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Resumo: O presente trabalho é parte de um projeto de doutoramento em curso sobre a
circulação de conhecimentos médico-cirúrgicos entre Portugal e a América portuguesa,
no século XVIII. Considerando a hipótese de que essa transmissão existiu, de forma
recíproca,  pretende-se  abordar  a  produção  desses  saberes  e  as  decorrências  desse
processo.  Nesta  proposta,  apresentamos  um  dos  pontos  em  análise:  a  distribuição
geográfica  dos  cirurgiões,  essencialmente  dos  portugueses,  na  América  portuguesa,
durante  o  século  XVIII.  No pressuposto,  enunciado  por  Mary Lindemann,  no  livro
Medicine and Society in Early Modern Europe (1999), segundo a qual o que o que se
produz não é independente daquele que o produz, torna-se necessário inquirir sobre a
trajetória dos cirurgiões no Brasil colonial. Para isso, trabalharemos com os documentos
apresentados ao Conselho Ultramarino e  a partir  deles analisaremos a dispersão e a
cobertura  territorial  desses  agentes  de  saúde.  O  enfoque  da  pesquisa  em
desenvolvimento  é  centrado  no percurso  dos  cirurgiões,  em ordem a  contextualizar
esses agentes e as suas práticas. Em paralelo, o estudo em desenvolvimento pretende
identificar o perfil desses práticos, que podiam ser cirurgiões, barbeiros, sangradores. É
conhecido,  dentro  da  hierarquia  médica,  que  os  cirurgiões  ocupavam  uma  posição
inferior aos físicos, considerando que eram estes os letrados nos saberes médicos no
período em estudo. Ainda que não tivessem o maior prestígio, esses práticos tinham,
porém, grande relevância social. Em espaços coloniais, a necessidade de praticantes que
possuíssem destreza para desempenhar intervenções  cirúrgicas  tornava-se ainda mais
acutilante.  A  sua  reconhecida  escassez  era,  possivelmente,  um  dos  motivos  que
suscitava o deslocamento interno dos cirurgiões,  que transitavam pelas capitanias.  O
rastreamento  da  localização  e  deslocamento  dos  cirurgiões  contribui  assim  para  o
entendimento  e  análise  do  perfil  dos  homens  que  exerceram  cirurgia  na  América
portuguesa setecentista.
Palavras-chave: História  das  Ciências;  História  da  Medicina;  História  da  Cirurgia;
Circulação de conhecimento; América portuguesa; Portugal.

Abstract: This paper is part of an ongoing PhD project on the circulation of medical-
surgical knowledge between Portugal and the Portuguese America, in the 18th century.
Considering the possibility that this transfer actually occurred, in a reciprocal way, we
intend to address this production of knowledge and the consequences of that process. In
the  proposed  paper,  we  will  bring  forward  one  of  the  issues  under  analysis:  the
geographical  distribution  of  surgeons,  particularly  the  Portuguese  ones,  across  the
Portuguese  America  during  the  18th  century.  Based on the  assumption,  outlined  by
Mary Lindeman in her book Medicine and Society in Early Modern Europe (1999), that
any knowledge produced is  not  independent  from those who produce it,  we find it
necessary to examine the paths followed by these surgeons in colonial Brazil. To that
end, we will look into the requests submitted to the Overseas Council and, based on
these, we will analyse the dispersion and territorial coverage of those health agents. The
ongoing research is  focused on the paths followed by the surgeons,  with a view to
contextualizing these agents and their practices. Simultaneously, the ongoing study aims
at  identifying  the  profile  of  these  practitioners,  who could  be  surgeons,  barbers,  or
barbers bleeders. It is known that, within the medical hierarchy, surgeons ranked lower
than physicians, as the latter were the ones with a medical education in the period under
study. Despite the fact that surgeons were not the most prestigious practitioners, they
had a major  social  relevance.  The need for practitioners  with the ability  to perform
surgeries was even more pressing in the colonial areas. Their acknowledged shortage
was, possibly, one of the reasons leading to the internal displacement of surgeons, who
travelled between captaincies. Thus, tracking the location and displacement of surgeons
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contributes to the understanding and analysis of the profile of the men who pursued
surgery in the 18th-century Portuguese America.
Keywords:  History  of  Science;  History  of  Medicine;  Surgery;  Circulation  of
Knowledge; Portuguese America; Portugal.
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Introdução

A América portuguesa, território que atualmente identificamos como o Brasil,

foi  um  catalisador  de  práticos  da  saúde  adaptadas  às  particulares  exigências  e

circunstâncias do território1. Dentro do vasto universo de agentes da Coroa, o presente

trabalho investiga a presença de cirurgiões portugueses nessa colónia americana durante

o século XVIII. Na tentativa de reconstruir e apresentar a forma como a prática médica

se  exercia  nesse  território  e  como  poderá  ter  contribuído  para  a  afirmação  e

desenvolvimento  da própria medicina enquanto ciência,  e da cirurgia,  em particular,

pela  sua  vertente  eminentemente  prática,  importa  ter  presente  o  quanto  as  práticas

médicas  eram,  e  são,  um  fator  importante  para  a  sobrevivência  e  bem  estar  das

populações, mas também se constituem como uma forma de poder2, nomeadamente para

aqueles que as exercem.

Neste quadro geral, focar-nos-emos no número e distribuição dos cirurgiões, no

Brasil, no século XVIII; a partir dos documentos (maioritariamente requerimentos)  que

estes  enviavam  ao  Secretário  de  Estado  da  Marinha  e  Ultramar3,  Governadores  da

Capitania4,  Provedores5,  e  sobretudo,  numa  percentagem  esmagadora,  ao  monarca

empossado no trono. Os requerimentos eram redigidos pelos escrivães, que serviam a

Coroa,  que  transmitiam o  que o  “suplicante”  solicitava.  Pedidos  relativos  à  arte  de

cirurgia, ou pedidos para envio de mais cirurgiões hábeis, também foram submetidos

por governadores6,  secretários7 e outros oficiais  que de alguma maneira  careciam de

tratar dessas questões referentes ao campo médico-cirúrgico, no âmbito do desempenho

das suas funções8. A mesma documentação é também esclarecedora acerca do quadro

funcional  relativo  a  quem fornecia  as  licenças  para  exercer  cirurgia,  bem como às

nomeações para o exercício da cirurgia na colónia americana.

1 Hernâni  Monteiro,  Origens  da  Cirurgia  portuense.  (Porto:  Araújo  & Sobrinho,  Suc.  Res  50,  L.S.
Domingos, 1926), 192.
2 George Rosen, Uma História da Saúde Pública, (Sāo Paulo: Edunesp, Abrasco, Rio de Janeiro: Hucitec,
1994); 
William Bynum, Roy Porter,  William Hunter  and the Eighteenth-century  medical  world,  (Cambridge
University Press, 1996).
3AHU_CU_016, Cx. 6, D. 386.
4 AHU-MATO GROSSO, cx.  12, doc. 60 AHU_CU_010, Cx 12, D. 724
5 AHU-Rio Grande do Sul, cx. 2, doc. 69 AHU_CU_019, Cx. 2, D. 121.
6 AHU_CU_013, Cx. 99, D. 7901.
7 AHU-Rio Grande do Sul, cx. 2, doc. 69 AHU_CU_019, Cx. 2, D. 121.
8 AHU_CU_019, Cx. 4, D. 343.
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A presença, as solicitações e os relatos desses homens são indicativos, não só

acerca da prática médico-cirúrgica e da sua estrita necessidade em espaços coloniais,

mas também acerca das condições específicas em que essa prática se desenvolvia.

