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Resumo: Este artigo e uma tentativa de ordenar registros 
existentes no Códice Costa Matoso sobre alimentacdo, ervas medici-
nais e madeiras, numa perspectiva cultural e numa abordagem do 
valor proteico e da composicao alirnentar. A expans -ao comercial 
e maritima européia trouxe tuna nova dinamica ao sincretismo 
cultural, ja bastante sedirnentado no continente europeu, ao integar 
novas espécies, concorrendo para a diversificacão alimentar e para 
o desenvolvimento de novas praticas médicas e terapeuticas, con-
forme verernos abaixo. 

Abstract: The article is an attempt to order notes from the 
Códice Costa Matoso on food, healing herbs and wood availability, 
regarding not only its cultural perspective but also an approach to 
its protean value and nourish composition. European commercial 
and maritime expansion brought a whole new light into the cultu-
ral syncretism, so far deeply settled in tim European mainland 
patterns, throughout the integration of new species which 
concurred to the nourish diversification as well as to new medical 
and therapeutic practices, as one may read underneath. 

Quando, no inicio dos anos 80 deste seculo, recorri ao Códice Matoso con-
siderando-o, irnpropriarnente, urna obra de memória, deparei-rne corn precio-
sas inforrnacoes não encontradas nas outras seis "rnernOrias" consultadas' en-
Ca.() a rnesrna epoca. 

Essa obra, de 1749, cornpoe-se de uma coletânea de cOpias de docurnen-
tos, corn ternporalidade e assuntos variados, cuja data rnais rernota e 1669. Ao 
se folhear o Codice , encontrarn-se Regirnentos, Ordens regias, Provisdes, Ma-
pas de arrecadacao, instalacao de Bispado e Arrernatacdo de contratos, entre 
outros. Interessarn-rne, no entanto, prioritariarnente, os assuntos referentes as 
coisas rnais prosaicas: alirnentos, plantas, a descricao de urn engenho, urna 
relacao de 28 ervas "mais rnedicinais", corn rnuitas de suas propriedades, urna 

Segue-se apenas a enurneracao dessas "mernórias": de 1780, a de Jose Joao Teixeira Coe-
lho [s/d] e a de Antonio Pires cla Silva Pontes Lerne; de 1781, uma de autor anOnimo, 
Descricao geografica, topográfica; de 1782, de Rodrigo Jose de Menezes; de 18[...], a de 
José Joaquim da Rocha; a cie 1837, a de Raimundo José Cunha Matos. 

33 



listagem de 82 tipos diferentes de madeira, de vária natureza. 2  A propOsito, 
destaque-se que, em meio a esse conjunto de espécies botânicas, quando ao 
falar do milho, o autor gratifica seu leitor com uma receita de broa de milho'. 

Que teria em mente Caetano da Costa Matoso ao fazer tais registros 
aparentemente tao despropositados? Estaria o Ouvidor extrapolando suas fun-
cOes 4? Ou dando-se o direito a uma pausa, a uma divagacao [...] em busca de 
amenidades? Ou, mesmo, em face da burocracia estafante em que vivia, ima-
ginando que lhe era permitido evocar, tambem, coisas da terra que admirava? 
Talvez ate procurasse demonstrar que a Capitania de Minas Gerais não era 
rica apenas em reservas minerais, buscando ressaltar que seu mundo vegetal 
era exuberante, variado e rico e bem merecia ser lembrado e mencionado em 
11 folhas de sua coletânea. Tudo indica que tais registros, das folhas 424 a 435, 
nao foram feitos aleatoriamente. Contudo perscrutar a motivacdo deles foge 
ao meu intento, nesse momento. 

Se se considerar, como tem ocorrido, ultimamente, na historiografia fran-
cesa, a alimentacdo como uma categoria histórica 5, um vasto campo abre-se 
pesquisa histórica. 

Maurice Aymard, em artigo de 1975', além de relatar alguns dos proble-
rnas dessa nova categoria, tenta agrupar os estudos a ela referentes em tres 
areas: uma centrada numa psicossociologia da alimentacao; outra que procura 
uma abordagem macroeconOrnica da questao; e, finalmente, uma voltada para 
pesquisas mais amplas que tratam "de la valeur nutritive des alimentations 
anciennes et de leurs carences, en quantite comme en qualité" 7 . 

