

no dizer de Pedro Nava.53 Numa direção similar, o receituário de Gomes 

Ferreira, abundante em ossos, gorduras, pedaços e animais inteiros, valendo-

se nesta matéria de quase toda a fauna disponível, aproximava-se dos produtos 

utilizados na cura praticada por nossos índios, igualmente pródigos em 

buscar no reino animal, remédios como a saliva e a urina; a banha do jacaré 
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5 2 SEMEDO, João Curvo. Obseruaçoens médica doutrinaes de cem casos gravíssimos, p. 565-567. 
5 3 NAVA, Pedro. Introdução ao estudo da história da medicina popular no Brasil, p. 19. 



contra a dentada de cobra; a carne torrada e pulverizada do sapo preto para aliviar as 

mulheres no parto; o esmogma, como antídoto para veneno de cobra; e conchas, dentes 

de onça, unhas de tamanduá como amuletos preservativos.54 Movimento presente 

também nas práticas médico-curativas, é possível inferir na sua interpretação 

processos de readequações culturais tão profundamente mesclados que se 

torna quase impossível precisar a origem dos componentes autóctones, 

africanos e europeus, tal como ocorria na vida cultural da colônia. 

É no contexto de um complexo movimento no qual se cruzam visões de 

mundo e conceitos singulares de doença, de diagnóstico e de cura que 

perpassavam a sociedade luso-brasileira da época que devem ser 

interpretados segmentos da obra de Gomes Ferreira. Considerar, portanto, 

as suas colocações como expressões do obscurantismo e do atraso que 

marcavam o conhecimento médico dos séculos XVII e XVIII, eqüivale 

sobrepor à interpretação histórica juízos de valor impressos pelos 

movimentos posteriores que teimaram em delinear fronteiras entre o popular 

e o erudito, entre a ciência e a magia, próprias à afirmação da ciência médica 

do século XIX. Ou mesmo imaginar, numa perspectiva evolucionista, uma 

progressão linear do conhecimento tomado numa única e exclusiva direção. 

A experiência colonial: escravos, 

doenças tropicais e as ervas da terra no Erário Mineral 

Ao quadro de referências que subsidiava a formação dos cirurgiões do reino, 

Gomes Ferreira incorporou os elementos provenientes da prática que 

desenvolveu no Brasil e que demandou a flexibilização dos cânones da 

medicina portuguesa, relat ivizando ou readequando à luz das 

particularidades da sociedade assistida aquilo que determinavam os autores. 

Uma parte considerável do Erário Mineral só pode ser entendida no cerne do 

NAVA, Pedro. Introdução ao estudo da história da medicina popular no Brasil, p. 16. 



difícil processo de instrumentalizar a assistência na colônia e que impunha, 

muitas vezes, contrapor à autoridade dos mestres a experiência vivida. Entre 

outras tantas passagens, o imperativo dessa inflexão fica evidenciada quando 

o autor questiona a propriedade das sangrias circunstanciada na 

singularidade colonial. 

Ε se em Portugal se recomenda que as sangrias se não façam com excesso, onde 
os mantimentos são de boa sustância, que sucederá nestas Minas, e em todo o 
Brasil, aonde são tão diferentes, e os dos pretos com muita maior razão, porque 
habitam sempre, ou quase sempre dentro da água, e depois que entram a trabalhar, 
andam expostos ao rigor da chuva, do frio, e do sol? Ruins coberturas, ruins 
camas, e ruim tratamento, como todos sabem os que habitam nestas partes; e, por 
estas razões e pelos maus sucessos que delas via, nunca fui devoto de mandar 
sangrar, senão com muita cautela; e pelas mesmas não mandei sangrara muitos, 
que, na opinião de todos os professores modernos no tal clima, haviam de ser bem 
sangrados, como os quatro escravos meus que ficaram imprimidos e apertadíssimos 
entre duas paredes cobertos de terra e pedras, muito por cima da cabeça e com 
tantas contusões que, depois de saírem, não podiam articular as palavras, nem 
tomar respiração (EM, v. 1, p. 278-279). 

