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Ferreira, Luis Gomes. Erário Mineral. 2ª ed. Belo Horizonte: Centro de
Memória da Medicina, 1999 (1ª edição: Lisboa, 1735)

Depois de alguns anos de espera, foi finalmente lançada, pelo Cen-
tro de Memória da Medicina de Minas Gerais, UFMG, a segunda edição
do Erário Mineral. O lançamento foi cercado de pompa e circunstância,
como não poderia deixar de ser, pois é conhecida a dificuldade encon-
trada para empreender projetos como este nos espaços acadêmicos.

É interessante observar que havia uma proibição quanto às edições do
Erário Mineral, solicitada pelo próprio autor, Luis Gomes Ferreira, junto
às autoridades portuguesas. De acordo com o proponente, a solicitação
fazia-se necessária considerando os altos custos de produção da obra.
Nesse caso, o próprio autor seria o responsável pela comercialização do
texto podendo, deste modo, recuperar o investimento realizado. A “pro-
visão de privilégio” foi concedida em 22/11/1735, por dez anos, e signi-
ficava que nenhum livreiro, impressor ou qualquer outra pessoa poderia,
durante esse período, imprimir, vender ou mandar vir de fora do Reino o
dito livro1. Desde então passaram-se mais de duzentos anos até que
pudéssemos adquirir um exemplar de um dos compêndios de saúde
utilizados nos séculos XVIII e XIX, especialmente no ambiente das Minas
Gerais, sem ter necessidade de recorrer ao mercado de livros raros.

O Erário Mineral iniciou sua circulação em Lisboa em 1735 e a dedi-
catória é encaminhada “À puríssima Virgem Maria Nossa Senhora da
Conceição, Mãe e advogada de todos os pecadores.”2 Mesmo confiante
na sua formação, que lhe conferia o título de cirurgião-aprovado, o médi-
co do século XVIII solicitava sempre a ajuda do mundo transcendente, e
com Luis Gomes Ferreira não foi diferente. Daí a dedicatória à puríssima
Virgem, acompanhada do pedido implícito de proteção.

Luis Gomes Ferreira estudou cirurgia em Lisboa, no Hospital Real de
Todos os Santos, obtendo carta em 1705. Trinta anos depois, com expe-
riência acumulada no Reino e no Brasil, divulga sua grande obra. Boa
parte da sua experiência foi adquirida no cuidado ao corpo doente da
população que habitava as Minas nas primeiras décadas do oitocentos.
Chegou ao Brasil antes de 1710 atuando inicialmente na Bahia. Depois
dessa data, circulou por várias localidades de Minas Gerais. São vários
os casos de pacientes mineiros tratados por Gomes Ferreira citados ao
longo do Erário Mineral.

A presente edição é fac-similar e, além dos cuidados com a repro-

1 Livro 91,pag 356, verso, Chancelaria de João V, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, citado por Santos Filho,
Lycurgo. História Geral da Medicina Brasileira. São Paulo: Hucitec, Edusp, 1991, vol I, pag 374.

2 Ferreira, Luis Gomes. Erário Mineral. Belo Horizonte. 2º edição fac-smilar.  Centro de Memória da Medicina de
Minas Gerais, 1999. 600p.



240

dução do texto em si, toda a edição recebeu tratamento especial: capa
dura e papel com cor envelhecida especialmente pintada para essa
edição. Por certo os exemplares desta nova edição irão durar aproxima-
damente mais 250 anos, se consideramos a data da primeira edição.

Todo pesquisador da história da medicina no Brasil, mais especifi-
camente, ou da história sócio-cultural no Brasil, reconhece a importân-
cia desta obra. O Erário Mineral faz parte da leitura obrigatória de todo
pesquisador nessas áreas e, em especial, daqueles que investigam a
região mineira. A disponibilidade deste texto nos arquivos mineiros é
bem precária. Podemos encontrar um exemplar no acervo da Casa Bor-
ba Gato/Museu do Ouro, sob responsabilidade do IEPHA e há também
uma edição no Acervo da Mina de Morro Velho, além do exemplar no
Centro de Memória da Medicina/UFMG.