FUNDAGA0 Joao Pinheiro. Codice Costa Matoso. Bdo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 110-114, p. 769-794. 

3. Maria Stella Liliânio Christo, em Fogdo de lenka, (10. ed. Petropolis: Vozes, 1996. p. 68 e 69) 
transcreve as "Noticias das muitas corniclas que se fazem do Milho", do adice Matoso, em 
que ha relatos nAo so da broa de rnilho, corno das mn1tiplas formas cle utilizacäo deste 
cereal, tao difundido e consumido na culinária americana. Fog& de lenlia é o resultado de 
uma longa pescluisa, mediante entrevistas, consultas a arcluivos particulares, COdices da 
Seca() Colonial do Arquivo Palico Mineiro, literatos mineiros, e, sobretudo, aos cadernos 
de receitas empoeirados, pertencentes as antigas familias mineiras. Esse livro é urn tributo 
mernOria gustativa do povo de Minas Gerais. 0 objetivo da autora é preservar e legitirnar o 
gosto e o sabor das coisas profunclamente enraizadas no cotidiano dos mineiros, ultrapas-
sando as fronteiras regionais. 
A funcao do Ouvidor e expressa no Códzgo Filipino, no Segundo Livro, titulo XLV. 
BRAUDEL, Fernand. Afinwntation et categories de l'histoire. In: ANNALES E. S. C., 1961. p. 
723-728 e Dossier: Histoire de la consomation: contribuition n l'Istoire de la consornmation alimentaire 
du XlVe ao XIXe siecle. In ANNALES, mars-juin 1975. p. 402-632. Nessas obras, esta inscrita 
uma trintena de trabalhos de pesquisadores e historiaclores europeus que privilegiaram a 
consurnacão alimentar entre os seculos XIV e XIX. 

6. AY1VIARD, Maurice. Pour lhistoire de l'alimentation: quelques remarques dc methodes. In: ANNALES, 
mars-juin 1975. P.431-444. 
AYMARD, op. cit. p. 431. 
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Ja mais recentemente, tanto historiadores quanto uma gama de higienis-
tas e nutricionistas tem incorporado, em seu oficio, a avaliacao do balanco 
calórico e proteico das vitaminas e dos sais minerais dos alimentos, progra-
mando regimes mais sauda.veis e adequados as varias carencias manifestas nos 
seres humanos — como 

"...etnographes et ethnologues travaillaient sur les choix alimentaires, la 
signification symbolique des aliments, les interdits dietetiques et religieux, les 
procedés culinaires, les pratiques de table et, d' une maniere generale, les rapports 
que l' alimentation entretient dans chaque société avec les mythes, la culture et 
les structures sociales'. 

Paralelamente a uma abordagem culturalista dessa tema.tica, os especia-
listas dos periodos medieval e moderno vem enriquecendo esse campo, sob 
vários prismas, apesar de toda dificuldade no plano da pesquisa empirica. "Cette 
nouvelle histoire n'est plus 'petite'; au contraire, elk ambicionne de toucher a 
tous les aspects de l'action et de la pensee humaines", seu objeto esta funda-
mentado no "systeme de vie et de valeurs de diverses societes", visando 
"embrasser d'un coup d'oeil toutes variables possibles". 

Massimo Montanari, em Modeles alimentaires et identites culturelles' , sinaliza o 
encontro, no periodo medieval, das quatro culturas mediterraneas com suas 
identidades culturais manifestas, claramente, em "modelos alimentares", que, 
a principio, se estranham (o vinho e a came de porco, por exemplo, "simbolos 
da cultura alimentar europeia"), mas, a longo prazo, se integram. 