Interpretar os números e o conteúdo desses requerimentos e o que nos podem

dizer sobre a presença dos cirurgiões nas capitanias da América Portuguesa, é vertente

que  vem  sendo  analisada  em  minha  investigação.  Esta  é  parte  de  uma  tese  de

doutoramento em andamento, que se dedica a investigar como ocorreu a transmissão de

saberes e a prática médico-cirúrgica entre Portugal e na América portuguesa no período

setecentista. 

No pressuposto, enunciado por Mary Lindemann, no livro Medicine and Society

in Early Modern Europe (1999)9, de que o que se produz não é independente daquele

que o produz10, torna-se necessário inquirir sobre a trajetória dos cirurgiões no Brasil

colonial, encarados que eram como praticantes e práticos da saúde. Considerando que a

prática é a aplicação e também o aprimoramento de um saber11, e o saber médico se

reivindicava como apanágio das universidades, procuraremos ver como, na prática, esse

saber era ministrado através das mãos dos cirurgiões.

A Medicina  envolvia  um  conjunto  de  praticantes  que,  de  forma  geral,  se

integravam  numa  ordem  bem hierarquizada  e  estabelecida,  ainda  no  século  XVIII.

Nessa  hierarquia surgiam em primeiro lugar os físicos, seguidos dos cirurgiões e dos

boticários12.  Como o nosso objeto de estudo são os cirurgiões,  convém apontar  que

dentro deste grupo havia algumas subdivisões, incluindo os cirurgiões licenciados no

ofício  cirúrgico,  os  cirurgiões-barbeiros,  a  par  de  cirurgiões  que  também  exerciam

funções de boticários e ainda os cirurgiões que também eram físicos.

Com formações e formas de creditação diversas, os cirurgiões fizeram a prática

cirúrgica  circular  entre  a  metrópole  e  a  colónia,  sendo  agentes  relevantes  para  a

compreensão e afirmação da Cirurgia como área de saber e de prática médica, a qual

tendeu e procurou incessantemente  ser  unificada  à  Medicina  na segunda metade  do

século  XVIII,  período  em  que  compreender  o  corpo  humano  se  deparava  com

9 Mary Lindemann,  Medicina e sociedade no início da Europa Moderna, (Lisboa: Replicação, 2002);
Monique Palma,  op.cit.
10 Mary Lindemann, op.cit., 67.
11 Thomas Kuhn,  A estrutura das revoluções  científicas. (São Paulo:  Editora Perspectiva,  1998),  35;
Monique Palma,  op.cit. 83-84.
12 Flávio Coelho Edler,  Boticas  e  pharmacias:  uma história  ilustrada  da farmácia  no Brasil.  (Rio de
Janeiro: Casa da Palavra, 2006), 30-31.
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obstáculos que não permitiam a prática de autópsias e o estudo do corpo pelo corpo13. A

prática  como  cura  e  o  manusear  de  corpos  permanecia  com  uma  fundamentação

eminentemente  teórica  e  descritiva.  A  Cirurgia  revelava-se  nesse  contexto,

indispensável para socorrer e atender a situações mais práticas, em que somente intervir

com as mãos poderia curar, como ocorria no caso de correção de fraturas e amputações.

Essa direta relação com o corpo e o seu manuseamento não trazia, porém, a essa área do

conhecimento uma mais valia em termos de prestígio, antes pelo contrário.

Não  vamos  ignorar  a  restante  classe  médica,  ou  pressupor  que  somente  os

cirurgiões tiveram importância para a ampliação do conhecimento médico, que esteve

em efervescência durante o século XVIII14. O que se pretende é apontar os praticantes

da  Arte  Cirúrgica  como  detentores  de  um  papel  efetivo  e  substancial  para  o

desenvolvimento do saber médico, centrando-nos no caso dos cirurgiões que estiveram

exercendo cirurgia na América portuguesa. A Coroa, através dos seus oficiais, concedia

cartas para o exercício da Arte de cirurgia e nomeava estes homens em cargos e funções.

Nomeações que, de forma direta e indireta, puderam contribuir para a consolidação da

Cirurgia no século XVIII.  

13 Michel Foucault em sua obra O Nascimento da Clínica abordou o olhar que era lançado durante o
estudo ao corpo humano, que em boa medida, mesmo ainda quando as autópsias eram proibidas não foi
esse fator o maior entrave do conhecimento anatômico. Corpos eram abertos, mas não conseguiam ser
analisados,  não  havia  compreensão  para  tal.  Mas  eram,  dentro  das  possibilidades  do  período,
rigorosamente, descritos. As teorias médicas vigentes, mesmo as que abandonavam o viés hipocrático-
galênico, como a Iatroquímica e o Vitalismo, adeptas da observação do funcionamento interno do corpo
humano,  obtinham  respostas  consoante  as  perguntas  que  faziam,  e  como  a  fundamentação  da  base
científica  da  Anatomia estava  em processo  de  construção,  havia  discussões  sobre  a  necessidade  e  a
utilidade em utilizar corpos humanos como material de estudo. Somando a essas discussões não podemos
desconsiderar o papel da Igreja, que de forma oficial, não tolerava práticas como as  autópsias. Michel
Foucault, O nascimento da clínica, (Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1ª ed. Brasileira, 1977); 
Rafael Mandressi, “Dissecações e Anatomia”, in:  História do corpo: da Renascença às Luzes, (Rio de
Janeiro: Vozes, 2010), 411- 440; 
Monique Palma, “Construção e transferência de saberes médico-cirúrgicos entre Portugal e a América
portuguesa no século XVIII”, in: Amélia Polónia, et all., (org.), História e Ciência : Ciência e Poder na
Primeira  Idade  Global.  (Porto:  Universidade  do  Porto.  Faculdade  de  Letras,  2016):  78-93,
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/14532.pdf.
14 Thomas L. Hankins, Ciência e Iluminismo (Porto: Porto Editora, 2002), 1; 
Paolo Rossi, O nascimento da ciência moderna na Europa (São Paulo: EDUSC, 2001), 13.
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Os requerimentos 

Os  requerimentos  que  analisaremos  são  oriundos  do  Arquivo  Histórico

Ultramarino  (AHU),  pertencem  ao  Fundo  do  antigo  Conselho  Ultramarino,  e  são

disponibilizados,  através  de  digitalização,  pelo  projeto  Resgate  de  Documentação

Histórica  Barão  do Rio  Branco,  conhecido  como  Projeto  Resgate15.  O material  que

utilizaremos para tratar a presença dos cirurgiões portugueses na América portuguesa

são os requerimentos expedidos por estes homens ou por outros detentores de cargos e

enviados às entidades enunciadas:  o rei ou a rainha,  no caso vertente   Dom João V

(1706-1750), rei  Dom José (1750-1777), rainha Dona Maria I  (1777-1816),  príncipe

regente Dom João (1792-1818), que vamos agrupar segundo a categoria: “Monarca”; os

Secretários  de  Estado  da  Marinha  e  Ultramar,  Provedores,  Governadores,  que

classificaremos por: “Oficiais régios” e, em muito menor número, outros cirurgiões. Em

alguns  documentos  não  é  possivel  identificar,  pelo  estado  de  conservação,  ou

reprodução, os destinatários, pelo que os  nomearemos por: “Não identificáveis”. 

