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Resumo Padre Fernão Cardim (1548?-1625) em suas cartas publicadas com o título de 

“Tratados da terra e gente do Brasil”, de fins do século XVI, apontou uma interessante 

lista de ervas e plantas da América Portuguesa. Em seu relato, além da preocupação 

com a descrição das plantas, o jesuíta português apontou a eficácia para curar doenças e 

a aplicação medicamentosa. Na farmacopeia havia indicações para doenças como dores 

de cabeça e estômago, cura de feridas e chagas, e até mesmo verminoses. Nesta 

comunicação iremos discutir as descrições das plantas e as indicações das mesmas, 

dialogando com outras obras do mesmo gênero no mundo português. Vale notar ainda, 

que esta farmacopeia estava relacionada com as Boticas, presentes em várias províncias 

da Companhia de Jesus, destacadamente a do Colégio da Bahia. Deste modo, busca-se 

contribuir para a história da saúde (e da doença) nas redes do império português. 
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Erva Santa (...) é uma das delícias, e mimos desta terra, e são todos os 

naturais, e ainda os portugueses perdidos por ela, e têm por grande vício 

estar todo o dia e noite deitados nas redes a beber fumo, e assim se 

embebedam dela, como se fora vinho. (Fernão Cardim S.J., 1548-1625) 

Tanto quanto a cristianização ou a escrita da história, o inventário médico 

do mundo é um fermento da mundialização ibérica; permite reduzir a 

distância entre a maneira europeia de cuidar e os costumes do país. (Serge 

Gruzinski, 2014, p. 219) 

 

Padre Fernão Cardim (1548-1625) foi autor uma rica descrição do Brasil em fins 

do século XVI. A narrativa epistolar, fruto de sua atividade como secretário do visitador 

da ordem Padre Cristovão Gouvea entre os anos de 1583 e 1590, somente viria a ser 

publicada no século XIX, com o títutlo de “Tratados da Terra e gente do Brasil”.1 

Sabidamente, a Companhia de Jesus dedicou-se com grande ímpeto na escrita das 

atividades missionárias nas várias partes do mundo então conhecido, produzindo um 

corpus documental de grande monta.2  

Esta comunicação faz parte dos resultados iniciais da pesquisa de doutoramento 

sobre a assistência a saúde da Companhia de Jesus - detidamente práticas de cura nas 

missões, colégios, enfermarias e hospitais; e as boticas da Bahia e em Goa, no período 

que abarca a chegada a Índia até as primeiras décadas do século XVII. Como 

levantamento indiciário, serão debatidas as descrições do Padre Fernão Cardim em sua 

                                                                 
1 Padre Fernão Cardim redigiu cartas dando notícias aos provinciais em Portugal Padre Sebastião de 

Morais e Padre João Correia entre os aos de 1585 e 1590. Estas cartas estão depositadas na Biblioteca 

Pública de Évora, no códice CXVI/ 1-333, fls. 13-34, denominadas por Cunha Rivara de “Cousas do 

Brasil. Por ocasião da pesquisa para este artigo, o documento encontrava-se em exposição na Biblioteca 

Nacional de Lisboa, não sendo possível sua consulta direta. A primeira publicação de parte da Narrativa 

Epistolar do padre Fernão Cardim, com o título de “A Treatise of Brasil written by a portuguese wich had 

long live there”, ocorreu em Londres no ano de 1625. As cartas tornariam a ser impressas outras vezes e 

somente em 1925 foi publicada integralmente, com o título “Tratados da terra e gente do Brasil” e com 

autoria reconhecida ao inaciano por estudo de Capistrano de Abreu. Cf. AZEVEDO, 2009. 
2 Atividade estimulada desde o fundador da Ordem, Ignácio de Loyola ele mesmo bastante dedicado a 

esta atividade - estima-se sua produção entre os anos de 1524 e 1556 em seis mil oitocentas e quinze 

cartas2. Prescrita também nas Constituições da Ordem (1556), detidamente na oitava parte “De lo que 

ayuda para unir los repartidos con su cabeza entre sí” que afirmava a necessidade de comunicação 

permanente (Cf. LONDOñO, 2002, p. 14). Os missionários inacianos cumpriram estas ordens com grande 

esmero. Apenas para o Brasil e o estado da Índia (no âmbito do Império Português), podemos citar a 

coleção de cartas organizadas e transcritas respectivamente pelos padres Serafim Leite S.J. e padre Joseph 

Wicki S.J. até fins do século XVI totalizando mais de vinte mil páginas. 
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narrativa epistolar e a farmacopeia difundida sobre ervas e mezinhas das Índias 

Ocidentais e Orientais.  