A expansao comercial maritima dos europeus traz uma nova dinamica 
ao sincretismo cultural em processo bastante sedimentado na Europa conti-
nental, que, consecutiva e lentamente, integra os novos habitos culturais dos 
povos dominados, incorporando, em seu regime alimentar, sobretudo o milho, 
o tomate e a batata, assim como outros tantos alimentos reconhecidos como 
exóticos: a pimenta, o cafe, o cha., o chocolate, o acncar de cana. Sao infuneros 
os fatores que concorrem para a extensão e diversificacdo dos habitos alimen-
tares dos povos — progresso tecnologico, crescimento demografico, 
comercializacan de produtos agricolas, acumulacao de riquezas e refinamen-
tos do gosto, entre outros havendo reciprocidade nos ganhos. 

Bastante esclarecedor e o estudo de Maurice Aymard" ) , ja referido, quanto 
ao regime alimentar segundo "o valor proteico dos alimentos", cuja lista e 
encabecada pelos "produtos animais" que são seguidos pelo trigo e seus seme-
lhantes, pelo sorgo, pelo milho, pelo arroz e, finalmente, pelos tuberculos. Para 
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FLANDRIN,J. L., MONTANARI, M. Histoire de l'alimentation, Paris, Fayard, 1996. p.12-13. 
MONTANARI, Massimo. Mocleles alimentaires et identités culturelles. In: FLANDRIN, 
J. L., MONTANARI, M. Históire de l'alimentation. Paris: Fayard, 1996. p. 319-324. 
AYMARD, op. cit. p.431-444. 1 0 



o autor, a monetarizacdo da economia "provoca urn aumento das desigualda-
des na alimentacdo", destacando, consequentemente, a dicotomia cidade x 
campo, do século XIV ao XX, que ele considera em duas etapas, sempre men-
cionando os ritmos e as variacOes do valor energetico no consurno alimentar 
dos povos da Europa Ocidental. Fernand BraudeP afirma, a propósito, que o 
nivel medio calórico, em Paris, no XVIII, se concentra em torno de 2.000 
calorias; ao mesmo tempo, porem, expöe um grafico de Spooner, em que se 
verifica a diferenciacdo da racdo calórica cotidiana em algumas regioes euro-
peias, nos séculos XVI, XVII e XVIII, em grupos privilegiados, a qual extrapola 
totalmente essa media apontada para Paris. 

0 valor nutritivo do trigo, o seglindo alimento da lista de Aymard, não se 
compara ao dos outros cereais. No seculo XVIII, o pao de trigo, ainda que 
misturado, representa na dieta diaria dos europeus, 50% de sua racao alimen-
ticia. Apesar de ser um alimento de producao pouco onerosa, o trigo era sujei-
to entao, a variacoes sazonais, como todo produto agricola. 

Genericamente, pode-se observar que o consumo alimentar europeu, tanto 
das massas como dos grupos privilegiados, sofre de carências protéicas, calóricas, 
de vitarninas e de sais minerais, o que explica a frequencia com que as epide-
mias que assolam a Europa de tempos em tempos, que ela e atingida por males 
como o beriberi, a pelagra, o escorbuto, o raquitismo, e outros. 

A recorrência a esse rapido cotejo de obras em torno da questao alimen-
tar européia justifica-se pela busca de entendimento dos registros "aleatórios" 
sobre o assunto encontrados no Códice Matoso. 

Procurei, de inicio, detectar uma possivel forma de ordenar esses regis-
tros. Presumivelmente, houve uma escolha do autor no sentido de selecionar os 
alimentos mais consumidos: dos cereais, o milho; dos tubérculos, a mandioca; 
das grarnineas, a cana-de-acolicar. As ervas "mais medicinais" vêm em seguida, 
e, no final ha uma lista de cipos e madeiras. 