Durante o século XVIII, 482 desses documentos são referentes a circunstâncias

que  envolvem  cirurgiões.  Destes,  até  ao  momento,  analisamos  360,  os  quais

incorporam, aproximadamente,  2538 páginas.  Cerca de 85% desses manuscritos são

sobre processos de nomeação e/ ou petições de mercês ou, no caso dos governadores, de

solicitação de maior número de cirurgiões,  para suprir as necessidades da respectiva

capitania.  O número de páginas apontado revela que se trata de processos compostos e

complexos.  Muitos  incluem  cartas  de  outras  entidades,  pareceres,  testemunhos,

compreendendo uma complexidade documental de que apenas parcialmente se dá conta

nesta  comunicação.  Como no caso de António Ferreira, que no ano de 1733 solicitou a

Dom João V a mercê de o confirmar na serventia do ofício de cirurgião-mor das tropas

da Guarnição de Minas Gerais. O seu requerimento, para além de seu pedido, redigido

15 O  Projeto  Resgate  Barão  do  Rio  Branco  está  sob  a  responsabilidade  da  Diretoria  de  Relações
Internacionais do Ministério da Cultura do Brasil, e busca resgatar a documentação histórica manuscrita,
referente ao Brasil, depositada em arquivos em diferentes lugares do mundo. Falamos de nove países:
Aústria, Bélgica, Espanha, Estados Unidos da América, França, Holanda, Itália, Inglaterra e Portugal. O
Projeto Resgate tem seus princípios na Resolução 4212/1974 da Unesco que tem como intuito fomentar a
possibilidade da transferência de documentos, entre os seus Estados Membros, referentes à História de
um país que se encontram no acervo de outro país. O Projeto Resgate Barão do Rio Branco, com as
devidas licenças do Plano Luso-Brasileiro de Microfilmagem, teve início em Portugal, precisamente, no
Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), local em que está a documentação que compete às Capitanias
Hereditárias do Brasil, e que representa 80% do Projeto Resgate. As informações que apresento foram
extraídas  do  site  da  Biblioteca  Nacional  do  Brasil.  Para  mais  esclarecimentos,  consultar:  h
ttp://bndigital.bn.gov.br/dossies/projeto-resgate-barao-do-rio-branco.
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pelo escrivão, contém uma carta do Governador e uma do desembargador da capitania,

bem como certidões que corroboram a aprovação de seu pleito:

isso por Provisão do Governador das mesmas Minas, e por que o suplicante
com muito desvelo e caridade cura os enfermos tendo em sua casa hospital
para eles e isso acudindo aos enfermos com todo o necessario como consta
das certidoens juntas recorre a vossa Magestade para efeito de conseguir a
graça  de  confirmação  da  Provisão  que  apresenta  para  servir  a  referida
ocupação em sua vida e muito vossa magestade não mandar contrario 16 .

Veja-se o gráfico da distribuição dos destinatários dos manuscritos: 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/dossies/projeto-resgate-barao-do-rio-branco  

O grupo dos manuscritos dirigidos ao monarca corresponde à maioria, tanto na

primeira metade do século XVIII (1700-1750), quanto na segunda metade do século

(1751-1799), alcançando, repectivamente, 31, 94% no primeiro período e 37, 77% no

segundo. Aqueles que designamos como dirigidos aos “Oficiais régios”, correspondem a

5% entre 1700 a 1750 e a 19,16% entre 1751 a 1799. São 2% para a primeira metade do

século,  e  3,55%  para  a  segunda  metade  do  período  setecentista  aqueles  que,  por

impossibilidade de leitura, classificamos como “Não identificáveis”. Por fim, e como

destinatários  destes  manuscritos,  temos  outros  cirurgiões,  com  apenas  0,83%  na

primeira metade do século e 0,55% na segunda metade do século XVIII.

Os dados nos indicam que um percentual de 37,77% desses documentos foram

emitidos  na  primeira  metade  do  século  XVIII,  entre  1700  e  1750.  E  o  restante,

16 AHU-Minas Gerais, cx. 24, doc. 89 AHU_CU_011, Cx. 24, D. 2000.
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computado  em  62,22%,  foram  redigidos  na  segunda  metade  do  século  XVIII,

precisamente entre 1751 e 1799.

•Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/dossies/projeto-resgate-barao-do-rio-branco

Na  segunda  metade  do  século  XVIII  ocorreram  em  Portugal  as  Reformas

Pombalinas  (1750-1777).  Com grande probabilidade,  a  tendência  aqui  expressa está

relacionada  com  o  projeto  reformador  instaurado  pelo  Marquês  de  Pombal.

Responsável  por  uma  série  de  mudanças  econômicas  e  sociais,  o  engajamento

pombalino reestruturou as bases da educação, desta maneira facilitando e contribuindo,

quer para o aumento do número de profissionais de saúde (veja-se a ação do Intendente

Geral da polícia  Diogo Inácio de Pina Manique (1733-1805),  sob os auspícios  e na

sequência dessa política pombalina17), quer para o reforço do papel e da importância da

Cirurgia em relação à Medicina, nomeadamente pela centralidade concedida ao estudo

de  Anatomia  com  corpos  humanos18.  Paralelamente,  e  consequente  a  essas

transformações, foi no mesmo período que posicionamentos públicos a favor da saúde,

da Cirurgia  e dos cirurgiões tiveram representantes significativos,  como é o caso do

cirurgião e médico Manuel Gomes de Lima Bezerra (1727-1806)19. 

17 Laurinda Abreu, Pina Manique: um reformador no Portugal das Luzes. (Lisboa: Gradiva, 2013).
18 Kenneth Maxwell, O Marquês de Pombal: ascensão e queda, (Lisboa: Multitipo, 2015).
João Carlos  Pires  Brigola,  Colecções,  Gabinetes  e  Museus  em Portugal  no Século  XVIII,  (Coimbra:
Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2003); 
Nauk Maria de Jesus, Saúde  e  doença:  práticas  de  cura  no  centro  da  América  do  Sul  (1727-1808) .
(PhD diss., Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso, 2001). 
19 Laurinda Abreu, “A organização e regulação das profissões médicas no Portugal Moderno: entre as
orientações da Coroa e os interesses privados”, in Arte médica e imagem do corpo: de Hipócrates ao final
do século XVIII, ed. Adelino Cardoso Oliveiraet al.  (Lisboa: BNP, 2010), 97- 12.; 
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O império marítimo construído pelos Portugueses estimulou também e exigiu da

Coroa esforços adicionais na criação de uma infraestrutura logística capaz de dar apoio

técnico  e  assistência  médica  a  um  império  à  escala  do  globo.  A necessidade  de

aprimorar  técnicas  navais,  cartográficas  e  de  demarcação  para  o  reconhecimento  e

delimitação territorial, foi uma das matrizes que impulsionou o fortalecimento da base

de saberes e de conhecimentos que em muito contribuiram para a consolidação do que

viria a ser definido como “Ciência”20. Todavia, no século XVIII, como no século XVI e

XVII, percebemos que não existia ainda um verdadeiro sistema de assistência  médica

instituído, nem a nível da metrópole, nem ainda do império21. 