Serão analisadas detidamente as descrições sobre as árvores e ervas “que servem 

para mezinhas”. Interessam vivamente as plantas e a prescrição do inaciano para a cura 

dos diversos males, buscando relacionar com os conhecimentos dos povos indígenas e a 

medicina e a história natural no período. Destaca-se ainda a identificação de espécies 

vegetais transmutadas do Oriente e do continente europeu, e já registradas pelo padre 

Fernão Cardim no século XVI. Elementos que permitem a compreensão não somente da 

circulação empreendida pela Companhia de Jesus e também da circularidade de saberes, 

ervas e mezinhas nas redes do Império Português em fins do século XVI. 

Serge Gruzinski (2014, p. 213-219), ao analisar a mundialização ibérica no 

período moderno, afirmou que a busca por conhecimentos médicos e observação e 

coleta de plantas foram constantes no processo da conquista. O historiador identificou 

um maior ímpeto na produção e publicação de obras de médicos e especialistas em 

terras distantes da Europa, desde Goa ao México. Ainda segundo o autor,  “o inventário 

médico do mundo é um fermento da mundialização ibérica; permite reduzir a distância 

entre a maneira europeia de cuidar e os costumes do país” (2014, p. 219).  

No século XVI, identifica-se a publicação de diversas obras sobre  farmacopeia e 

botânica.  Um dos autores mais renomados e conhecidos foi Garcia da Orta (1499?-

1568), médico nomeado para acompanhar o vice-rei Martim Afonso de Souza a Índia 

Portuguesa. Em seus “Colóquios dos simples, e drogas he cousas medicinais da Índia, e 

asi alguas frutas achadas nella onde se tratam alguas cousas tocantes a medicina, pratica 

e outras cousas boas” (1563), Garcia da Orta coligiu conhecimentos médicos da 

antiguidade clássica, do mundo islâmico, hindu, do Extremo Oriente e das Índias 

Ocidentais. Nas palavras de Gunzinski (2014, p. 214), nesta obra, a mundialização 

representou “descentramento dos saberes, a inversão dos pontos de vista, o 

questionamento da tradição europeia”. 

Neste intento que podem ser compreendidas as descrições do padre Fernão 

Cardim. Não se tratando especificamente de um herbário ou colóquio de drogas, o 

inaciano traçou uma crônica descritiva dos aspectos ambientais e humanos do Brasil no 

século XVI. Ao que especificamente interessa a este artigo, em sua descrição sobre 

“clima e terra do Brasil e de algumas cousas notáveis que se acham na terra como no 
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mar”, o inaciano recitou um curioso inventário das coisas do Brasil. Descreveu espécies 

de animais, das cobras com e sem “peçonha”, de aves, dos “peixes peçonhentos”, e até 

mesmo os “homens marinhos e monstros do mar”. Sobre a flora, e o que detidamente 

interessa a esta comunicação, descreveu as árvores de fruto, “que servem para 

mezinhas”,  e as“que servem para madeira”, assim como as ervas “que são fruto e se 

comem”, “que servem para mezinhas”,  e as“cheirosas”. Assim como descreveu 

“animais, árvores, ervas” originárias de Portugal e encontradas no Brasil.3 

 

Das árvores e ervas que servem para mezinhas 

No vocabulário de Raphael Bluteau (1712-1728), mezinha foi definida como 

“qualquer medicamento, bebido como xarope, ou purga, ou aplicado como emprasto”. 

Esta ampla descrição do Bluteau representa a variedade de substâncias de origem 

vegetal, animal e mineral que compunha toda sorte de medicamentos para os mais 

variados males sob esta demominação de “mezinhas”. As práticas de cura através das 

mezinhas na Europa foram ampliadas com uma multiplicidade de elementos que se 

tornaram mais acessíveis e conhecidos através da expansão comercial ibérica (Cf. 

GRUZINSKI, 2014, p. 82; CALAINHO, 2009, p.255). 

Nesta comunicação, a narrativa epistolar de Fernão Cardim sobre as árvores e 

ervas para mezinhas constitui o fio do novelo para compreensão desta mundialização de 

saberes, ervas e plantas. Concentrando o estudo nas plantas compreendidas nas 

“árvores” e “ervas” que servem para mezinhas, foram descritas pelo jesuíta vinte e três 

espécies vegetais, e mencionadas sem maior detalhamento a ocorrência no Brasil de 

mais dez espécies. A narrativa seguiu um procedimento comum em quase todas as 

descrições, com variação da ordem textual: (1) denominação; (2) descrição da espécie 

vegetal; (3) comparação e alusão a outras espécies vegetais de origem europeia ou 

asiática; (4) indicação do modo de uso medicinal e o preparo necessário; (5) 

enfermidades a serem curadas. 

