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No âmbito dos projetos de pesquisa “Espiritualidade e cura: uma análise a partir dos
objetos e das coisas” e “Religião e materialidades no horizonte das epistemologias ecológicas”,
coordenados pelo Prof. Dr. Carlos Alberto Steil (UFRGS), este trabalho pretende resgatar
alguns dos vínculos históricos entre catolicismo e homeopatia no Brasil. São analisadas as
trajetórias de três sacerdotes católicos (Pe. Roberto Landell de Moura, Pe. João Pedro Gay e
Frei Rogério Neuhaus) que discorreram sobre a medicina homeopática em seus escritos e
discursos, bem como a praticaram ou a defenderam na Igreja e/ou em outros espaços sociais. A
pesquisa está inserida em um conjunto de esforços voltados a compreender melhor os
imbricamentos entre religião, saúde e espiritualidade. Seu objetivo mais geral é trazer elementos
que evidenciam ligações e entrecruzamentos e fornecem chaves de interpretação para as
relações entre catolicismo e processos de cura como a homeopatia.
Utiliza-se um método qualitativo de pesquisa, baseado na análise de documentos
históricos, em pesquisas biográficas e em entrevistas realizadas com profissionais ligados à
homeopatia e com biógrafos do Pe. Landell de Moura. A pesquisa documental é centrada em
manuscritos dos padres, notícias em jornais de época e revistas e boletins de divulgação da
homeopatia. É realizada uma pesquisa bibliográfica que levanta o escasso, mas importante
material acadêmico já produzido sobre os três sacerdotes.
As fontes documentais revelam um fluxo da homeopatia dentro do catolicismo, ou com
o catolicismo, uma vez que o processo de cura homeopático dialoga com as formas que o
catolicismo assume na atuação dos três padres abordados. Em diferentes contextos, eles
exploram potenciais distintos na experimentação da homeopatia. A presente pesquisa segue a
medicina homeopática por entre as trajetórias dos três sacerdotes, que levam adiante uma
prática curativa assumindo uma forma ora científica, ora milagrosa, ora ainda como atenuante
das desigualdades em um cenário em que um grupo reduzido de pessoas detinha o acesso à
medicina convencional. Os remédios homeopáticos são, pois, materiais que perpassam a esfera
curativa, vazam por entre o(s) catolicismo(s) e assumem papéis centrais na constituição do que
seja a religião católica destes três sacerdotes no período fronteiriço entre os séculos XIX e XX.