Importa  ainda  salientar  a  manifesta  associação  entre  atividade  militar,

demarcação  de  fronteiras,  com  inevitáveis  incursões  no  interior  do  Brasil,  e  o

incremento da prática cirúrgica, logo, a presença de cirurgiões. Disso é exemplo o caso

de António de Matos22,  que em 1759 era cirurgião das Demarcações  no Pará, e que

deveria regressar ao reino. E também o de António José de Araújo Braga23, que em 1790

era cirurgião da expedição das Demarcações da 4ª Divisão da parte da América.

Os casos expostos pelos cirurgiões citados no parágrafo acima indicam que no

século XVIII o território da América portuguesa permanecia carecendo de demarcações

territoriais, e a presença dos cirurgiões era tida como essencial nas campanhas militares

com esse fim, por motivos compreensíveis. Este não é facto novo: desde o século XV,

desde os primeiros contatos dos portugueses com o Novo Mundo, constata-se que havia

a  associação  entre  descoberta,  incorporação  de  novos  espaços  e  produção  de

conhecimento. Recordemos o feito do mestre, físico e cirurgião Johan Faras24, que foi

para América portuguesa na expedição de Pedro Álvares Cabral e um dos primeiros a

escrever sobre a constelação Crux, mais conhecida por Cruzeiro do Sul25.

A importância  concomitante  da  sua  ação  junto  aos  exércitos  e  à  população

suscitava,  no  século  XVIII,  maior  atenção  da  administração  do Reino,  que  tomava

José Manuel Vasconcelos, "Antecedentes da Escola Médico-Cirúrgica do Porto. A caminho da fusão da
Medicina como a Cirurgia. Etapas da afirmação institucional de uma profissão",  História: Revista da
Faculdade de Letras. v.4, (Porto: 2014). http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12922.pdf.
20 David N. Livingstone,  Putting Science in its Place: Geographies of Scientific Knowledge, ( London:
The University Chigaco Press, 2013), 97. 
21 Mario Bagioli, op. cit. 7-15.
22AHU_CU_013, Cx. 44, D. 4019; AHU_CU_013, Cx. 47, D. 4314.
23 AHU-MATO GROSSO, cx.  24, doc. 21 AHU_CU_010, Cx. 26, D. 1562.
24 Luís de Albuquerque, Navegação Astronómica: Astronomia Náutica, (Lisboa: Comissão Nacional para
a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 1988), 119-131; 
Shoyo Motoyama,  Prelúdio para uma História: Ciência e tecnologia no Brasil, (São Paulo: EDUSP,
2004), 75.
25 Cruzeiro do Sul é uma das menores constelações, uma das mais conhecidas do hemisfério Sul, e é
utilizada para a orientação em navegações marítimas.
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conhecimento desses requerimentos e precisava atender  e responder às demandas de

seus  territórios.  No  Brasil,  os  avanços  na  exploração  de  novos  territórios,

nomeadamente  os  incorporados  pela  exploração  aurífera,  constitui  um elemento  de

pressão a que não podemos também ser alheios.

Número distribuição geográfica dos cirurgiões 

Os números que de seguida se apresentam foram extraídos dos catálogos e dos

manuscritos  relativos  às  capitanias  designandas  como Brasil  Limites,  Bahia,  Ceará,

Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí,

Rio  de  Janeiro  CA26,  Rio  Grande do Norte,  Rio  Grande do Sul,  Rio  Negro,  Santa

Catarina,  São  Paulo  e  Sergipe.  Os  manuscritos  identificam,  até  ao  momento,  187

cirurgiões, assim distribuídos. 

Presença de Cirurgiões por Capitanias27

na América portuguesa
Números 

Brasil Limites -

Bahia 37

Ceará 1

Espírito Santo 2

Goiás 4

Maranhão 21

Mato Grosso 9

Minas Gerais 23

Pará 18

Pernambuco 19

Piauí 1

Rio de Janeiro CA 31

26 O Projeto Resgate divide algumas capitanias. Por exemplo, no caso da capitania do Rio de Janeiro, há o
catálogo de documentos manuscritos avulsos referentes à capitania do Rio de Janeiro, que não constam
neste trabalho,  porque ainda não foram analisados.  E o catálogo de documentos manuscritos avulsos
referentes a capitania do Rio de Janeiro Castro e Almeida, que já está analisada, e por isso, inserida na
presente pesquisa.
27 A designação que utilizo para referenciar as capitanias segue as dos Catálogos do Projeto Resgate. 
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Rio Grande do Norte 3

Rio Grande do Sul 3

Rio Negro 7

Santa Catarina 4

São Paulo 3

Sergipe 1

Total 187

•Fonte:   Arquivo  Científico  Tropical  Digital  Repository,  http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc059;
http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc005/CU-Bahia.pdf;  http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc006/CU-
Ceara.pdf;http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc007/CU-EspiritoSanto.pdf;  http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc008/CU-
Goias.pdf;http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc009/CU-Maranhao.pdf;http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc010/CU-MatoGrosso.pdf;
http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc011/CU-MinasGerais.pdf;  http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc013/CU-
Para.pdf;http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc015/CU-Pernambuco.pdf;  http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc016/CU-Piaui.pdf;
http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc017/CU-RioJaneiro.pdf;  http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc017s01/CU-RjaneiroCA.pdf;
http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc018/CU-RGNorte.pdf;  http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc019/CU-
RGSul.pdf;http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc020/CU-RioNegro.pdf;  http://actd.iict.pt/eserv/actd:CUc021/CU-SantaCatarina.pdf;
http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc023/CU-SaoPaulo.pdf; http://actd.iict.pt/eserv/actd:Cuc022/CU-Sergipe.pdf. 

Nos 360 manuscritos que foram analisados,  identificámos 187 cirurgiões que

estiveram em comunicação, na sua maior parte, com o Reino, através destas petições. Aí

também encontrámos requerimentos que tratam de assuntos gerais relacionados com a

Cirurgia, como no caso de Brasil Limites, num requerimento que não apresenta nome

do emissor,  mas que trata de instrumentos de cirurgia que foram fornecidos por um

boticário para a expedição da demarcação da América meridional, no ano de 175228.