Sobre a denominação, interessante notar que a maior parte das árvores e ervas 

foram denominadas com palavras tupis e variantes. Ana Maria Azevedo (2009) em sua 

edição do “Tratados da Terra e da Gente e do Brasil”, identificou a etimologia do nome 
                                                                 
3 Neste artigo utilizaremos a edição organizada por Ana Maria Azevedo, referenciada como (CARDIM, 

2009). 



5 |Lais Viena de Souza, “Das ervas que servem para mezinhas”: Padre Fernão Cardim e a farmacopeia no 

século XVI. 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

das plantas, revelando assim a apreensão dos saberes dos povos nativos pelo 

missionário inaciano. Ao tratar de uma seiva encontrada entre Porto-Seguro e Ilheús, 

por exemplo, afirmou se tratar da “que os índios chamam Igatigcica e os portugueses 

incenso branco, e tem os mesmo efeitos que o incenso.” (AZEVEDO, 2009, p. 116).  

Há uma variedade de cartas dos inacianos com relatos sobre os chamados 

feiticeiros e pagens das aldeia. Na quarta quadrimestral de maio de 1556, o Ir. António 

Blázques relatou a conversão de muitos indígenas na aldeia do Rio Vermelho (cidade da 

Bahia) após a prisão do pagem. Segundo o inaciano, mesmo com a presença dos 

missionários, os indígenas permaneciam com o costume de oferecer raízes para “hum 

seu feiticeiro” para que viessem a ter boas colheitas, e este constantemente blasfemava e 

desprezava a doutrina. Por ordem do governador Duarte da Costa (governador no 

período de 1553 a 1556), o tal feiticeiro foi preso e aumentaram as conversões e 

aceitação da religião. Vindo então a se batizar muitos meninos entregues pelos pais 

antes de morrerem e adultos doentes, que pelas admoestações do pagem, de que logo 

morreriam se o fizessem (LEITE, 1957, p. 270-271). Este relato revelou a prisão e 

punição a estes feiticeiros pelas autoridades civis, como sintomática dos conflitos entre 

os feiticeiros, detentores dos saberes e práticas de cura tradicionais nas aldeias e os 

missionários. 

Na carta do padre Manoel da Nóbrega (05/07/1559) foi narrada a história de um 

feiticeiro que estava “tirãodo huma palha a hum doente”. Provavelmente, por “palha” 

referia-se o padre a Leishmaniose, doença infectocontagiosa transmitida pelo 

protozoário leisshmania, originária da região amazônia (das atuais fronteiras do Brasil, 

Bolívia e Peru). 4   O feiticeiro “gloriando-sse de aver tirado a palha que era doença 

daquele”, foi repreendido por um “menino da escola” que “movido por Nosso Senhor e 

com zelo da fee” afirmou ser tudo grande mentira. Chamando o moço ao irmão Antonio 

Rodrigues (1516-1568), o mesmo convocou o feiticeiro e os principais, e após a 

repreensão mandou que levassem o feiticeiro para ser preso pelo governador. O 

feiticeiro, ainda segundo o inaciano, após ter fugido e andado maltrapilho pelos matos, 

tomou bom conselho e foi se humilhar e pedir penitência aos padres. (LEITE, 1958, p. 

64 e 65).  

                                                                 
4 Cf. ALTAMIRANO-ENCISO, (et alli), 2003. Verbete Leishmaniose. Disponível em: < 

http://www.instituto-camoes.pt/glossario/Textos/Medicina/HTM/leishmania.html> Acesso em 01 maio 

2015, às 15h31. 

http://www.instituto-camoes.pt/glossario/Textos/Medicina/HTM/leishmania.html
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É interessante notar que embora tenham os padres e viajantes europeus se 

servido dos frutos da terra para alimentação (como a mandioca e seus conhecimentos 

sobre o plantio), e também como sugere o uso da farmacopeia indígena (conforme 

listado em Cardim), havia interditos aos saberes  e práticas dos chamados feiticeiros e 

pagens. Em alguns trechos padre Fernão Cardim cita diretamente o uso da árvore ou 

erva pelos “índios”.  Como por exemplo ao descrever a Igtaigcigca (arbusto da família 

das Anacardiáceas), que afirmou ter propriedades de “dar vidro à louça” e por isso 

