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RESUMO 

 

O presente resumo é resultado da pesquisa de iniciação científica intitulada “Das mezinhas do Novo Mundo: 
plantas medicinais na América Portuguesa do século XVI”, onde buscou-se desenvolver a análise e discussão 
sobre os elementos botânicos medicinais da América Portuguesa, relacionando-os com as percepções sobre 
o corpo e seu funcionamento, contidos nas cartas, relatos e tratados produzidos durante o século XVI. Sob a 
égide da medicina Hipocrática-Galênica, também foi explorada a Teoria Humoral e as noções referentes ao 
corpo e às doenças, que utilizam os elementos presentes na flora para reaver o equilíbrio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: América Portuguesa; Século XVI; Teoria Humoral. 

 

1         INTRODUÇÃO  

 Para Diniz (2006) a concepção de corpo e doença seguindo a medicina hipocrática 
está relacionada com a ideia de physis que significa “produzir, crescer, desenvolver-se, 
aquilo que surge de si próprio, que compreende a totalidade de tudo aquilo que é” (DINIZ, 
2009, p.19). Neste processo, a medicina aplicada no século XVI buscava resultados 
pautados na observação da relação entre o homem com os princípios do universo.  

 Esta associação do corpo com o meio se torna evidente quando exposto o conceito 
de doença. Como explica Diniz (2006), a doença é a maneira que o organismo encontra de 
buscar um novo equilíbrio, visando a manutenção da homeostase, onde o processo de 
adoecimento e cura são partes ligadas à auto-organização do ser (ibidem, 2006, p.17). 
Logo, a doença é o sinal mais expressivo de desequilíbrio corporal, tornando necessário 
buscar mecanismos para reaver o pleno equilíbrio corpóreo.  

Partindo desta teoria objetivamos analisar como a medicina Hipocrática Galênica foi 
expressada e aplicada nas terras tropicais, segundo análise de fontes documentais do 
século XVI. Partimos da teoria do autor Keith Thomas, que tece uma discussão sobre as 
alterações na relação do homem com plantas e animais entre 1500 e 1800. Em “Homem e 
o Mundo Natural”, edição de 1988, Thomas defende que o homem sempre buscou recursos 
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naturais (THOMAS, 1988), e, com isto, buscamos justificar mais um caso de interação e 
dependência do homem para com a natureza: a busca pela cura a partir de elementos 
naturais, e ainda, como estas noções se comportaram no Novo Mundo. 

 

2        MATERIAIS E MÉTODOS  

Para o estudo e desenvolvimento deste trabalho foram escolhidas algumas fontes 
documentais produzidas no século XVI. Os cuidadosos exploradores europeus, recém-
chegados nas terras brasílicas, não escondem o seu encantamento e curiosidade ao tecer 
relatos detalhados sobre a natureza americana. Os documentos escritos por missionários, 
viajantes e colonizadores possibilitaram a compreensão do modo com que se relacionavam 
as questões corporais com o ambiente, sendo que uma influía na outra.  

 Diante das inúmeras nacionalidades e ocupações dos viajantes além-mar, 
destacamos as ações dos missionários que, diante dos duros desafios de sobrevivência e 
subsistência, conseguiram produzir descrições sobre a farta natureza tropical e, ainda, 
auxiliar a manutenção da saúde nas terras brasílicas, ligando as condições do meio com o 
equilíbrio corporal, que utilizava-se da própria flora americana para driblar os possíveis 
desequilíbrios.  

 Nestes relatos do período percebeu-se expressivamente que a teoria dos humores 
corporais, o conceito de equilíbrio e desequilíbrio, e a busca por mecanismos para 
balancear os humores norteavam as noções referentes à arte de curar e ao processo para 
sanar as enfermidades, principalmente, durante o século XVI.  

 

3        RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O corpo, considerado como sendo o centro do universo, encontra-se inserido no 
sistema de simpatias, que vinculam o homem com seu meio. Logo, ele está em constante 
sintonia com o mundo, refletindo-o (PORTER, VIGARELLO, 2005, p.447). Nesta 
perspectiva, todas as transformações corporais são resultados de fenômenos ocorridos no 
ambiente, corroborando para o equilíbrio, ou desequilíbrio, dos humores corporais. A saúde 
define-se como um estado de equilíbrio entre o corpo com o meio e as influências externas 
que ameaçam a harmonia corporal devem ser contrabalanceadas. Com isto, o conceito de 
prevenir doenças (o desequilíbrio), faz-se com a vivência em sintonia do interior com o 
exterior, do corpo com o ambiente (ibidem, 2005).  