Propomo-nos analisar a distribuição territorial desses cirurgiões. Importa, para

isso, lembrar que as delimitações territoriais da área brasílica mudaram com o passar

dos anos no decorrer do século XVIII. O caso da capitania de São Paulo é um caso

elucidativo.  Esta,  até  1720,  se  estendia  a  quase  todo  o  território  sul  da  América

portuguesa29.  É também o caso de capitanias  que não conseguiam se desenvolver  e

28 AHU-Brasil-Limites, cx. 1, doc. 15. AHU_CU_059, Cx. 1, D. 10.
29 Segundo Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno sobre o Mapa Corographico da Capitania de São Paulo,
datado de 1791, do engenheiro militar Antônio Rodrigues Montezinhos, os limites da Capitania de São
Paulo eram: com Minas Gerais, a serra da Mantiqueira  e  o  rio  Sapucaí; com Goiás, o rio Grande, o rio
Pardo e o rio Claro; com o Rio Grande de São Pedro, o rio  Pelotas e o rio Uruguai; com Mato Grosso, o
rio Paraná; com o mar, a oriente, a Capitania do Rio de Janeiro (na parte setentrional) e a Capitania de
Santa Catarina (na meridional).
Beatriz  Picolotto  Siqueira  Bueno,  "Dilatação  dos confins:  caminhos,  vilas  e  cidades  na  formação da
Capitania de São Paulo (1532-1822)". Anais do Museu Paulista, v.17. n.2. (São Paulo: 2009), 251-294.
http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v17n2/13.pdf; 
Enrique Peregalli,  Como o Brasil  ficou assim?: formação das fronteiras e tratados dos limites,  (São
Paulo: Global, 1997);
Amanda Estela Guerra, "Breve histórico da configuração político-administrativa brasileira, in: Evolução
da divisão territorial do Brasil 1872-2010, (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro,
2011),ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/evolucao_da_divisao_territor
ial_do_brasil_1872_2010/evolucao_da_divisao_territorial_do_brasil_publicacao_completa.pdf.
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acabavam  sendo  extintas  e  incorporadas  a  outras,  como  ocorre  com  a  criação  da

capitania do Grão Pará e Maranhão, em 1751, na administração do Marquês de Pombal,

que resultou da extinção da capitania do Maranhão e da capitania do Grão Pará30, dado

que  a  dinâmica  territorial  era  outra  e  passou  por  várias  alterações.   Afim  de  o

demonstrar,  colocamos  dois  mapas  em  que  podemos  observar  as  mudanças  que

ocorreram no que se refere à delimitação territorial da América portuguesa no decorrer

do século XVIII:

●Fonte:  Guillaume  de  Delisle,  América  Meridionalis,  1722.

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart484880/cart484880.JPG

30 Sergio Buarque de Holanda, História geral da civilização brasileira, (São Paulo: DIFEL,1960);
Amanda Estela Guerra, op. cit. 
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● Fonte: Evolução da divisão territorial do Brasil 1872-2010, (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro, 2011),

ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/evolucao_da_divisao_territorial_do_brasil_1872_2010/evoluc

ao_da_divisao_territorial_do_brasil_publicacao_completa.pdf.

Tão delicado quanto tratar da delimitação territorial da América portuguesa é

lidar com a demografia da colónia até o século XVIII31. As ordenações que efetivaram

os registros da população iniciaram-se, não por acaso, com o Marquês de Pombal, mas

apenas num século XVIII tardio a contagem foi de fato instaurada. Para além disso, a

maneira  como  era  executado  o  levantamento  de  dados  divergia.  Negros,  indíos,

31 Mozart Vergetti de Menezes e Yamê Galdino de Paiva, "Ilustração, população e circuitos mercantis: a
Capitania da Paraíba na virada do século XVIII", in: Carla Mary S. Oliveira, Mozart Vergetti de Menezes,
Regina  Célia  Gonçalves  (org),  Ensaios  sobre  a  América  portuguesa,  (João  Pessoa:  Editora
Universitária/UFPB, 2009), 175. 
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soldados não eram contados em grande parte dos casos32, o que fragiliza a exatidão dos

números relativos à população no período aqui estudado.  

A ocupação territorial da América portuguesa acompanhava o desenvolvimento

econômico local. Capitanias que possuíam atividades com maior impacto econômico,

também possuíam uma maior densidade populacional, como é compreensível, quando

se atende maioritariamente a população vinda da metrópole. Para nos posicionarmos no

período setecentista e situarmos os 187 cirurgiões no contexto de que fizeram parte,

importa ter uma noção do total de habitantes da colónia. Dauril Alden em seu trabalho

The population of Brazil in the late Eighteenth century: a preliminary study,33 afirma

que no final do século XVIII a população da América portuguesa estaria por volta de

4.000.000  (quatro  milhões)  de  pessoas.   Desprezando  a  linha  temporal  (o  número

apurado  de  187  cirurgiões  estende-se  pelo  período  de  cerca  de  1  século  e  apenas

identifica  os  autores  de  requerimentos  ou  aqueles  neles  envolvidos),  e  ainda  que  a

considerássemos,  percebemos  que  a  presença  dos  cirurgiões  dificilmente  atendia  à

demanda populacional colonial.  Este é um exercício que requer uma análise muito mais

profunda e minuciosa do aquela que aqui apresentamos.  E relembramos que a atual

apresentação é parte de um trabalho em andamento. O exposto é um mero exercício

para refletirmos o quanto a necessidade de cirurgiões era imperativa.

Que este número, de 187 pessoas, não corresponde à totalidade, é fato adquirido.

Se considerarmos que nomes reconhecidos no período, como o cirurgião-barbeiro Luís

Gomes Ferreira (1686-1764), autor do “Erário Mineral”34,  não foi  detetado no decorrer

do  levantamento,  estamos  certos  de  que  não  podemos  utilizar  esse  número  como

representativo do total dos cirurgiões que estiveram na América portuguesa ao serviço

da Coroa.

Sabe-se que muitos cirurgiões não possuíam licenças para o exercer o ofício35, e

essa era uma realidade que por diferentes razões36 incomodava as estruturas de poder,
32 Mozart  Vergetti  de  Menezes  e  Yamê  Galdino  de  Paiva,  op.  Cit.;  Roberto  Smith,  A presença  da
componente populacional indígena na demografia histórica da capitania de Pernambuco e suas Anexas na
segunda metade do século XVIII, in: XVIII Encontro da Associação brasileira de estudos populacionais,
(Ouro Preto, 2002), http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/1232; 
Dauril Alden, “The population of Braul in the late Eighteenth century: a preliminary study”, The Hispanic
American historical Review, vol 43, n. 2 (may, 1963), 173-205. http://www.jstor.org/stable/2510491 
33 Dauril Alden, op.cit.
34 Luís Gomes Ferreira,  “Erário Mineral”,  in:  Júnia Ferreira  Furtado et.  al.,  Erário Mineral  de Luís
Gomes Ferreira,  (Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2002).
35 Márcia Moisés Ribeiro, “Nem nobre, nem mecânico: a trajetória social e um cirurgião na América
portuguesa do século XVIII”. Almanack Braziliense. São Paulo (2005), 64-75.
36 Laurinda Abreu, op.cit. (BNP:2010); 
Rosa Capelão, Cristina Giesteira, Amélia Polónia, "Mulheres que curam no Portugal Moderno. Do centro
às margens: o exemplo das práticas médicas", in: Maria Marta Lobo Araújo, Maria José Pérez Álvarez
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sendo múltiplas as iniciativas para impedir os chamados “charlatães” de exercerem  no

campo médico-cirúrgico. Note-se que esta é uma designação mais aplicada no século

