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Nesta comunicação, apresentamos e analisamos o manuscrito Paraguay Natural 

Ilustrado, escrito entre 1771-1776, pelo padre jesuíta José Sánchez Labrador, durante 

seu exílio em Ravena, na Itália. Nesta obra, além das percepções sobre a natureza 

americana, encontramos informações sobre os saberes e as práticas curativas adotadas 

pelas populações indígenas das regiões da Província Jesuítica do Paraguai. Para além 

das virtudes terapêuticas de plantas, pedras bezoares e insetos descritas na obra, 

interessa-nos, também, demonstrar que nela Labrador reuniu informações procedentes 

tanto de suas próprias observações e das que obteve com os indígenas, quanto das que 

se encontravam em obras de outros jesuítas ou cientistas leigos, com os quais 

estabeleceu um interessante diálogo. As evidências de circulação de saberes e práticas, 

em especial, de Medicina e Farmácia, e de apropriação dos saberes nativos serão, por 

isso, também abordadas. A análise de Paraguay Natural possibilita a reconstituição do 

ambiente intelectual em que os missionários jesuítas se encontravam inseridos na 

América antes do decreto de expulsão dos domínios ibéricos, a compreensão dos efeitos 

da experiência americana nas obras por eles produzidas durante o exílio, e, ainda, a 

avaliação da contribuição dos saberes nativos na escrita de Historias Naturales e 

Matérias Médicas divulgadas no Setecentos. 
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