Num ritmo similar ao das contingências do mundo do ouro, as doenças novas 

ou relativamente conhecidas foram por ele descritas na sucessão e concretude 

de casos; o receituário, em inúmeras ocasiões, improvisado diante de 

evoluções inesperadas; e as virtudes das drogas, apreendidas mediante a 

observação dos usos da terra e testadas na mesma diapasão da sociedade 

mineira. Improvisações clínicas e terapêuticas que se mostrariam 

imprescindíveis principalmente quando o cirurgião chegou à região, num 

momento em que, iniciando-se aí o estabelecimento de núcleos populacionais, 

nem ao menos existiam boticas, e por haver poucos medicamentos, e venderem-

se por alto preço e ouvia dizer que os olhos de embaúba era bons para quebraduras, 

compus os emplastos na forma que fica dito (EM, v. 1, p. 471). 

A atuação de Ferreira perseguia os movimentos mais gerais de uma sociedade 

que, de fato, deixava pouco espaço para a prudência ou para reflexões 

apriorísticas. O que não significou, necessariamente, demérito de seus 

ensinamentos; pelo contrário, agindo não como um mero narrador, mas como 



um homem ligado a uma prática constante, o cirurgião compilou as várias 

etapas das doenças que observava, sua sintomatologia e os tratamentos 

utilizados em cada uma delas, perfazendo posteriormente o principal guia 

para os profissionais que lhe seguiram e que possivelmente viram-se diante 

de situações semelhantes. No mesmo sentido, as virtudes dos medicamentos, 

particularmente os de origem vegetal, foram por ele reconhecidas em ensaios, 

considerados prováveis acertos e supostamente também muitos erros. Num 

tom de quase desabafo, que deve orientar a pretensão de interpretações 

ulteriores a respeito de seu trabalho, adverte os leitores: 

Ε se alguém se admirar, [...] saiba que tudo o que digo é verdade, e saiba também 

que a experiência deve prevalecer a toda a razão, e os que a duvidarem fiquem 

com a sua opinião. Eu digo o que experimentei neste clima de vinte anos a esta 

parte e as curas, que nele fiz e me lembram, não havendo nestas Minas professor 

mais antigo; cada um seguirá o que lhe parecer (EM, v. 1, p. 483). 

Para sua prática essencialmente experimental, Gomes Ferreira contou com o 

mais adequado conjunto de pacientes - os escravos, em sua humanidade 

presumidamente diferenciada. Vistos em sua compleição física singular, 

porque como pretos são dotados de uma natureza mais forte e robusta que os brancos, 

resistem mais a todas as enfermidades (EM, v. 1, p. 282), em sua natureza agreste 

e bruta, acostumados às duras intempéries do trabalho nas minas, 

suportariam os tratamentos extremados que eram aplicados pelo cirurgião. 

Acreditando que inimigos fortes se não vencem com armas fracas (EM, v. 1, p. 

238), poderiam estar sujeitos a sucessivas purgas e vomitórios, aos sacatrapos 

violentos na cura dos males que os afligiam. Alguns cuidados deveriam, no 

entanto, ser observados: considerando as mesmas limitações relativas à 

escravidão, era aconselhável que as sangrias fossem evitadas, enquanto as 

purgas poderiam ser numerosas; ao sinal de qualquer moléstia, tomando os 

seus banhos, neles deveria ser respeitada a corrupção do bicho. Os sintomas 

das doenças surgiriam um pouco alterados: sendo negro, nos casos de febres, 

o rosto apareceria luzente (EM, v. 1, p. 254), e os mesmos sintomas deveriam 

ser reconhecidos a partir de seus linguajares próprios: dizendo mais, que tinha 

fastio, e o comer na boca não estava doce, que é o modo, com que eles [os escravos] se 



costumam explicar quando querem dizer que o comer lhes amarga... (EM, v. 1, p. 