XIX, quando a instititucionalização da prática cirúrgica tende a afimar-se e a deixar de

fora, como “charlatães” os agentes que atuavam fora dessa malha. No nosso período de

estudo  esta  designação  nao  correponde  à  visão  das  populações,  que  não  prezavam

menos um prático de saúde mesmo sem formação académica.37 

Creditação e nomeação para o exercício da profissão

Os cirurgiões precisavam ser reconhecidos. Assim como outros agentes do saber

enquadrados  no  campo  das  artes,  esses  artesãos  passavam  por  um  processo  de

automodelação38 do seu posto social, fator que não se dissocia da arte que exerciam. O

poder  não legitima um grupo e/ou um campo de saber sem representatividade  e de

forma desvinculada do seu conhecimento39,  pelo que a questão de se obter,  e de se

conceder licenças para a prática cirúrgica, torna-se essencial neste contexto.  Também o

número de cirurgiões que pediam, em seus manuscritos, a aprovação de suas licenças

pela  Coroa é  um elemento  que não pode ser  desconsiderado da nossa análise,  pois

evidencia a importância dessa creditação oficial,  que de resto era controlada e a sua

inexistência  punida com multas  sucessivas.  Veja-se o caso de Francisco António de

Sampaio,  cirurgião  correspondente  da  Academia  das  Ciências  de  Lisboa,  de  saber

reconhecido, e que se queixa de ser sucessivamente multado por exercer cirurgia sem

licença40. 

(org), Do silêncio à ribalta: os resgatados das margens da História (séculos XVI-XIX). (Braga: Lab2pt,
2015), 83-100. 
Segundo  Timothy  walker,  o  que  acelerou  o  processo  de  controle  pela   inquisição  dos  agentes  que
praticavam curas sem as devidas licenças sendo  alguns deles condenados por atos de bruxaria,  foi a
pressão que os oficiais da saúde exerciam sobre a Coroa em benefício de seu próprio grupo.Timothy D.
Walker,  Médicos, medicina  popular  e  inquisição:  a  repressão  das  curas  mágicas  em  Portugal
durante o Iluminismo, (Rio de Janeiro/Lisboa: Editora FIOCRUZ/Imprensa de Ciências Sociais, 2013). 
37Timothy D. Walker, Médicos, medicina  popular  e  inquisição:  a  repressão  das  curas  mágicas  em
Portugal durante o Iluminismo, (Rio de Janeiro/Lisboa: Editora FIOCRUZ/Imprensa de Ciências Sociais,
2013)
38 O conceito de automodelação é extraído da obra de Mario Biagioli: Galieu, Cortersão: a prática da
ciência na cultura do Absolutismo. Mario Bagioli discorreu sobre a atuação de Galieu e, dentre outros
pontos, sobre a contruibuição dele para a firmação da matemática, que no período absolutista não tinha o
reconhecimento intelectual de outras disciplinas como a Filosofia. 
Mario Bagioli, Galileu, cortesão: a prática da ciência na cultura do Absolutismo, (Porto: Porto Editora,
2003). 
39 Mario Bagioli, op. cit.
40 Gisele Cristina da Conceição, “Natureza Ilustrada: Estudos sobre Filosofia Natural no Brasil ao longo
século XVIII”, in: Amélia Polónia, Fabiano Bracht, Gisele Cristina da Conceição, Monique Palma (org.),
História e Ciência : Ciência e Poder na Primeira Idade Global.  1ed. (Porto: Universidade do Porto,
Faculdade de Letras, 2016), v.1, 142-179. 
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Os dados extraídos da documentação consultada nos permitem verificar que a

exigência  de  licenças  para  exercer  a  Arte  de  Cirurgia  na  colónia  era  pelo  menos

parcialmente  seguida.  Dos  360  documentos  analisados,  podemos  afirmar  que

aproximadamente 90% dos cirurgiões eram tidos como aprovados e licenciados para

exercer o ofício. Importa, porém, sublinhar, que esse seria o panorama esperado: por

certo  os  cirurgiões  não  aprovados  e  não  licenciados  para  exercer  cirurgia  não  se

exporiam a escrever a oficiais régios ou ao próprio rei, se a sua situação não estivesse

regularizada. Esta não é, pois, uma amostragem significativa do número daqueles que

porventura exerciam sem licença. 

Veja-se, de resto, o cuidado do escrivão que redige os manuscritos ao mencionar, quase

sempre, que se trata de cirurgiões aprovados:

Diz  João  de  Mello  Lobo,  cirurgião  aprovado,  que  o  Capitão  general  e
governador de Mato Grosso, Luís de Albuquerque, fez eleição no suple. para
naquelela jornada e residencia acompanhar e aplicar os remedios da botica de
V Magestade, lhe fez merce escutar todas as enfermidades que acontecem a
quem  conviece  ao  Real  serviço,  movido  da  necessidade  de  sem  esses
professores  em terra  tão  disatada  e  doentia  com total  falta  de  Medicos  e
Cirurgiões e por que V. magestade costuma em semelhantes termos mandar
passar  alvará  de  nomeação  para  usar  sobre  dito  aos  cirurgiões  que
acompanham os governos da India, Africa e algumas partes do Brasil, para
todo o tempo constar dos seus serviços que naquela Capitania se fazem mais
relevantes alem das merces que logo custuma fazerlhe poriso41

Outros casos existem, como o de Francisco de Oliveira, cirurgião aprovado na vila de

Alvares, comarca  de Tomar, bispado de Coimbra42,  ou o de João Baptista e Teixeira

natural  de  Felgueiras,  termo  e  comarca  de  Vila  Real,  cirurgião  aprovado  pelos

Deputados da Junta do Proto Medicato43 ou o do sargento mor Manuel Ferraz de Abreu,

cirurgião aprovado, morador na Vila do Carmo, cirurgião do partido44 do Senado da

Câmara da dita vila45.  

Os  manuscritos  nos  permitem  ainda  atestar  que  a  Coroa  estava  tomando

providências para averiguar quais os cirurgiões que exerciam a Arte de Cirurgia sem

permissão.

[...]  se mandou passar provisão ao dr.  Francisco Xavier  Leitão para poder
nomear  para  as  partes  ultramarinas  médico  ou  cirurgião  aprovado,  que

41 AHU-MATO GROSSO, cx.  15, doc. 11 AHU_CU_010, Cx.  15, D. 947.
42 AHU_CU_015, Cx. 107, D. 8342.
43 AHU-São Paulo, cx. 10, doc. 16. AHU_CU_023, Cx. 12, D. 585.
44 O cirurgião de partido para exercer seu ofício recebia um ordenado, geralmente, mensal por parte da
Coroa. A obrigação do cirurgião, quando possuía partido era atender a todos os moradores do território
onde estava, sem cobrar mais por isso. O partido também foi utilizado para fazer com que os cirurgiões
permanecessem exercendo cirurgia. AHU-MATO GROSSO, cx.  17, doc. 54 AHU_CU_010, Cx. 19, D.
1158 
45 AHU_CU_011, Cx. 42, D. 3388.
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examinassem e procedessem contra aquelas pessoas que sem cartas de exame
de cirurgiões estivessem sangrando e curando medicinalmente46.