“muito estimada entre os índios, e serve também para doenças de frialdade” . Ou ainda 

sobre a Tareroquig (Cassia occidentalis), erva com a qual “se perfumam os índios 

doentes para não morrerem, e para certas enfermidades, que é comum nesta terra, e que 

se chama doença do bicho” (CARDIM, 2009, p. 115, 133). O saber indígena na 

narrativa cardiniana era apropriado, contudo nenhum menção há sobre os pagens ou 

feiticeiros, indíviduos que eram tradicionalmente detentores destes saberes, mas que 

deveriam ser combatidos por representarem o paganismo e resistência à conversão. 

Combinando saberes e muito provavelmente sua observação direta, como se 

verifica em suas descrições pormenorizadas, Padre Fernão Cardim preocupou-se em 

descrever as árvores e ervas. Características dos caules, das folhas, flores, frutos e da 

raiz foram descritas, com a clara intencionalidade de conduzir o leitor a identificação da 

espécie. Descrição ainda mais elucidativa ao comparar as espécies com outras 

possivelmente mais conhecidas do leitos, como espécies vegetais originárias da Europa 

e da Ásia. Como por exemplo, ao descrever o Iabigrandi, apontado por Azevedo (2009, 

p. 117, nota 113) como jaburundi (arbusto da família das Piperáceas e Rutáceas): 

“Esta árvores há pouco foi achada, e é, como dizem alguns indiáticos, o 

Betele nomeado da Índia; os rios e ribanceiros estão cheios destas 

árvores: as folhas comidas são o único remédio para as doenças de 

fígado, e muitos neste Brasil sararam já de mui graves enfermidades do 

fígado comendo delas.” (CARDIM, 2009, p. 117). 

Por vezes as comparações se faziam pelo poder curativo evocado. Como por 

exemplo, ao descrever a Caaroba (ou Caroba, da família das Bignoniáceas, do gênero 

Jacarandá) caracterizou o uso do pau da árvores com o mesmo efeito que os da China e 

Antilhas para o mal das boubas (doença de pele infecciosa causada por bactéria). Sobre 

a erva de Cayapiá (da família das Dorstenis), segundo o padre recém descoberta, “único 

remédio para peçonha de toda sorte, maxime de cobras”, afirmou ser “tão bom remédio 
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como o unicórnio de Bada, pedra de bazar ou coco de Maldiva”5 (CARDIM, 2008, p. 

116 e 132). 

Estas comparações do padre Fernão Cardim revelam conhecimento sobre ervas e 

plantas europeias e asiáticas e a circulação de saberes neste período. O próprio inaciano 

deixa indícios desta circularidade ao mencionar o médico e naturalista espanhol Nicolás 

Monardes (1493-1588). Autor de “Primera y segunda y tercera partes de la Historia 

medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siervem en 

Medicina”, cuja primeira parte foi publicada em Sevilla em 1565, a segunda em 1571, e 

a obra completa em 1574. 

Ao descrever a Ambaigtinga (Cecropia palmata), afirmou que o azeite, além de 

servir para candeias, tinha “grandes virtude, como escreve Monardes” (CARDIM, 2009, 

p. 114). Na primeira parte da obra do médico de Sevilla, encontra-se a descrição do 

azeite da Figueira do inferno, encontrada na Nova Espanha. Cardim cita a mesma 

expressão usada por Monardes sobre “grandes virtudes e propriedades”, e uso para 

problemas estomacais e cólicas (MONARDES, 1580, p. ). 

O humanista malaio Emanuel Godinho de Erédia (1558-1628)6 publicou a 

“Suma de arvores e plantas da India intra GANGEZ (...)” (Goa, 1612), apresentando a 

intenção de apontar algumas espécies para “as gentes se aproveitarem destas rayzes pera 

medicamentos pera conservação da saúde e da vida humana”. Na estampa 49 (figura 1) 

foi retratada a Figueyra do Inferno, descrita como “planta medicinal, e de natureza 

calorosa. E suas folhas passadas por fogo serve pela espedir o frio, e tirar dores pondo 

na parte enferma” (ERÉDIA, 2001). A figueira do inferno (Ricinus communis) é 

originária da região da Abíssinia no continente africano, e observa-se ter sido descrita 

no Brasil, Europa e Índia em fins do século XVI. 