274). No limite, foi sob o corpo de um escravo morto abruptamente, por 

razões desconhecidas, que Gomes Ferreira realizou uma autópsia (EM, v. 1, 

p. 267-268), numa época em que tais procedimentos começavam a ser coibidos 

em Portugal, mesmo entre os muros da Universidade de Coimbra. Subjacente 

a todos os atendimentos e terapêuticas aplicadas aos escravos, existia no 

cirurgião a consciência do valor desta propriedade para a sociedade da época 

e a necessidade de sua preservação: Sem embargo que já tenho feito esta 

advertência, a torno a repetir, por ser de grande importância nos pretos, porque a 

perda de um posta em prata carrega outro (EM, v. 1, p. 270). 

Anotando casos enfrentados no dia-a-dia, a obra configura-se inventário 

significativo do quadro nosológico da colônia e da sociedade mineira. 

Encontram-se descritos de maneira detalhada os males que se estendiam a 

todos os habitantes daquele clima específico (as obstruções e os 

formigamentos, por exemplo); as doenças que se manifestavam como 

decorrência do trabalho nas minas, nas condições físicas em que se processava 

a exploração do ouro (as pontadas pleuriticas ou as frieiras nos pés). 

Destacavam-se as que acompanhavam os africanos recém-chegados e aquelas 

cuja incidência era maior em determinadas etnias ou grupos presentes na 

região: no caso dos africanos, o escorbuto ou mal de Luanda (Tratado XII), a 

corrupção do bicho (Tratado VIII), as boubas (piã), a cangalha - doença 

específica dos pretos, mas só nos pretos de toda a Costa da Mina, excetuados 

todos os de Angola somente, e pela maior parte é só nos que são mineiros, que andam 

metidos dentro da água ou com os pés nela, que, os que se ocupam em roças, nunca 

neles vi tal doença (EM, v. 2, p. 578-579); os papos - doença mais comum em 

paulistas, carijós, mamelucos e mais em mulheres que em homens; também em pretos 

e alguns, suposto poucos, em filhos de Portugal (EM, v. 2, p. 592). 

Em sua natureza específica de tratado sobre a matéria médica, a importância 

do Erário Mineral deve ser dimensionada, na medida do possível, tendo em 

vista as repercussões que teve para a sociedade brasileira do período, bem 

como as contribuições dadas ao combate e ao tratamento das moléstias que 

grassavam na colônia. Numa perspectiva mais longa, deve ser tratado como 



fonte capaz de fornecer indícios que permitam a reconstituição histórica da 

vida na sociedade da época, as possibilidades de sobrevivência de seus 

habitantes diante das mazelas a que estavam afeitos. 

A observação quotidiana dos males que atacavam sobretudo os escravos 

transformou a obra de Gomes Ferreira num testemunho histórico significativo 

acerca das patologias que reinavam no Brasil, abrangendo aí a descrição 

daquelas que seriam estudadas, nos finais do século XIX, à luz da medicina 

tropical, algumas já quase totalmente erradicadas, como a corrupção do 

bicho. 5 5 Chamada também como "mal do Brasil" ou "mal de São Tomé", 

uma vez que diretamente relacionada ao tráfico negreiro, e popularizada 

com a denominação africana de "maculo", as considerações feitas por Gomes 

Ferreira a respeito dessa doença tornaram-se referência obrigatória entre os 

profissionais médicos e os viajantes que lhe seguiram. Os tratamentos que 

preconizou - a erva do bicho, como principal componente do receituário, e a 

indicação de banhos constantes, introduzindo inclusive novos hábitos de 

higiene no trato dos escravos - , bem como os que deveriam acompanhar as 

fases mais agudas, perdurariam por mais tempo, ao menos nos pontos 

longínquos do território brasileiro: 