No Brasil, a provisão desses cirurgiões nos seus cargos cabia em grande medida

aos governadores das capitanias, que concediam nomeações, cartas patente ou provisões

a favor de um posto de cirurgião, como se constata em 1733, com Dom Lourenço de

Almeida,  Governador e Capitão Geral  da Capitania  das Minas do Ouro, que passou

provisão a favor do requerimento do cirurgião-mor, que solicitava confirmação de seu

ofício47.  Também em 1738, Henrique Luís Pereira Freire  de Andrada, governador da

capitania  de  Pernambuco,  expediu  uma  carta  dizendo  que  os  serviços  do  cirurgião

Antônio  Dias  de  Ávila  faziam jus  à  patente  de  cirurgião,  e  que  sendo assim ,  Sua

Magestade deveria conceder a licença pedida48. Também Gomes Freire de Andrada, do

Conselho de Sua Magestade, Governador e Capitão General das Capitanias da Vila de

Santos e Minas: 

Por  quanto  VM hê  servido  mandarme  formar  nesta  Praça  hum Terço  de
Artilharia para a qual ja seachão com praça mais de duzentos soldados, se faz
preciso  no  dito  Terço  haja  hum Cyrurgião  como tem os  de  Infantaria,  e
porque  na  pessoa  de  Joze  Vyeira  da  Sylva  concorrem  os  requezitos
necessarios; Nomeyo ao dito Jose Vyeira da Sylva para cirurgião do Novo
Terço de Artilh[aria]. [...] 49

E ainda Luis da Cunha Menezes, governador, capitão e general da capitania das Minas

Gerais, em  22 de maio de 1766: 

Faço saber aos  que esta  minha Carta Pattente virem; que attendendo a se
achar  por  prover  o  Posto  de  Cirurgião  Mór  do  Regimento  da  Cavallaria
Auxiliar novamente creado, formado, regullado, e quatellado no Arrayal do
Int(?)  do Reino da cidade  de Mariana do qual  hé Coronel  João da Sylva
Tavares e ser informado do pro(?),  a aptidão do Licenciado João Ferreyra
Paes Cirurgião approvado com effectiva residencia naquelle destricto, para
exercer aquelle Posto, e aparecer delle em tudo o de que for em carregado da
Real  Serviço,  sua  obrigação  para  conduzir  com  a  divida  charidade;
principalmente  no curativo  dos  individuos  do  memo Regimento.  Hey por
bem fazer mercê nomear e prover em virtude da Ordem se Sua magestade de
22 de  Março  de  1766 firmada  de  sua  Real  Mão  o  dito  Licenciado  João
Ferreyra  Paes  no  Posto  de  Cirurgião  Mor  do  Regimento  de  Cavallaria
Auxiliar [...]50

Em 19 de dezembro de 1782, Luis da Cunha Menezes, quando governador e

Capitão  General da Capitania de Goyas e Minas, concedeu outra carta patente, desta

vez a João Rodrigues da Costa, nomeando-o “no referido posto de Cirurgião mór do

Segundo Regimento de Cavallaria  Auxiliar”51.  O governador expedia a carta patente

pelo Conselho Ultramarino, e o documento precisava da confirmação do rei ou rainha

46 AHU_CU_017-01, Cx. 45, D. 10563.
47 AHU-Minas Gerais, cx. 24, doc. 89 AHU_CU_011, Cx. 24, D. 2000.
48AHU_CU_015, Cx. 51, D. 4515.
49 AHU_CU_017-01, Cx. 43, D. 10168.
50 10017 AHU-Minas Gerais, cx. 131, doc. 90 AHU_CU_011, Cx. 131, D. 10273.
51 AHU-Goiás  AHU_CU_008, Cx. 36, D. 2243.
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para legitimar a nomeação. Os manuscritos até agora analisados apresentam um retorno

muito pequeno no que toca a confirmações das solicitações expressas. Todavia,  João

Rodrigues da Costa a obteve. Em 15 de setembro de 1787, por despacho do Conselho

Ultramarino, a rainha Dona Maria I concedeu-lhe a confirmação do posto de cirurgião-

mor do regimento que era solicitada52.

A concessão  de  nomeações  para  cargos  de  cirurgia  implicava  um  processo

adminstrativo a que era submetido o cirurgião, e deveria pressupor o comprovativo da

obtenção  da  licença  oficial  para  exercer  sua  arte.  Para  ser  cirurgião  não  havia  a

obrigatoriedade nem a necessidade de ter estudado em uma universidade; o agente podia

aprender com outro cirurgião e ou dentro de um hospital53. Para conseguir a aprovação e

licença para exercer o ofício, precisava provar que exerceu e aprendeu a arte de cirurgia.

Com efeito, nos manuscritos do AHU, encontramos o meio que os cirurgiões utilizavam

para comprovar o seu saber, e assim solicitar  nomeações para ofícios. Tratava-se de

anexar cartas e certidões afim de atribuir credibilidade à solicitação de confirmação para

o cargo a que se candidatavam54.

Se os que exerciam sem as devidas licenças, no século XVIII, saíam do Reino

sem as  ter,  os  dados  não nos  permite  fazer  essa  afirmação,  como também não nos

permite  afirmar  o  contrário.  O  que  percebemos  é  que  as  licenças  interferiam  na

dinâmica  entre  metrópole  e  colónia,  como  no  caso  do  requerimento  de  1799  da

Companhia de Carvalho, Silva e Ferreira, negociantes da cidade do Porto, ao secretário

de estado da marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, solicitando que seja

deferido com brevidade o pedido que fizeram ao príncipe regente sobre o impedimento

do cirurgião do bergantim Santo André e Diligente que vai para o Rio Grande de São

Pedro carregado de sal. O impedimento referia-se à ocorrência de o cirurgião não poder

embarcar, porque não tinha a sua carta de cirurgia aprovada para apresentar.55 

Pluriatividade dos cirurgiões

52 AHU-Goiás  AHU_CU_008, Cx. 36, D. 2245.
53 Jean Luiz Neves de Abreu, Nos domínios do corpo: o saber médico luso-brasileiro no século XVIII.
(Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ-História e Saúde collection, 2011), 26; 
Márcia Moisés Ribeiro, op. cit., 68.
54 AHU-Baía, cx. 216, doc. 30 AHU_ACL_CU_005, Cx. 215, D. 15139; 
AHU_CU_015, Cx. 211, D. 14315; 
AHU_CU_013, Cx. 116, D. 8966; 
AHU-Rio Negro, cx. 17, D. 7 AHU_CU_020, Cx. 16, D. 585
55 AHU-Rio Grande do Sul, cx. 7, doc. 10 e 37 AHU_CU_019, Cx. 4, D. 343.
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Dentro do grupo de cirurgiões coexistiam interesses que iam além da prática da

cirurgia,  revelando  uma pluriatividade  por  parte  desses  agentes,  porventura  também

imposta  pela  falta  de  rendimentos  suficientes  proporcionados  pela  estrita  prática  da

cirurgia. Alguns solicitavam a confirmação da concessão de cartas de sesmaria56, o que

pressupõe estabilidade e presença continuada na América portuguesa. Ter propriedade

ou terra para explorar seria também uma forma de demonstração de poder, de prestígio

social,  inerente ao processo de automodelação a que se refere Mario Bagioli em sua

obra  Galileu,  cortesão:  a  prática  da  ciência  na  cultura  do  Absolutismo57.  Outros,

solicitavam retornar para o reino, ou decidiam abandonar o posto de prático de cirurgia,

como  ocorre com Antonio Silva Coutinho: “o dito Cirurgião (unico desta capital) vendo

que a sua Arte, sem aquella contribuição lhe naõ produzia o necessário para se manter

nesta  Villa,  comprou hum sitio  distante  della  e  tornou por  mais  util  o  exercício  de