                                                                 
5 Em nota, Ana Maria de Azevedo identificou estas substâncias: unicórnio de Bada refere-se a substância 

extraída do corno do rinoceronte; pedra de bezoar era fabricada a partir da concrecação  extraída de 

diversas partes do corpo de animais, bastante utilizada no período; e coco-de-maldiva referia-se ao fruto 

da palmeira Ludoicea seychellarum. (AZEVEDO, 2009, p. 132, notas 155, 156 e 157). 
6 Erédia era humanista e cosmógrafo. Nascido em Malaca, estudou, viveu e atuou alguns anos no colégio 

da Companhia de Jesus em Goa como noviço, irmão e mestre de matemática (Cf. EVERAERT, 2001, p. 

25-82; GRUZINSKI, 2014, p. 224) 
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Figura 1 – Figueyra inferno 

representada por Emanuel Godinho 

Erédia. Padre Fernão Cardim não 

detalhou as características da espécie 

vegetal, não possibilitando a 

comparação com a imagem. (ERÉDIA, 

2001, Estampa 49) 

 

 

 

 

 

 

Interessante notar que não somente os saberes, mas também as próprias espécies 

circulavam nas redes do Império Português. O padre listou algumas árvores e ervas de 

origem europeia e asiática, presentes no Brasil. Como por exemplo, o aipo, as ervas 

serralhas, bredos, almeirões, avencas. Do Oriente, mencionou o conhecido pau-da-

China. (CARDIM, 2009, passim). Ao descrever a Caarobmoçorandigba, afirmou 

Cardim que lhe parecia tratar-se do pau-da-China: “toma-se da mesma madeira que o de 

lá,  e sara os corrimentos, boubas, e mais doenças de frialdade, é pardo e tem o âmago 

duro” (CARDIM, 2009, p. 117). 

O pau-da-China, ou raiz da China, foi descrito por Garcia da Orta no Colóquio 

47. Tratando da grande fama que esta raiz alcançava na Índia, e da quantidade utilizada 

para diferentes tratamentos, o médico indicou a raiz para chagas, inchaços, para quem 

“padece da cabeça”, nervos, rins, bexigas, entre outras doenças. Afirmou ser ideal para 

“doenças velhas”, inchaços grandes” e “chagas ruins”. (ORTA, p. 177-184). O médico 

português Cristovão de Costa (1515-1594), que possivelmente entrou em contato com 

as plantas em suas viagens pela Pérsia, Malásia e provavelmente a China, assim como 

com o próprio Gracia da Orta em Goa, também descreveu a planta e suas propriedades. 
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Em sua obra “Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales” (1578) fez 

estampar uma imagem do pau-da-china (figura 2). 

Figura 2 – Estampa do Pau-

da-China na obra de Cristovão de 

Costa. Dentre as propriedades 

medicinais apontou a eficácia para os 

mais variados males: dores nas 

juntas, opilações no baço, fraqueza 

do estômago, dores antigas de 

cabeça, absessos, chagas antigas, 

tosse, ciática e gota, úlceras, dentre 

outros. (COSTA, 1578, p. 78) 

 

 

 

 

 

Dentre as descrições do Padre Fernão Cardim vale detalhar uma espécie nativa 

do Brasil que ganhou difusão mundial: a chamada erva santa, petume ou tabaco . Em 

suas palavras: 

“Esta erva santa serve muito para várias enfermidades, como feridas, 

catarros e principalmente serve para doentes da cabeça, estômago e 

asmáticos. Nesta terra se fazem umas cangueras de folha de palma cheia 

desta erva seca, e pondo-lhe fogo por uma parte põem a outra na boca, e 

bebem o fumo; é uma das delícias, e mimos desta terra, e são todos os 

naturais, e ainda os portugueses perdidos por ela, e têm por grande vício 

estar todo o dia e noite deitados nas redes a beber fumo, e assim se 

embebedam dela, como se fora vinho.” (CARDIM, 2009, p. 134 e 135). 

No ano de 1550, o padre Manuel da Nóbrega relatou em carta ao Superior Simão 

Rodrigues que embora as comidas locais fossem díficeis para a digestão, Deus havia  

providenciado uma erva: o fumo. Declarou o inaciano ser de grande alívio digestivo, 



10 |Lais Viena de Souza, “Das ervas que servem para mezinhas”: Padre Fernão Cardim e a farmacopeia 

no século XVI. 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

dores corporais e para purgar secreções do estomâgo (LEITE, 1956, p. 169).7 Nicolás 

Mornardes (1571) descreveu o tabaco como sendo antigo costume indígena, e havia 

alguns anos que adornava jardins na Espanha, sendo assim planta estimada por suas 

virtudes e beleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Planta do Tabaco na obra de Nicolás Monardes (1580). 