A terapêutica brutal dos sacatrapos prevaleceria e alcançaria sobretudo nos 
resistentes focos do Brasil central, os últimos anos do século passado. [...] No 
alto Mato Grosso e Amazonas, de acordo com Alexandre Rodrigues Ferreira, 
as grossas massas só eram indicadas nos casos de insensibilidade do enfermo 
aos clísteres de pimenta e gengibre. Se não havia a mínima reação a tais 
estimulantes, recorria-se à 'massa composta'. Era o método usado nas Minas 
Gerais do setecentos e recomendada pelo cirurgião Gomes Ferreira.56 
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5 5 FREITAS, Octávio de. Doenças africanas no Brasil, p. 37. 
5 6 DUARTE, Eustáquio. Introdução histórica... In: MORÃO; ROSA; PIMENTA. Notícia dos 
três primeiros livros em vernáculo sobre a medicina no Brasil, p. 439; a mesma terapêutica seria 
indicada por BRAGA, Antônio José de Araújo. Observações médicas, p. 147-148; bem como na 
primeira metade do século XIX, por SIGAUD, J . F. X., Ou climat et des maladies du Brésil ou 
Statistique médicale de cet empire, p. 132: o tratamento empírico que se coloca a esta doença consiste 
em banhos freqüentes com suco de limão e pimenta malagueta. Se este estimulante produzir dor é 
sinal evidente da próxima separação da parte gangrenada; caso contrário, a morte é reputada inevitável. 



No mesmo sentido, os estudiosos da história da medicina dos séculos XVII e 

XVm destacaram o pioneirismo de Gomes Ferreira no que se refere à etiologia 

das chagas causadas pelas moscas varejeiras, posto que pouco divulgado. 

Segundo um deles, 

no Brasil colônia, de minguados recursos e quase nenhuma assistência, ninguém 

observou e melhor descreveu a miíase humana do que o autor do Erário Mineral, 

no capítulo das chagas das moscas varejeiras. As sete páginas que o cirurgião 

dedicou bastaria para situá-lo entre os primeiros nomes da parasitologia, se 

sua obra, como a de Garcia de Orta, tivesse um Clusius que a latinizasse e 

difundisse nos meios científicos de então.57 

Ao enfrentar moléstias as mais diversificadas, Gomes Ferreira ampliou a 

utilização da flora e da fauna nativas, tão necessárias às terapêuticas da colônia. 

Trazendo parte desse conhecimento já de Lisboa, supostamente adquirido 

através dos inventários feitos sobre os produtos medicinais do ultramar por 

Curvo Semedo,58 Gomes Ferreira enriqueceu-o mediante o contato com a 

experiência dos colonos e índios, recolhendo-o a partir do uso que se espalhava 

por entre os habitantes das minas, dos sertões e do litoral, entre os moradores 

ribeirinhos do São Francisco e os que se situavam nas áreas do litoral, sobretudo 

Recife e Salvador, centros com os quais mantinha mais contato. Assim, ao 

insistir nas virtudes da erva-do-bicho, também chamada de fedegoso ou cataia 

para o tratamento do maculo ou corrupção do bicho, explicita que 

nestas Minas há grande abundância dela, e, pela específica virtude que tem para 
a doença chamada corrupção do bicho todos a estimam muito, e porque ninguém 
pode estar sem ela, quem se muda para algum sítio novo a primeira coisa que 
leva para ele é alguns pés dela para plantar; porque a cada passo é necessária, 
principalmente para escravos (EM, v. 2, p. 638). 

» »»• »» ·· ·• ·· ·· ·· •» ··· — 
5 7 DUARTE, Eustáquio. Introdução histórica... In: MORÃO; ROSA; PIMENTA. Notícia dos 
três primeiros limos em vernáculo sobre a medicina no Brasil, p. 416-417. 

5 8 Memorial de vários simplices que da India Oriental, da America, & de outras partes do 
mundo vem ao nosso Reyno para remédio de muytas doenças, no qual se acharão as virtudes 
de cada hum, & o modo com se devem usar, apud SEMEDO, Curvo.Observações médicas 
doutrinaes de cem casos gravíssimos. 