 Essa forte relação com o meio se torna ainda mais evidente após a análise dos 
escritos de desbravadores europeus. Os “bons ares” tropicais e a fartura da terra foram 
amplamente citadas nas fontes selecionadas. Como exemplo, temos a famosa narrativa 
epistolar de Pero Vaz de Caminha (1450-1500), intitulada “Carta a el-rei D. Manuel sobre o 
achamento do Brasil”, redigida em 1500. Nela, o escrivão pontua a terra de forma 
específica, destacando os “(...) muito bons ares, assim frios e temperados (...)” (CAMINHA, 
1999, p.93). Concordando com Caminha, o sacerdote Manuel da Nóbrega (1517-1570), ao 
escrever “Cartas Jesuíticas 1” (1549 -1560), além de evidenciar a terra como sendo “(...) 
muito salubre e de bons ares (...)” ainda nos possibilita compreender a influência hipocrática 
galência referente aos alimentos para fins terapêuticos, que estes acabam por influir no 
equilíbrio corporal: “(...) mudando a alimentação com que se nutriam, são poucos os que 
enfermam e estes depressa se curam (...)” (NOBREGA, 1988, p.89). Logo, podemos 
ampliar as concepções sobre corpo e natureza, e ressaltar os mecanismos para atingir o 
pleno equilíbrio do corpo. 
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 A compreensão de saúde e enfermidade dominou por dois mil anos, em meados do 
século IV e no século V a.C., as concepções de imagem do corpo transmitidas pela 
medicina e filosofia gregas. O modelo humoral, presente nos escritos de Hipócrates (século 
V a.C.) e Galeno (século II d.C.) (VIGARELO, 2005, p.442), sustentaram e influenciaram as 
teorias médicas até o século XIX. Seguindo esta teoria, os desbravadores além-mar se 
basearam nos saberes da medicina grega para a formação do conhecimento médico e, 
consequentemente, o aplicaram nas terras tropicais.  

 Para os hipocráticos, o corpo era composto por quatro humores, e cada humor 
correspondia as qualidades dos quatro elementos. O sangue, como o ar, seria quente e 
úmido; a fleuma, como a água, seria fria e úmida; a bílis amarela, como o fogo, seria quente 
e seca; e a bílis negra, como a terra, seria fria e seca. O equilíbrio desses quatro humores, 
cada um em sua devida proporção, assegurava saúde ao indivíduo (SOUSA, 1971, p. 25).  

 Ao tecer suas impressões sobre os trópicos, o francês André Thevet (1978), deixa 
claro a percepção de que o ambiente reflete nas transformações corporais. Explica ainda 
que os selvagens americanos também possuem em si os quatro elementos, e que estão 
sujeitos às mesmas afecções. Porém, esclarece, que as doenças podem ser diferentes “(...) 
em virtude de desiguais temperaturas do ar e sistemas de vida (...)”. Exemplifica ainda que 
“(...) os nativos do litoral estão mais sujeitos a moléstias putredinosas como febres, catarros, 
etc. (...)”. (THEVET, 1978, p.151). 

 As quatro características da teoria humoral também se manifestam na observação 
para a seleção dos elementos botânicos voltados para o uso medicinal. Ao observar e 
escolher uma planta para este fim a sua “natureza” (quente, seca, fria ou úmida) era levada 
em consideração nos relatos do século XVI.  

 Nas cartas de Cardim (2014) essas características são bem especificadas. A 
recomendação da Icica, para frialdades; do Acaju, para a calma pois refrescam; do Umbu 
para doentes de febres graças à sua característica fria e sadia, assim como o Pinheiro; ou 
a Araticu com suas virtudes frescas e graciosas evidenciam a constante preocupação e 
ligação entre a enfermidade com as características do alimento, expressado pela medicina 
hipocrática galênica. 

 

4        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Brevemente, pode-se identificar a íntima relação do corpo e a busca pelo equilíbrio, 

com a natureza, expressado constantemente nos escritos produzidos referente ao Novo 

Mundo, principalmente, no século XVI. Mesmo sendo descrita como uma terra de bons 

ares, as doenças tropicais e as formas de tratamento visando reaver o equilíbrio dos 

humores foram destacados pelos cronistas, viajantes e missionários, sinalizando esta 

intrínseca relação.  

 Nas terras tropicais, a umidade, fatores climáticos, animais peçonhentos, e a 

configuração do território, corroboraram para a formação de empecilhos que impediram a 

plena e fácil fixação do europeu no Ocidente. E, para além de retardar o processo de 

fixação, estes problemas obrigaram os europeus a buscarem elementos do próprio 

ambiente para o pleno equilíbrio corporal.  
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