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Localização da obra e do autor: 

        Heloisa Meireles Gesteira possui graduação em História pela PUC – Rio ( 1988) 

mestrado em História social da cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (1996) doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense (2001) 

Atualmente é pesquisadora adjunta do Museu de Astronomia e Ciências Afins e 

professora agregada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – atuando 

principalmente nos seguintes temas: invasão holandesa, história social da ciência, 

história do Brasil colônia. 

        Alessandra dos Santos Teixeira é graduada em História pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Foi bolsista PIBIC no Museu de Astronomia e Ciências 

Afins (2005 – 2008). Atualmente desenvolve pesquisa de mestrado no Programa de 

Pós graduação em História social da UFRJ. 

    http://buscatextual.cnpq.br//buscatextual/busca.do  

Argumento do autor: 

       O principal objetivo da autora é demonstrar através de alguns escritos elaborados 

e organizados por missionários que atuaram como médicos que as práticas médicas 

adotadas pelos missionários da Companhia de Jesus não podem ser entendidas como 

frutos das necessidades da vida cotidiana e que também não podem ser reduzidas à 

mera apropriação do conhecimento indígena sobre as plantas medicinais e que 

também não deve ser considerada uma cópia da prática médica realizada na Europa. 

Para tal reflexão, a autora as pesquisadoras fazem uso de uma listagem de remédios 

e de livros existentes na botica e na livraria de duas fazendas pertencentes ao Colégio 

do Rio de Janeiro na região de Campos dos Goiatacezes.  
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Resumo de conteúdo: 

p. 119 “Nos diversos colégios da Companhia, situados em Goa, São Paulo de Luanda, 

Rio de Janeiro, Salvador, São Luiz, além de hospitais, havia boticas onde se podiam 

encontrar remédios utilizados nos processos de cura entre os séculos XVI e XVIII. O 

mesmo ocorria nas fazendas e aldeias, onde alguns missionários também se 

dedicavam a prestar auxílio médico aos enfermos. Além da utilização dos recursos 

locais,dispunham dos remédios de boticas que eram utilizados na cura.” 

Idem. “Cartas, registros escritos, livros e até mesmo a possibilidade de os missionários 

peregrinarem pelo império salvando vidas e conquistando novas almas, confirmaram o 

esforço e o investimento no tratamento das informações medicinais.” 

A autora cita como exemplo para a sua afirmação uma dedicatória oferecida ao Rei D. 

João V de Portugal 

Ibdem. Árvore da Vida dilatada em vistosos e salutíferos ramos ornados de muitas 

aprazíveis e saudáveis folhas em que se deixão ver muitos e singulares remédios 

assim símplices como compostos, que a Arte, a experiência, indústria e a curiosidade 

descobrio para curar com facilidade quase todas as doenças e queixas a que o corpo 

humano esta sujeito principalmente em terras distuidas de Médicos e Boticas, escrita 

pelo padre Affonso da Costa, missionário que viveu em Goa a serviço da Companhia 

de Jesus durante a primeira metade do século XVIII. A autora coloca que além dos 

serviços e compromissos estritamente ligados ao ofício de religioso, o padre exerceu 

também a prática da medicina. 

 

p.120 Segundo a historiadora, “o jesuíta apresentou um conjunto de argumentos a 

favor de seu envolvimento com o exercício médico e com a escrita de um livro 

reunindo os remédios e tratamentos mais eficazes para diversas doenças,afirmando 

que tudo ali por ele registrado foi experimentado durante os quase trinta anos de 

missão na Ásia.” Entre eles, “a perspectiva apontada pelo missionário, de que uma vez 

escrito no idioma português, o livro, se editado, renderia lucros, porque poderia ser 

vendido na Europa, na Ásia e na América, onde se praticasse o português (...) Não é 

demais sublinhar o intuito de propagação do catolicismo.Como religioso,em 

principio,não era esperado do padre Affonso da Costa,segundo ele mesmo,praticar ou  
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escrever sobre medicina,o que seria digno de „censura‟, uma vez que aos religiosos 

caberia refletir e intervir em assuntos de pregação,de conversão e de teologia”.Mas o 

padre considerava o que Cristo havia dito aos apóstolos quando os mandou pelo 

mundo converter almas para Deus,ordenando que lhes curasse também os corpos. 

p.125 . “Na América portuguesa, a preocupação em assumir a responsabilidade pela 

saúde do gentio seria uma novidade introduzida pelos primeiros inacianos que 

vieram,intensificando - se a partir da chegada de José de Anchieta, que se destacou 

pelos serviços médicos realizados em suas atividades (...). A arte de curar, na tradição 

Tupi, estava associada à capacidade daquele indivíduo se comunicar com os espíritos. 

