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Não é difícil encontrá-los à venda nas
feiras livres e mercados populares das prin-
cipais capitais: folhas, frutos e flores, e
entrecascos secos das mais diversas plan-
tas, assim como partes de animais. Ingre-
dientes para serem usados como remédio.
Quem a achar pitoresca ou exótica vai en-
contrar as raízes dessa prática que perdu-
ra ao ler Enfermidades endêmicas da Ca-
pitania do Mato Grosso – A memória de
Alexandre Rodrigues Ferreira, organiza-
da pela historiadora Ângela Pôrto, da
Casa de Oswaldo Cruz (COC).

À nova versão foram acrescidos
três estudos, que circunstanciam e
ilustram o relato de Ferreira (1756-
1815). Um glossário, feito de
Edméa Souto de Lima, ajuda na
compreensão do texto.

A expedição se deu entre
1783 e 1792, período em que,

além de ser vítima das doenças descritas, o
não médico observou, em profundidade, as
riquezas e costumes locais, atendendo à de-
terminação da Coroa portuguesa. Além de
coletar espécimes para o Museu da Rainha,
em Lisboa. Produziu material que possibili-
tou numerosas abordagens do campo da
história das ciências, segundo as historiado-
ras Ângela Pôrto e Kaori Kodama.

Cura aos olhos do povo Por conta da importância dada à in-
fluência dos fenômenos atmosféricos so-
bre a biologia no final do século 18, antes
de analisar as enfermidades reinantes na
capitania, Ferreira descreve assim a capi-
tal, Vila Bela. “O ar pela sua parte, com os
efeitos do seu calor, causa diversas enfer-
midades. A porção mais espirituosa do
sangue, todos os dias se dissipa, sai pela
transpiração, pelo suor e pela ourina. O
que fica no corpo é um sangue seco, tér-
reo e espesso; donde procedem as melan-
colias, as lepras, os vômitos pretos, as câ-
maras de sangue, as febres ardentes etc”.

Ferreira também anotou o que os na-
tivos usavam atrás de cura. Um exemplo:
“as pessoas de mais conhecimentos e que
têm sido ensinadas pela experiência do
país a terem grande cautela com os
aproches da corrupção, como de nenhu-
ma outra coisa se receiam tanto quanto
deste, logo ao primeiro acesso de toda e
qualquer febre, o de que primeiramente
tratam é de a reconhecer mediante al-
gum cristel estimulante de pimentas
cumaris ou malaguetas”. Corrupção ou
corrução era, tão somente, uma das do-
enças mais temidas à época e todo diag-
nóstico de doentes iniciava pela observa-
ção da existência ou não dos sintomas
principais dela.

A botica de Ferreira vale um capítu-
lo à parte.
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Considerada uma das fases mais
empolgantes da história do Rio de Janei-
ro, a chamada Belle Époque carioca ocor-
reu entre o final do século 19 e o início
do 20. É naquele ambiente que transcor-
re o livro Entre os salões e o laboratório –
Guilherme Guinle, a saúde e a ciência no
Rio de Janeiro, 1920-1940, da historia-
dora Gisele Sanglard, recentemente pu-
blicado pela Editora Fiocruz. Como o tí-
tulo revela, a obra, fruto de uma tese de
doutorado defendida em 2005, gira em
torno do industrial Guilherme Guinle,
membro de uma das famílias mais ricas e
de maior destaque na então capital da
República, e de sua amizade com o mé-
dico Carlos Chagas. O trabalho foi pre-
miado pelo jornal O Globo em um con-
curso de teses sobre o Rio de Janeiro.

No início do livro, Gisele apresenta
Guinle e analisa os dois sistemas distin-
tos de socorro à pobreza existentes na
época. Um mais ligado aos países de cul-
tura anglo-saxã, no qual a filantropia pri-
vada é privilegiada. É o modelo em que

Ciência e saúde na Belle Époque
pontificam os benfeitores vindos das ca-
madas ricas da sociedade. O outro, mais
comum aos países de formação católica,
mostra a Igreja e o Estado como respon-
sáveis pela transformação do estatuto do
pobre. Com isso, a autora pretende en-
tender o sistema de socorro aos neces-
sitados no Brasil.

Nos outros capítulos a historia-
dora investiga a trajetória da famí-
lia Guinle, traçando um paralelo
com as grandes mudanças soci-
ais, políticas e médico-científi-
cas pelas quais passava o Rio
de Janeiro. Entre estas últimas
está a criação do Instituto Sorote-
rápico Federal, em 1900, o embrião da
atual Fiocruz.

Ao longo do livro, Gisele trata da re-
lação entre Guinle e a saúde pública –
que levou à criação de hospitais – a re-
forma do setor, ocorrida em 1919, co-
menta as pesquisas sobre câncer e sífilis
e narra o apoio do industrial às ciências
biomédicas e ao Instituto Oswaldo Cruz.
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