Lavrador.”  Os  oficiais  da  câmara  pediam  autorização  ao  monarca  para  estabelecer

contrato fixo com o cirurgião, para obviar a esse desfecho:

Considerando mor, com atenção de vida aos nossos empregos, quanto este
desamparo arruinava quotidianamente huma Colonia tão importante a Real
Coroa, e que esta Fama lhe impedia o augmento que V. Magestade, portantos,
e  tao  conduzentes  meios  lhe  tem  procurado  assentamos  em  fazer,  do
patrimonio desta Camara o mesmo partido anual de trezentas oitavas de outro
ao mesmo Antonio da Silva Coutinho; para que assintindo nesta Villa, seja
Obrigado a curar gratuitamente a Botica della, e sendo chamado a mesma
Camara o dito Cirurgião se estabeleceo este Contracto, fazendo-se termo de
obrigação  (?)  de  vinte  e  tres  do  corrente  mes:  Cujo  Facto  ex..  na  Real
presença de Vossa Magestade, para que parecendo-lhe justo, e conveniente,
se digne Confirmalo, visto ser de tanta necessidade a ter este Senado já as
Rendas necessarias para fazer este beneficio ao Publico58. 

O  contrário  também  ocorria,  solicitando-se  o  exercício  desse  cargo  em

exclusividade, como no caso de António da Silva, cirurgião na capitania da Baia, que

teve em sua defesa uma carta escrita pelo ouvidor geral da comarca, Dionísio Gonçalves

Branco, ao rei D. José, dizendo “que era verdadeira e digno de ser atendida a solicitação

do cirurgião que pretendia  provisão para não ser obrigado a servir  de tesoureiro ou

almoxarife”59.  No manuscrito  há também o secretário da comarca defendendo que o

cirurgião não deveria exercer funções administrativas, ao contrário do que defendiam os

oficiais da câmara, que pretendiam que o cirurgião deveria ocupar o cargo de tesoureiro.

Em sua defesa: 

56AHU_CU_008, Cx. 37, D. 2284.
AHU_CU_008, Cx. 37, D. 2285.
57 Mario Bagioli, op. cit.  
58 AHU_CU_017-01, Cx. 43, D. 10168.
59AHU-Bahia, cx. 118 doc. 18 AHU_ACL_CU_005, Cx. 107, D. 8405.
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Diz Antonio da Silva morador na Cidade da Bahia e Cirurgião aprovado por
V.  Magestade  no  anno  de  1723,  que  elle  se  acha  com bastantes  annos  e
achaques,  como e  publico  na  mesma cidade  da  Bahia,  motivo  porque  se
pertende exemir  da Thesouraria,  e  outros  empregos  do Serviço  em que o
pedem ocupar; e isto pelo fundamento de os não poder servir, não so pelas
causas referidas, mas também pelo privilégio que o suplicante goza da sua
arte de Cirurgião, que ser eximido dos Cargos da Governança da Cidade60

E tramitando  o  caso  entre  os  oficiais  do  Conselho  Ultramarino,  ficou decidido  por

provisão que o dito cirurgião não tinha obrigação de servir os cargos administrativos

que lhe solicitavam em 175361.

Pelo contrário,  na capitania do Rio de Janeiro, em 1731, o cirurgião Manuel

Pereira do Lago solicitou “ser provido no lugar do almoxarife”. Manuel Pereira do Lago

solicitava  a  nomeação  como  recompensa  dos  serviços  que  havia  prestado  como

cirurgião.  E  teve  autorização  para  atuar  no  lugar  do  almoxarife  da  praça  da  Nova

Colônia do Sacramento por três anos62. Note-se que enquanto no primeiro caso, o lugar

de  Tesoureiro  da  Câmara  deveria  ser  exercido  sem remuneração,  no segundo,  o  de

Almoxarife, reverteria em ganhos acrescidos, pelo que é visto como uma recompensa de

serviços prestados.

Casos como esses servem para demonstrar a singularidade,  a individualidade

que existia dentro do grupo dos cirurgiões.  Como podemos notar, os cirurgiões nem

sempre possuíam os mesmos anseios, a mesma formação, creditação, ou porventura os

mesmos  meios.  Este  era  um grupo  heterogéneo,  em busca  de  afirmação,  prestígio,

ganhos  económicos  e  reconhecimento  social.  O  que  para  uns  era  visto  como

recompensa dos serviços prestados, para o outros era um ataque aos seus privilégios.

Apontamentos Finais

Para  o  andamento  da  tese  de  doutoramento  que  venho  realizando,  sobre  a

suposta transmissão de saberes médico-cirúrgicos entre Portugal e América portuguesa,

a análise do número e do perfil dos cirurgiões é uma variável importante – a única a que

esta contribuição se aproxima, num trabalho ainda por terminar. O perfil desses agentes

e  as  suas  solicitações  acusam e  acompanham perspectivas  inerentes  ao  processo  de

desenvolvimento e consolidação da prática da Cirurgia na colónia.

Os  manuscritos  analisados  elucidam  acerca  do  sistema  burocrático  instalado

entre a metrópole e a colónia, dentro do qual estes cirurgiões deveriam integrar-se. A

necessidade desses cirurgiões como elementos essenciais, quer à vida urbana, quer às

60 Ibid.
61 Ibid.
62  AHU_CU_017-01, Cx. 29, D. 6823-6825.
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campanhas  militares  e  à  consolidação  da  presença  em  territórios  em  expansão

económica,  é  outra  das  ilações  que  podemos  extrair  dessa  documentação.  A

automodelação  desses  agentes  está  ainda  refletida  na  pluratividade  destes  homens,

decorrente de necessidade de acrescidos meios financeiros, mas também dos interesses

de prestígio e reconhecimento social dos cirurgiões. 

Os 187 cirurgiões até aqui identificados nos manuscritos são representativos de

um grupo e do exercício da sua profissão. Só a sua inserção num universo mais vasto e

num contexto mais geral nos proporcionará refletir sobre a necessidade da presença e da

relevância desses práticos da saúde no Brasil colónia. Como se afirmou, esse trabalho

está em curso. 
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