Nas Minas o milho e consumido intensivamente por todos os estratos 
sociais e integra, ainda, a alimentacdo dos animais. As nuancas de seu preparo 
e as maneiras de aproveitá-lo — verde, cozido, assado ou em forma de farinha 
(o fubd) — resultam na invencao de saborosas iguarias, configuradas em angus, 
papas, pamonhas, canjicas, broas, cuscuz, paes, biscoitos, bolos, pipocas, 
aluds. Por essa via, depara-se, no Códice Matoso, com uma receita do fabrico da 
farinha de milho em pilbes: 

"Lanca-se o milho nos pircies a quebrar, e quebrado, que é o mesmo que 
tirar-lhe o cascabulho de fora, limpo dele se deita de molho por 5 ou 6 dias em 
dgua fria, aonde azeda algurna coisa. Passados estes dias, se tira e cleita nos 
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piloes segunda vez, onde se soca, mói e desfaz, e dali se tira e lanca em uns 
fornos de cobre ou tachos onde se torra, e fica servindo de alimento como de 
pão e de mais uso nestas Minas que cia mandioca"' 2 . 

0 rnilho e urn cereal. Seu valor cakrico é bastante inferior ao do trigo e 
seu consurno exclusivo provoca a pelagra. Entretanto, rid() so pela variedade 
de iguarias saborosas que a irnaginacao nativa criou a partir dele, rnas tarnbern 
por associar-se bern a legurninosas, laticinios, gorduras, avacares e outros "adu-
bos"", garante energia e longa vida a urna parte da populacdo inserida no 
extenuante trabalho na ColOnia, especialrnente na rnineracdo, na agricultura 
ou no transporte. 

Embora de rnaneira discreta, o docurnento registra, ainda, a existencia 
de outros cereais: "...e ja ern algurnas partes destas Minas, pela Borda do Carn-
po, ha trigo, centeio, rnilho rnialo e 

Entre os tuberculos, a rnandioca tern destaque especial na dieta rnineira 
e, portanto, aparece bern representada no Códice ern pauta. Corn todas as res-
salvas de F. Braude', para quern, apOs ter ela entrado na dieta das "rnais 
pobres sociedades pre-colornbianas", foi "traida, abandonada, ern proveito do 
trigo, ou do rnaiz, ou ate do arroz...", a rnandioca continua integrada a cozi-
nha brasileira. 

Alern de fazer urna detalhada descricao fisica desse tuberculo, a obra 
refere-se as forrnas de seu aproveitamento: ralada, prensada, destilada, torra-
da ou transforrnada ern polvilho, tambérn usados nas perucas. A farinha que 
dela se extrai é "o pao cornurn por todo o Brasil ou America". 0 aipirn, seu 
norne comurn ern algurnas regiOes do Pais, pertence a casta das "rnandiocas 
rnansas". Dek faz-se a farinha e prepararn-se rningaus, "caldos de gorna", 
rnanicoba. Contudo, e diferenternente do registro referente ao uso do rnilho, o 
autor insiste ern dernarcar, corn rninAcias, tanto o seu preparo corno o seu 
plantio: a qualidade da terra; o periodo da colheita — de urn ano a dezoito 
rneses ; a casca, a grossura das raizes, os veios e a altura dos galhos; a forrna e a 
época de seu plantio; ate o tipo de cova rnais conveniente a producão. Por tudo 
isso, suspeita-se rnesrno que esses dados se constituarn rnais ern instrucöes aos 

12. FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Funclacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 111, p. 776. 

13. LIBANIO CHRISTO. op. cit. p. 217. Em seu livro, a autora transcreve a receita de "Urn 
prato do século XV", em que vem explicado o uso do terrno "adubo": "E hao de ter gosto 
destes adubos: cravo e acafrao, pimenta e gengibre". p. 217. Assim, associado a outros 
proclutos, o adubo torna o alimento mais apetitoso. Resta clizer que, nessa obra, o rnilho 
perrnanece, ainda hoje, em evidencia. 

14. FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Funclacdo Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 111, p. 777. 

37 

15. BRAUDEL, op. cit. p. 137. 



lavradores que em simples excentricidades do Ouvidor. Depois de colhida e 
transportada em "jacds", ela é preparada para ser ralada e seca. Resulta, dai, o 
polvilho, de uso variado. A farinha sera peneirada e torrada no forno. Sua 
durabilidade é inferior a da farinha de milho, mas seu valor nutritivo é consi-
derado superior ao deste cereal. 