Contemporâneo ao Padre Fernão Cardim, Gabriel Soares de Sousa (1540-1591) 

descreveu em seu “Memorial e declaração das grandezas da Bahia de Todos os Santos, 

da sua fertilidade e das notáveis partes que tem” a chamada erva santa, ou petume. 

Afirmou ser abundamente encontrada em hortas e quintais na Bahia em razão das suas 

virtudes e “curas estranhas”. Elencou dentre as curas, o matar os vermes que apareciam 

nas feridas “de gente descuidada” e também de vacas e éguas; e também a cura de uma 

praga que se propagou entre os “gentios” e dizimou a muitos, caracterizada pelo autor 

como bichos que apareciam nas nádegas. Afirmou também ser utilizada pelos indígenas 

para saciar fome e sede quando estavam pelo mato, e curar asma. (SOUSA, 2010, p. 

199)  

                                                                 
7 Carta 10 – Carta do P. Manuel da Nòbrega ao P. Simão Rodrigues. Porto Seguro, 06/01/1550: “La terra 

naturalmente è calda et húmida, per star più sano bisogno affaticarsi et sudade come fa il Padre Navarro. 

Tutti li cibi generalmente sono duri a smaltire, ma Dio há provisto d’um’herba, il fum dela quale molto 

giova ala digestone et ad altr dolori corporali et a purgar ela flegma del stomaco” (LEITE, 1956, p. 169). 
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O poder curativo sobre feridas e chagas não era virtude apontada somente para a 

erva santa. Do total de árvores e ervas para mezinhas (ver Gráfico 1), Padre Fernão 

Cardim mencionou oito vezes plantas para sanar feridas e chagas. Outra doença da pele, 

citada três vezes foram as boubas, doença tropical causada pela bactéria Treponema 

pallidum pertenue (GURGEL, 2011, p. 55).8 Foi mencionada ainda a doença do bicho 

(ou bicho-de-pé), causada pela pulga Tunga penetrans, espalhou-se da América para a 

África. 

A doença da frialdade citada em três plantas, foi mencionada também por Erédia 

dentre as propriedades do côco (ERÉDIA, 2001, Estampa 19). A frialdade, por vezes 

denominada no período de opilação ou cansaço, era uma anemia severa com causas 

diversas (GURGEL, 2011, p. 140). Por duas vezes mencionou mezinhas para as 

“câmaras de sangue”, disenterias acompanhadas por sangramento intestinal, causadoras 

de muitas mortes dentre os indígenas (GURGEL, 2011, P. 111). Relatou a eficácia da 

Cayapiá para um grande perigo enfrentado pelos missionários nas matas e sertões: as 

cobras peçonhentas. As terras do Brasil, segundo o Ir.Antonio Blazques em carta aos 

padres irmãos de Coimbra (Bahia, 08 de julho de 1555)  possuia “animales 

ponzoñozos” em abundância. Relatou a experiência do padre Ambrosio Perez, que 

estando rezando, foi surpreendido por uma cobra ao seu lado, e perguntando que animal 

era aquele disseram “los negros qu’el que fuesse mordido de aquella no podia sarar si 

no comiese los higados del hombre, dando por eso a entender la possibilidad que avía 

en la cura” (LEITE, 1957, p. 258). 

 

 

 

 

 

                                                                 
8 Sobre as boubas, ver artigo descritivo em http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs316/en/, Acesso 

em 15 maio 2015. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs316/en/
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Gráfico 1 – Doenças citadas pelo padre Fernão Cardim para tratamento através das árvores e 

ervas para mezinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo nas primeiras missivas escritas em solo brasileiro, os missionários 

inacianos cuidaram em registrar as qualidades da terra e a sanidade do clima (LEITE, 

1956, p. 135, 168). Padre Manuel da Nóbrega escreveu carta ao Superior P. Simão 

Rodrigues datada de 06 de janeiro de 1550 em que descreveu as qualidades do clima, 

declarando ser o melhor lugar para se trabalhar. Em razão da sanidade do clima, afirmou 

não haver padecido nenhum missionário de febres mas somente de velhice, e apenas 

doentes pelo mal dos franceses (sífilis) e hidropisia (vulgarmente chamado de inchaços) 