Além desta, a raiz de mil-homens, virtuosa contra malefícios e dores de barriga 

(EM, v. 2, p. 675); o célebre emético feito de ipecacuanha ou poaia, planta 

descrita pelo autor em suas características, facilitando o reconhecimento deste 

que seria o grande produto brasileiro no comércio de drogas: a raiz de cipó 

chamada de pacacoanha ou por outro nome poalha, nomes que lhe deram os gentios 

carijós e por eles descoberta, é uma raiz delgadinha e com muitos nós, enozelada e 

torta; são estas raízes o único e certo remédio para curar cursos ou sejam de sangue 

ou sem ele, [...] e também é remédio contra os venenos (EM, v. 2, p. 678). Outras 

ainda, citadas ao longo do Erário: a erva conhecida como orelha-de-onça, 

prodigiosa para todos os venenos e malefícios, assim tomado o seu pó, como bebida a 

sua água, ou tudo junto, que será melhor [...] para toda a qualidade de veneno e para 

quem tiver desconfiança de que lhe deram feitiços e para mordeduras venenosas 

(EM, v. 2, p. 675); a batata de purga ou a purga dos paulistas, sucedânea à 

jalapa, largamente utilizada pelo cirurgião; a erva-de-santa-maria, excelente 

para lombrigas e também para a corrupção; a raiz do jaborandi, remédio 

para tirar dores de dente certo, experimentado muitas vezes, e fácil nestas Minas 

(EM, v. 1, p. 328-329); a raiz de butua, indicada para doenças do fígado, para 

carnosidades e purgações da madre, e para toda sorte de venenos (EM, v. 2, 

p. 676-678), de cujas virtudes não se podia duvidar: 

porque eu vi os paulistas fazerem muito caso dela, trazendo-a consigo, que são 

estes homens muito vistos e experimentados em raízes, ervas, plantas, árvores 

e frutos, por andarem pelos sertões anos e anos não se curando de suas 

enfermidades senão com as tais coisas e por terem muita comunicação com os 

carijós de quem tem alcançado cousas boas (EM, v. 2, p. 677-678). 

Embora a menção aos produtos da flora e da fauna nativas estivesse presente 

desde as crônicas coloniais e nas observações feitas pelos naturalistas 

holandeses , 5 9 somente nos finais do século XVIII se solidificaria o 

reconhecimento de suas qualidades para a fitoterapia mundial, graças ao 

5 9 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587. PISO, Guilherme. História 
natural e médica da Índia Ocidental. Sobre as contribuições dadas por ambos ao reconhecimento 
da flora medicinal brasileira, nos primeiros séculos da colonização, ver: HOEHNE, F. C. 
Botânica e agricultura no Brasil do século XVI (pesquisas e contribuições). 



esforço de uma geração de naturalistas e botânicos que insistiram no valor 

das propriedades medicinais dos produtos da terra, dentre os quais caberia 

apontar o já citado Alexandre Rodrigues Ferreira, Bernardino Antônio Gomes 

e Frei José Mariano da Conceição Veloso. 6 0 Num movimento secular de 

progressão que se iniciou timidamente com os informes dos séculos XVI e 

XVII, chegando às primeiras catalogações da flora medicinal no final do XVIII 

e início do XIX, o empirismo de Gomes Ferreira nesta matéria coloca-se como 

momento a ser considerado. 