0 terceiro alimento inscrito na coletania do Códice é uma graminea, a 
cana-de-acircar, cujo tratamento, na obra, é semelhante ao dado a mandioca. 
Ela nao é, entretanto, uma planta nativa. E originaria da costa de Bengala. 
Fernand Braude faz o panegirico do aclicar e do longo percurso da cana ate 
chegar ao Brasil, ressaltando as mUltiplas utilidades do aciicar. 

No texto em pauta, do mesmo modo como foi descrito o processo de 
cultivo da mandioca, entdo, de maneira sucinta, o autor refere-se ao da cana: 
ela carece de boa terra; é colhida al -36s dois anos e atinge a altura normal de um 
arbusto. 0 destaque, porém, é dado, naturalmente, ao fabrico do aciicar, quan-
do Matoso passa a fazer referencia ao engenho, instrumento matricial para a 
fabricacao tanto do aciicar como da cachaca. Mais uma vez, ele proporciona 
uma rigorosa descricao de detalhes, nomes de pecas, com as respectivas fun-
Vies — rodas, rodetes, bolandeiras, moendas — em que se colocam as varas da 
cana para moer, destilar e extrair nao so o sumo mas também o bagaco. Esse 
sumo, fervido e lancado em urn alambique postado sobre o fogo, ao ferver, 
"destila a aguardente", a cachaca. Ja para se obter o aciicar, o mesmo sumo é 
levado a uma caldeira de cobre. Durante o processo de fervura, elimina-se a 
espuma por depuracao, ate que a calda se reduza a ponto de melado. Manten-
do-se a fervura do liquido, este atinge uma tal consistencia que pode ser depo-
sitado em formas, que, em seguida, para o processo de secagem, são cobertas 
de barro. Deve-se reconhecer, contudo, que nenhuma obra é melhor que a de 
Antonir para fazer compreender o mecanismo de funcionamento de um en-
genho, a mao-de-obra que o opera, seu custo e, sobretudo, todas fases da pro-
ducao do aclicar. Camara Cascudo'" oferece também sua contribuicao em 
relacao a cachaca: "0 nome fixar-se-ia no século XVIII, segunda metade, mas 
nao me é possivel dizer quando o processo real comecou a praticar-se no Bra-
sil, imitando o 'rum' da Jamaica e os cratafias' das Antilhas". Na cultura da 
cana, a fabricacao do aciicar era muito dispendiosa; por isso os pequenos agri-
cultores limitavam-se a producao da rapadura e da cachaca. 

Ibidem, p. 179. 
17. ANTONIL. Cultura e opuMncia do Brasil por suas drogas e minas. Sao Paulo: Melhoramentos, 

1927. Livros segundo e terceiro, p. 105-179. 
ia. CASCUDO, Luis.da Camara. História da alimentaçâo no Brasil. Sao Paulo: Editora Nacional, 

1958. p. 418. 
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0 milho, a mandioca e a cana eram, pois, como se pode deduzir desse 
apanhado, sac,  produtos populares extensamente difundidos, ainda que, para 
os segmentos mais abastados, houvesse unia oferta generosa de outros produ-
tos. Nas Atas da Camara de Ouro Preto de 1752-64 e 1768-78, bem como nas 
Posturas Municipais' 9, constata-se ulna grande variedade de alimentos locais, 
regionais ou importados. Alem de recorrer a essa fonte, podem-se obter nos 
inventarios dos mortos da Comarca de Ouro Preto, alguns dados significativos 
relativamente, por exemplo, ao crescimento do rebanho bovino. 

A carne, alimento altamente proteico, assim como os laticinios, tao reco-
mendados pelos higienistas e nutricionistas conternporaneos, encontravam-se 
apenas na mesa dos mineiros mais aquinhoados. Assim como na Europa, eram 
distinguidos, segundo se vem apurando 2", mediante o exame dos livros de con-
tabilidade de algumas casas aristocraticas. 