(LEITE, 1956, p. 168). 
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Passados nove anos, o próprio padre Manoel da Nóbrega já havia mudado sua 

visão endênica da sanidade da terra. Em missiva ao P. Miguel Torres e os padres e 

irmãos de Portugal (Bahia, 05 de julho de 1559), lamentou enormemente o falecimento 

do padre João Gonçalves (1528-1558) na aldeia do Espírito Santo (Abrantes, Bahia) de 

febres.9 Relatou ainda que por aqueles tempos foram “tantas doenças e trabalhos que 

ouve nesta casa que não saberei contar, porque todos os padres achegarão às portas da 

morte”. Relatou o adoecimento do Padre Francisco Pires, e da mesma maneira o Irmão 

Antonio Rodriguez, que não tendo sido “sangrado, foi sua infimirdade mais prolixa; 

porque le sayo aquele sang[u]e em postenas e sarna por todo o corpo e durou muyto 

tempo”. Afirmou o padre que deixaria de relatar as doenças de “Irmãos e gente desta 

casa, que seria nunca acabar” (LEITE, 1958, p. 61-63) 

A referida sanidade do clima e terra do Brasil não se pôde verificar desde os 

primeiros relatos em relação às populações locais. O próprio Padre Manuel da Nóbrega 

em relato de 1549, pouco menos de cinco meses após a chegada a Bahia com o 

governador Tomé de Souza, afirmou que índios já batizados adoeciam da barriga, dos 

olhos e de inchaços. Narrou ainda que os “feiticeiros” acusavam a água do batismo de 

ser causadora de doenças, e a doutrina origem de muitas mortes. Segundo o padre, Deus 

havia enviado aquelas doenças como forma de purgar os pecados dos indígenas (Carta 

de Manuel da Nóbrega ao Dr. Martin de Azpicuelta Navarro. Bahia, 10/08/1549. In. 

LEITE, 1956, p. 135). Opinião compartilhada pelo Ir. Vicente Rodrigues (Bahia, maio 

de 1152), que afirmou que o Senhor havia enviado enfermidades como punição para os 

indígenas que tornavam às suas antigas práticas, matando grande número destes, adultos 

e crianças (LEITE, 1956, p. 317). 

A história da conquista e da mundialização é também a história das doenças. 

Como afirmou Russel-Wood (1998, p. 185): “As pessoas que se movimentavam pelo 

império português marítimo português também transportavam doenças”. Malária, sífilis, 

peste, tifo, tuberculose, febre amarela (o mal da bixa), gripe, sarampo, varíola, papeira, 

disenteria - foram algumas das doenças levadas pelos conquistadores europeus. Doenças 

que dizimaram populações inteiras na colonização portuguesa e espanhola (RUSSEL-

WOOD, 1998, p. 187). 

                                                                 
9 Serafim Leite traçou breve biografia do padre por ter exercido ofício de enfermeiro, além de ter atuado 

como superintendete dos Meninos do Colégio e mestre de Noviços. (LEITE, 1953, p. 189 e 190.) 
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O padre Fernão Guerreiro S.J (1550-1617) na sua obra “Relação anual das coisas 

que fizeram os padres da Companhia de Jesus nas suas missões (...)” compilou notícias 

enviadas das várias partes do Império Português abrangendo o peodo de 1600 a 1609. 

Sobre a Índia, destacou como principal função da Companhia de Jesus a “conversão da 

gentilidade”, o cuidado da “cultivação” dos cristãos e a conservação dos mesmos. Sobre 

os cuidados e assistência à saúde nas missões no Estado do Brasil,  relatou o jesuíta que 

os padres “não somente os curam nas almas como pastores”, como também lhes davam 

“remédio de vida” quando estes estavam doentes. Em suas palavras, “os padres são os 

seus medicos e enfermeiros e ensinam se hao com eles como pais com filhos e tutores 

com pupilos”. (GUERREIRO, 1605, p. 375).  

As ações evangelizadoras – de catequese e assistência à saúde -  se mostraram 

muitas vezes imbricadas, apesar das ressalvas apresentadas pela própria ordem. Havia 

impedimento canônico e proibição expressa nas Constituições da Companhia para o 

exercício da medicina e da cirurgia, assim como o comércio das boticas. O argumento 

era de que a atividade do sacerdócio não era compatível com práticas que poderiam 

decorrer em morte. Em 1576, no entanto, o Papa Gregório XIII concedeu indulto a 

Companhia de Jesus para este “oficio de caridade” no cuidado a doentes da própria 

ordem ou pessoas externas, quando não houvesse proximidade de médicos seculares. 