Numa perspectiva ampla de tempo e espaço, a obra de Gomes Ferreira inicia 

uma tradição marcante na vida social da colônia e do Império, qual seja, a 

disponibilidade de manuais de medicina doméstica, destinados, em última 

instância, a sanar a carência de profissionais médicos no imenso território 

brasileiro. Circulando mais intensamente a partir do século XIX, tais manuais, 

transformados sobretudo em formulários de receitas, deveriam orientar 

particularmente a terapêutica doméstica exercida pelos fazendeiros no 

atendimento a suas parentelas e planteis. Arvorando-se do direito sobre a 

vida e morte de seus escravos, a aplicação de medicamentos por ocasião de 

suas doenças aparecia como extensão natural do domínio senhorial, 

tornando-se usuais situações em que 

o fazendeiro sangrava afoitamente, preparava a sua caroba, o ungüento 
digestivo de traque, fedegoso, folhas defumo e mel de pau; os seus cozimentos 
de raízes e cascas amargas, a purga de batata e da bucha dos Paulistas; o vomitório 
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6 0 FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Diário de viagem philosóphica pela capitania de S. 
José do Rio Negro, com a informação do estudo presente, pelo Dr. Alexandre Rodrigues 
Ferreira, naturalista, empregado na expedição philosophica do Estado. Revista do Instituto 
Histórico Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. LI, 1888; GOMES, Bernardino Antônio. Plantas 
medicinais do Brasil. Conforme indicação de DIAS, Maria Odila Silva. Aspectos da Ilustração 
no Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1968, v. 273. 
Importante assinalar também os inventários sobre a flora medicinal publicados no jornal O 
Patriota - Jornal litterario, político, mercantil, & c. do Rio de Janeiro; TORRES, Luiz José de 
Godoy. Plantas medicinaes indígenas de Minas Gerais. O Patriota, n. 3, maio/ jun. 1814; 
TORRES, Luiz José de Godoy. Matéria médica - Mapa das plantas do Brasil, suas virtudes 
e lugares em que florescem, extraído de ofícios de vários médicos e cirurgiões. O Patriota, n. 
4, jul./ago. 1814. Também as investigações feitas pelos naturalistas estrangeiros, tais como 
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Plantes usuelles des bresiliens. 



de pinhão, a urina e limagem de ferro, etc. Em certos casos recorriam aos 

benzilhões, às medicações por palavra, e a esta espécie de cura que hoje se diria 

magnética e sugestiva, esta já reconhecida por D. João IV...61 

Também convertidas em formulários de receitas, as mesmas obras 

apareceriam, de acordo com o testemunho de Alexandre Rodrigues Ferreira, 

por entre os curandeiros que assistiam as populações nas localidades distantes 

do litoral, nas últimas décadas do Setecentos: 

Vagam em suas mãos algumas receitas, que se tem tirado dos receituários de 
Ferreira, Mirandella, e Mouravá, com estas e com as que têm ajuntado e recebido 
de alguns dos cirurgiões, se caracterizam médicos, e como tais se encarregam de 
toda e qualquer enfermidade. Ainda a mais vasta e mais escolhida biblioteca 
cirúrgica, que por aqui se tem espalhado, não comprende mais do que as obras 
dos citados Ferreira, Mirandella e Mouravá; as de Curvo, Santisse, Castellos 
Fortes, Madeira de qualidade celtica, a Âncora Medicinal de Pedro de Alvellos, 
o Diálogo cirúrgico, do Lima do Porto, Receituário Luzitano, e já hoje com 
muita raridade algum col. de Villares, Thesouro Appolineo, etc.62 

Outro indício da importância dos tratados de medicina prática entre os setores 

letrados do Brasil foi a presença desse gênero de obras entre os livreiros dos 

inícios do século XIX. Nas coleções comercializadas no Rio de Janeiro, Rubens 

Borba de Moraes localizou a presença dos autores médicos portugueses do 

século precedente - Curvo Semedo, Mirandela - , bem como a dos cirurgiões 

luso-brasileiros, em seus tratados sobre a medicina na colônia: o Governo de 

mineiros (de 1770), obra já referida; Observações médicas, possivelmente a obra 

de 1785, do cirurgião português radicado em Salvador, Manoel Fernandes 

Nabuco. Junto a estes, algumas traduções como a Medicina doméstica, do inglês 

Guilherme Buchan, na versão realizada por Manuel Henrique de Paiva, em 
6 3 

1788. No geral, manuais portugueses que seriam gradativamente 

substituídos, sobretudo após a vinda da família real para o Brasil, por uma 
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6 1 SOUZA, José Eduardo Teixeira de; LIMA, Agostinho José de Sousa. As sciências médico-
pharmacêuticas..., p. 23. 

6 2 FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Diário de viagem philosóphica pela capitania de S. 
José do Rio Negro..., p. 103. 