Jean Louis Flandrin, num texto muito instigante 2 ', trata do consumo de 
especiarias nas cozinhas aristocraticas da Europa. Elas estavam no cerne da 
expansao comercial do periodo das conquistas maritimas. Seriam usadas como 
meio de "distincao social", segundo sugerem alguns historiadores? Os Arabes 
ja. as utilizavam e monopolizavam de longa data, mas a cozinha romana tam-
bém ja as conhecia. As especiarias, de acordo coin o autor 22 , foram emprega-
das rid() apenas como condimentos, para refinar o paladar, mas sobretudo por 
suas funcoes terapeuticas. Contudo ele denuncia a queda de seu uso, na Fran-
ca, na segunda metade do século XVII. 

Virtudes terapeuticas tem as numerosas ervas mineiras elencadas no Códice 
Matoso. Para vencer algumas dificuldades coni relacao aos seus nomes vulga-
res, recorri ao Prof. Jose Luis Pedersoli 23e a outras fontes 24. 0 primeiro obsta-
culo para entender a listagem das ervas apresentado nessa obra foi quanto a 
diferenca entre genero e espécie. Estiao catalogados, nesse caso, indistinta- 

MAGALHAES, Beatriz Ricarclina. La socieM ouropretana sclon les Umentaires post-mortem, 1740- 
70. Paris, 1985. P.93-105. (mirneogr.) 
CHARBONNIER, Pierre. La consoniation des seigneurs Auvergnats du XVe nn XVIIIe siecle. In: 
ANNALES, mars-juin 1975. p. 465-477. 
FLANDRIN, Jean Louis. Assaisonnement, cuisine et dietetique aux XIVe, XVe et XVIe siecks. In: 
FLANDRIN, J. L., Histeire de l'alimentation. Paris: Fayard, 1996. P. 91-506. 
	 Diversite des gouts et pratiques alimentaires. 	Revue d'Histoire Modeine et Contemporaine, 
torno XXX, jan-mars, 1983. p.82. 
0 Professor Jose Luis Pedersoli, do Museu de HistOria Natural da UFMG, concedeu-me 
gentilmente, preciosas informacoes quanto a classificacao de ervas, cipOs e macleiras, forne-
cendo, inclusive, seus respectivos nornes cientificos. Tanto as taquaras, como os bambus e 
os cipos , para fazer arnarrados, ainda existem e s5o cle uso continuo nesse territhrio das 
IVIinas. 
CORREA, Pio M. Dicionario das plantas ?Reis do Brasil e das oceticas cultivadas. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1926. v. VI, e MORGAN, Rene. Enciclopedia das emirs e plantas medici-
nais. S'ao Paulo: Hemus. Es/4 
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mente, arbustos, plantas herbaceas, plantas aquaticas, ervas legurninosas, 
plantas grarnineas. A lingua de vaca, por exemplo, tern sete especies. Todas 
são, para o autor, "herva perene, corn raizes fasciculadas"; porern a especie 
rnais encontrada é a Chaptalia interglifolia2 ' . Quanto a vassoura, urn arbusto, 
o dicionario registra 12 especies. Por sua vez, o fedegoso, da familia das 
legurninosas, erva anual, as vezes arbusto, é o norne vulgar de 14 diferentes 
esp cie s 21'. 

Exigir do Ouvidor urna rigorosa classificacao botânica de genero e espe-
cie de exernplares da flora brasileira ultrapassa o lirnite do born senso. No 
entanto ainda me intrigarn a natureza e os rnotivos desses registros. 

Charna a atencdo, contudo, a tentativa do autor de descrever algurnas 
"ervas", destacando suas utilidades, indicando os locais ern que rnedrarn, etc.. 
Segundo o Prof. Pedersoli, a flora nativa no Brasil e, originariarnente, rnuito 
rica e foi acrescida de innmeras outras especies transplantadas. Ele inforrnou, 
ainda, que tais "plantas são utilizadas'para vários fins e valern ate hoje, princi-
palrnente no interior". 