(FLECK, 2005, p. 72 e 73). 

Os jesuítas atuaram desde os primeiros anos na assistência à saúde e nas práticas 

de cura como ofício na ação evangelizadora. Padre Serafim Leite (1953, p. 84) afirmou 

que havia determinação expressa da Companhia para que todas as aldeias indígenas 

possuíssem enfermarias. Na ausência de médicos seculares, os jesuítas atuaram também 

como cirurgiões e médicos nas epidemias (LEITE, 2005, Tomo II, Livro V, p. 397-400).  

Nas maiores instituições educativas, como o Colégio da Bahia e o Seminário de Belém, 

havia enfermarias para cuidado dos estudantes, dos padres e dos missionários (LEITE, 

1953, p. 83-85). Por vezes estas enfermarias prestaram socorro também aos externos, 

como em 1638 por ocasião do cerco comandado pelas frotas de Maurício de Nassau, em 

que o Colégio da Bahia foi transformado em hospital de sangue para atender a soldados 

e moradores feridos (LEITE, 2005, Tomo V, Livro I, p.206-207). 

No relatos e descrições dos domínios do Império Português e atuação da 

Companhia de Jesus, são muitas vezes destacadas as boticas dos Colégios de Goa e da 
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Bahia (ALBANO, 2012, p. 96 e 97). Estas boticas reuniam composições e receitas sobre 

os mais variados males, como por exemplo na “Collecção de varias receitas”, de autoria 

ignorada e datada de 1766.  Nesta obra, segundo Serafim Leite, foram descritos alguns 

dos mais famosos remédios, como a Triaga Brasileira do Colégio da Bahia e as Pedras 

Cordeas do colégio de Goa.10 As redes do império português se faziam perceber em 

coleções de receitas, mezinhas, práticas de cura, no conjunto da ação evangelizadora 

inaciana na assistência à saúde. 

 

Considerações finais. 

Os jesuítas reuniram vastos conhecimentos sobre o mundo natural nas missões 

desde os primeiros anos de fundação da Ordem. Nas cartas escritas do Brasil e 

remetidas ao Reino, correspondências por vezes impressas e difundidas pelas 

bibliotecas e colégios da Companhia, eram compartilhadas visões sobre as terras de 

missões. Visões por vezes quase paradísiacas com clara tônica edificante, e por vezes 

mais objetivas e descritivas com as notícias das missões.  

É interessante notar que o padre Fernão Cardim traçou uma espécie de manual 

de sobrevivência. Ao longo da narrativa preocupou-se em identificar alimentos e seus 

usos, descrevendo animais para alimentação (segundo os costumes indígenas) e os 

perigosos ou peçonhentos, e ainda as ervas para curar algumas das doenças que 

achavam as populações indígenas e os missionários. Descrições que devem ser 

analisadas na perspectiva do confronto e comparação dos saberes e plantas locais, 

europeis e circulantes pelas redes do Império Português em fins do século XVI. 

Os conhecimentos partilhados e a circulação de plantas, ervas, livros, estampas, 

objetos e indíviduos pelas redes do Império Português tornaram a farmacopeia 

mundializada. Nesta comunicação foram apontados preliminarmente alguns elementos 

indiciários desta mundialização. O registro de plantas de origem asiática e africana no 

                                                                 
10 Patrícia Albano em sua tese de doutoramento analisou a “Coleção de varias receitas” e também 

“Árvore da vida dilatada em vistosos e salutíferos ramos ornados de muitas, aprazíveis e saudáveis folhas 

em que se deixam ver muitos e singulares remédios assim simples como compostos com a Arte , a 

experiência, a indústria, e a curiosidade descubrio para curar com facilidade quase todas as doenças, e 

queixas, a que o corpo humano esta sogeito principalmente em terras destituídas de Médicos e Boticas”, 

obra datada de 1720 e de autoria do jesuíta Affonso da Costa, da província de Goa. Em suas análises, a 

historiadora destaca a composição das mezinhas e a origem das substâncias, revelando a grande 

circulação de drogas pelo Império Português (ALBANO, 2012, p. 46-67) 
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Brasil, a menção a renomado médico espanhol em finais do século XVI trazem questões 

a serem debatidas sobre o papel da Companhia de Jesus neste processo de 

mundialização. Tratando-se apenas de resultados parciais de pesquisa, há que se 

considerar que percorrer os caminhos das ervas, plantas e mezinhas levará a lonjuras 

pelo Atlântico e Índico. 
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