6 3 MORAES, Rubens Borba de. Livros e bibliotecas do Brasil colonial, p. 197. 



nova tendência afrancesada na forma de dicionários médicos para uso doméstico 

dos quais o mais afamado foi, no Império, o Dicionário de Medicina Popular, 

de autoria de Pedro Luís Chernoviz. 

No final do século XVIII, apesar da renovação da ciência médica em decorrência 

dos novos ares trazidos pelas reformas pombalinas e por uma abertura maior 

à produção européia, persistem na colônia carências relativas à cura das 

moléstias, mantendo-se o hábito de colecionar receitas médicas entre as 

populações brasileiras. Provável versão masculina dos receituários domésticos, 

estas se apresentariam recolhidas ora em grandes cadernos manuscritos, ora 

intermediando as anotações financeiras nos livros de razão dos engenhos e 

fazendas. Nos livros oitocentistas dos senhores do Brejo do Campo Seco, grande 

propriedade rural na região de Caetité e Brumado, no caminho do sertão do 

São Francisco, Lycurgo Santos Filho encontrou recomendações terapêuticas 

com traços do século precedente, similares às que Gomes Ferreira indicava: 

para a cura de gonorréia, vista ainda como ulceração gálica, a barrigudinha 

encontrada nos campos; para a sífilis, a salsaparrilha, a jalapa, o mercúrio doce 

e a carobinha em pó. Outra ainda, transmitida possivelmente por José Vieira 

Couto aos proprietários baianos, médico do Hospital do Distrito Diamantino, 

em Tejuco dos finais do XVIII, traz a indicação do celebrado digestivo de picão, 

que em todas as Minas se sabe fazer, para o tratamento do carbúnculo,64 igualmente 

registrada no Governo de mineiros, do licenciado José Antônio Mendes, cirurgião 

do mesmo hospital. 

Para enriquecer ainda mais os acervos de receitas, os leitores utilizavam, outras 

vezes, as contracapas dos mesmos manuais para suas anotações pessoais; no 

exemplar do Manual do fazendeiro, ou tratado doméstico sobre as enfermidades dos negros, 

de Imbert, localizado na Biblioteca Municipal de São Paulo, constam receitas 

manuscritas feitas por volta de 1854 possivelmente por um fazendeiro, ou 

fazendeira: para inflamações de estômago, uma mistura de açúcar e calomelanos; 
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6 4 SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma comunidade rural do Brasil antigo..., p. 191-198. 
6 5 IMBERT, J. Β. Α., Manual do fazendeiro, ou Tratado doméstico sobre as enfermidades dos negros. 



para as assaduras de crianças, láudano e tintura de jatai; para tosse comprida, 

jalandico, serpentária da Virgínia, quina em pó; bálsamo de ópio e folhas de 

fumo para queimaduras e alívio das febres; para cura do mal gálico, a 

salsaparrilha com aguardente de cana. 

Produtos não muito diferentes daqueles que acompanhavam as boticas das 

expedições de exploração do território nacional, 6 6 ou os que deveriam constar 

necessariamente nas boticas domésticas. Dentre outros, como aconselha José 

Antônio Mendes, em seu tratado: jalapa, sene, maná, salsaparrilha e, comprados 

junto aos boticários, calomelanos turquescos, tártaro emético, quintílio em pó, 

cremor de tártaro, bezoártico do Curvo, Triaga Magna e Brasílica, quinaquina, 

láudano. Produtos familiares na obra de Gomes Ferreira dos inícios do século 

XVm, similares aos que acompanhavam as expedições de Alexandre Rodrigues 

Ferreira no final do mesmo século e que continuariam a fazer parte dos acervos 

e coleções de drogas dos ervanários dos inícios do século XX, nos principais 

centros urbanos brasileiros. 

Antigramma repanda. (Aquarela de Sydney Parkinson) 
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6 6 ΡΙΝΑ, Luis de. As boticas do Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira (fim do século XVIII). 
Separata dos Anais da Faculdade de Farmácia do Porto, v. IX, 1949. 
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