E, porern, no Erario Mineral", obra do cirurgido Luis Gomes Ferreira, 
que se encontra expresso o valor terapéutico dessas especies botanicas, ja rna-
nipuladas, de longo tempo, pelos indigenas. Esse cirurgido estabeleceu-se ern 
Sabara, mas circulou pelas vilas rnais irnportantes da Capitania, ern que aten-
dia aos casos rnais escabrosos. Ern seu receituario, as ervas são incluidas 
reiteradarnente. Para as enferrnidades rnais frequentes corn sintornas defini-
dos, corno "pontadas pleuriticas", ou tendo ern vista o falecirnento de rnuitos 
negros e brancos por serern portadores de Iornbrigas, ele receita urn rernédio 
por ele inventado: "Uma raiz de fedegoso sendo grande, ou duas sendo pequenas, 
depois de lavadas se cortern ern bocadinhos, se pizarao ern alrnofariz" e, depois 
de bern rnoida e coada, ajuntar "a terca parte do sumo da erva da Santa Ma-
ria, tarnbérn coado ou lirnpo corn duas pingas de vinagre forte ou quatro graos 
de Turquescos feitos ern pO"". 

Recornenda o uso dessa beberagern por seis dias, ou rnais. Ha outras 
alternativas para combater o rnal. Essa arnostra, no entanto revela tanto a 
criatividade do autor quanto o processo artesanal de rnanipulacao de ingredi-
entes, cujas propriedades ele parece conhecer bem. No Tratado VII, "Dos 

25. Ibidem, p.22. 
26. Ibidem, p.47. 

FERREIRA, Luis Gornes. Er4rio Mineral. Lisboa: Oficina de Miguel Rodrigues, 
MDCCXXXV. Trata-se cle uma obra de urn cirurgjao português, que se instalou na Vila 
de Nossa Senhora da ConceicAo de Sabará, em 1711, permanecendo na Colemia por 20 
anos. No seu Prologo, o autor justifica-se afirmando que aquele era o primeiro livro sobre 
"as enfermidades das Minas do ouro", que o tempo urgia e que a sua publicacao se fazia 
necessária. 

28. Ibidem, Tratado I, cap. VI, item 5, p. 8 e 9. 
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forrnigueiros e outras doencas cornuns nestas Minas", encontra-se a refe-
rencia a urn sern-nnrnero de feridas, turnores "que parecern corn herpes", 
pnstulas, deforrnacoes dos rnernbros e outros rnuito encontradicos nos in-
ventdrios mineiros do século XVIII. 

Finalizando, e valendo-rne do feeling do Ouvidor Caetano da Costa 
Matoso, rnediante essas apressadas anotacoes, recorri a tese de Marcia Moises 
Ribeiro 2 '. Nesse estudo, a autora "procura enfocar a rnedicina sob o hori-
zonte rnais arnplo" e "enfatizar as sensibilidades, o irnaginario, e enfirn, 
todos os elernentos norrnalrnente inseridos no carnpo da história das Men-
talidades". Num capitulo especiaP", ela aborda "o processo de assirnila-
cdo", tratando do experirnentalisrno das ciencias "rnédico-botânicas" do 
século XVIII. A propOsito destas, inforrna que a flora medicinal brasileira 
desernpenhou urn papel inwortantissimo no rnundo portugues, e nesse 
Ambito, pelo rnenos, a troca na.o foi unilateral". Ainda no rnesrno capitu-
lo, a autora enurnera urna enorrne variedade de produtos vegetais, e ate de 
ayes, utilizados corno farnosos contravcnenos, akin de ressaltar a crenca na 
atuacão de forcas sobrenaturais. 

A obra de Luis Gornes Ferreira junta-se a de vários outros autores conhe-
cidos e divulgados na literatura médica portuguesa. A historiadora Marcia 
Moises Ribeiro destaca o norne de Curvo Sernedo, cuja producao "fascinou 
rnuitos letrados principalrnente ate rneados do século XVIII", e ressalta que 
seu sucesso se deveu, principalrnente, ao "fato de ter sido urn dos rnaiores, 
sendo o rnaior divulgador das riquezas rnedicinais do Brasil no Portugal 
setecentista"2 . Nas duas nitirnas décadas do XVIII a Coroa Portuguesa reco-
nheceu e incentivou a pesquisa botânica na Colenna e, ern 1794, foi publicada 
urna obra oficial sobre a fannacopeia portuguesa, ern que plantas originarias 
dos redutos coloniais são incluidas. 
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