Quando o pesquisador depara-se com uma obra de importância
como o Erário Mineral e a disponibilidade de consultá-la através de uma
edição fac-similar fica mais fácil o trabalho de pesquisa. A regra básica
dos documentos recolhidos nos acervos documentais é a não disponibi-
lidade para empréstimos, por questões de segurança. Esta condição é
necessária para preservação do acervo, muito diferente da natureza do
acervo bibliotecário tradicional. A documentação que constitui os acer-
vos históricos, incluindo os livros (obras de referência, obras raras) são
documentos, quando não únicos, raros, de difícil acesso. Com o passar
do tempo, a sua conservação exige cuidados especiais e estão sob a
guarda e responsabilidade da instituição recolhedora. Este procedimen-
to exige do pesquisador uma dedicação de tempo significativa. Algu-
mas obras, devido à sua importância e repercussão nos meios acadêmi-
cos, chegam a ser digitalizadas ou microfilmadas para que possam en-
contrar-se disponíveis pela internet ou por empréstimo/aquisição do mi-
crofilme. Este procedimento ainda não foi adotado para o Erário Mineral,

valorizando ainda mais a recém lançada edição fac-similar.
O Erário Mineral, dividido em doze tratados, aborda os temas varia-

dos que poderiam auxiliar os enfermos nas regiões onde a existência de
poucos médicos era regra. Trata-se assim de um verdadeiro guia indi-
cando as doenças e problemas de saúde mais comuns para a popula-
ção, não apenas das Minas Gerais, mas de qualquer localidade onde a
freqüência de médicos era baixa. As informações de que dispomos não
nos possibilitam afirmar, mas podemos indicar que médicos, com as
qualificações de Luis Gomes Ferreira (cirurgião-aprovado) também utili-
zavam-se do manual de saúde, isto sem contar com os práticos na arte
de curar, que não eram poucos diante da ausência de médicos forma-
dos.

O Erário Mineral não está sozinho neste ramo de publicação. Eram
comuns obras nesse estilo, que visavam socorrer aqueles que enfrenta-
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vam problemas de saúde e os práticos/profissionais ou, para utilizarmos
expressão da época, os versados na arte de curar, responsáveis por
aliviar a dor e os males do corpo adoentado. Ao longo dos doze tratados
do Erário Mineral podemos encontrar as doenças mais comuns, os re-
médios mais indicados, com suas respectivas formulações, o tratamen-
to das fraturas e deslocamento dos membros, aspectos positivos e ne-
gativos da alimentação, permitindo um amplo leque de investigação so-
bre o mundo da cura no século XVIII: reconstrução do quadro nosológi-
co, entendimento de corpo, doença e saúde, percepção dos procedi-
mentos para restabelecimento do equilíbrio da saúde. Toda esta trajetó-
ria está pautada nos pressupostos da teoria dos Humores, herdada de
Hipócrates e adaptada por Galeno.

O Erário Mineral cita vários exemplos colhidos da prática e experiên-
cia do autor na região mineradora das Minas Gerais. Mais um ponto inte-
ressante para os pesquisadores do tema: é possível desenvolver inves-
tigação das doenças e condições de saúde presentes entre a popula-
ção trabalhadora, basicamente mão-de-obra escrava, nas Minas do sé-
culo XVIII.

Como trata-se de uma edição especial, talvez não seja fácil encon-
trar o Erário Mineral em qualquer livraria. O mais indicado é entrar em
contato com a equipe do Centro de Memória da Medicina, situado na
Escola de Medicina da UFMG (http://www. medicina.ufmg.br/cememor).
Os pesquisadores das práticas de saúde nos séculos XVIII e XIX agra-
decem e aguardam novas iniciativas do gênero.
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Mendonça, Joseli Maria Nunes de. Entre a mão e os anéis: a Lei dos
Sexagenários e os caminhos da abolição no Brasil. Campinas: Uni-
camp, 1999, 417 páginas.

Quem já não ouviu falar da Lei dos Sexagenários? Lei conhecida.
Malfadada lei. Promulgada em 28 de setembro de 1885, seu texto e con-
texto social foram, durante muito tempo, crivados por interpretações que
menosprezavam os seus significados mais marcantes. Para alguns pa-
recia inútil estudá-la. Argumentava-se que o teor da lei de 1885 parecia
colocá-la na contramão do processo abolicionista. Libertar idosos aos
60 anos de idade, impondo-lhes ainda mais um período de 5 anos sob a
tutela senhorial, em um regime de liberdade condicional, parecia fora de