Os missionários concluíram que para sua palavra atingir de fato o coração dos índios 

e, chegar ao fundo de sua alma, eles teriam que evidenciar o privilégio da 

comunicação com os espíritos,‟e isso colocava os irmãos em direta competição com 

os pajés‟ 

O caso das fazendas jesuíticas Santo Inácio dos Campos Novos e Campos dos 

Goitacazes 

p. 129. “Aliados, a Coroa e os jesuítas abraçaram o desafio da expansão do 

cristianismo pelo ecúmeno. Em 1549 desembarcaram, em Salvador, os jesuítas que 

formaram o primeiro grupo de missionários que iniciaram os trabalhos que só 

cessariam duzentos anos mais tarde, após a expulsão da Companhia de Portugal e 

seus domínios ultramarinos. Para sustento da „missão‟, os jesuítas ergueram e 

controlavam um patrimônio composto por colégios, residências, aldeias e fazendas 

que eram administradas como uma grande empresa articulada entre si.” 

p.120 -30.  “A doação de terras feita pela Coroa portuguesa para a construção dos 

Colégios foi o que mais contribuiu para o alargamento das receitas jesuíticas. O início 

da construção do Colégio do Rio de Janeiro, ainda no século XVI, foi patrocinado por 

D. João III quando emitiu ordem para a concessão de sesmarias. Em virtude da 

participação dos missionários nas guerras que resultaram na expulsão dos franceses 

da Baía de Guanabara, o governador do Rio de Janeiro, Mem de Sá, concedeu - lhes 

terras na área que acabou denominada como Morro do Castelo devido ao Colégio ali 

erguido (...) os missionários receberam o direito de administrar terras no litoral do Rio 

de Janeiro, entre os rios Macaé e Paraíba, comprometendo - se, sobretudo, com a 

catequese dos Goiatacazes que habitavam a área.” 
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p. 30. “A maior fazenda da região chegou a ter engenho, plantação de cana de açúcar 

e criação de gado, chegando a abrigar 16. 580 cabeças de gado e 4.800 cavalos 

(Fazenda do Colégio). Outra, de menor porte, foi destinada à criação de gado 

(Fazenda de Santo Inácio dos Campos Novos).”  

p.130. “As fazendas relacionam-se diretamente com o papel que os missionários 

jesuítas tiveram na conquista territorial da América.Estas fazendas se transformaram 

em grandes fontes de recursos para o Colégio do Rio de Janeiro durante os anos em 

que os jesuítas atuaram no império português. 

A partir da leitura de documentos como documentos manuscritos relativos à fazenda 

Campos Novos e Campos dos Guayatazes; ano 1775, Inventário dos bens da fazenda 

denominada Santo Ignácio nos Campos Novos, a historiadora reconstituiu a botica das 

fazendas, compostas por remédios, uma „biblioteca‟ e um „caderno manuscrito de 

medicina‟.  

p.135. “O documento traz receitas compostas por ervas e plantas medicinais 

americanas, reforçando nossa hipótese de que havia interesse por parte dos jesuítas, 

em coletar e sistematizar informações acerca das virtudes das plantas originárias da 

América. 

Um outro documento,o formulário Médico:manuscrito atribuído aos jesuítas e 

encontrado numa arca da Igreja de São Francisco de Curitiba,1703 faz ver que havia 

um medicamento caracterizado como „remédio do segredo‟ cuja composição não era 

revelada.” “ A triaga era produzido nos Colégios de Salvador e do Rio de 

Janeiro.Assim, poderíamos imaginar que, considerando o fato de que as fazendas 

fluminenses(Campos Novos e Campos dos Goitacazes) eram de posse do Colégio do 

Rio de Janeiro,que dali eles fossem distribuídos ou vendidos para as ditas 

fazendas,indicando a circulação deste e possivelmente de outros medicamentos pelo 

interior da América portuguesa,formando,inclusive,um mercado interno consumidor 

destes produtos. 

p.136. “A presença de referenciais da medicina portuguesa bem como o controle de 

informações sobre as qualidades terapêuticas das plantas encontradas em outros 

lugares que não apenas o meio urbano colonial nos parece um fenômeno importante 

para repensar a circulação de idéias e práticas medicinais na América portuguesa (...). 

Segundo a autora, “a pesquisa permitiu perceber no interior da Capitania do Rio de  
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Janeiro, especificamente nas fazendas do Colégio dos jesuítas, um pólo receptor de 

uma cultura médica marcada pela utilização de plantas nativas e também por 

referenciais atualizados da cultura médica lusitana. 

Conceitos: 

Medicina 

Práticas médicas  

Jesuítas  

América portuguesa 

Interlocutores: 

 Dauril Alden – estudioso que avalia como estava administrada e 

organizada a Companhia de Jesus em Portugal 

 Paolo Rossi – historiador italiano e especialista nos estudos acerca da 

origem da ciência  

         

      

 

  

      

 

 

  

 

 


