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VIAGEM AO BRASIL 
Hana Staden 

Dentre os documentos sObre a vida dos indios brasileil'os, n os primeil'os ellas da 
de.scobérta., os llvros de vis.gens de Hans Sta.den e de Jea.n de Lery sA.o, posstvelmente, 
as suas obras me.is importantes, porque sáo depoimentos a.o vivo, de pessoe.s que 
viveram entre os aborígenes, numa época em que os seus costumes pouco se ha.vtam 
modificado sqb o efeito e a influencia do contacto com culturas &lienigenas me.is 
a vanc;adas . 

Da.i o valor atribuido por todos os estudiosos a éstes trabalhos . 

A Livrarta Progresso Editora acaba de lanc;ar uma nova edic;A.o da obra de 
Hans Sta.den, enriquecida. com notas do grande erudito que toi Theodoro Sa.mpaio, 
e também por éle revista. . 

O volume que integra. a "Colec;áo de Estudos Brasileil'os", reproduz todas as 
Uustra<;óes da edic;áo princeps. constituindo me.is um servico da editOra. babiana. a.o 
oonhecimento das nossa.s cousas . 

.. • • • OS NATURALI STAS VIAJANTES 
Theodoro Sampaio 

Num elegante volume da "Colec;A.o de Estudos Bra.sileiros", acaba a Livra.ria 
Progresso Editora. de reunir os qua.tro melhores tra.ba.lhos do erudito sé.bio ba.hia.no, 
sóbre a Etnogra.tla. e Arqueologla Brasileira . 

.Ensaios que anda.vam dispersos e de dificil acesso, nas pé.ginas de revistas 
especializadas e a.na.is de Congressos, estáo agora a disposic;A.o dos estudiosos. 

O estilo claro, leve e despretensioso de Theodoro Sampaio val descrevendo 
- em torno da viagem dos natura.listas que nos vtsita.ram contribuindo para o pro
gresso dos nossos estudos etnogré.flcos - em páginas admil'áveis, todo este miste
rioso pa.sssa.do dos nosaos avós a.borigenes, os resquicios de velhas culturas por fües 
possuidas, seus ritos, sua escrita pictográfica, sua vida gregária, enfim todos estes 
aspéctos que, reunidos, vA.o revivendo uma rac;a que, espolia.da, combatida, conta
minada., segregada, havia de chegar, de queda em queda, ao desolador panorama 
dos nossos ellas. 

A éstes estudos, anexou-se traba.lho id~ntlco do erudito jesuita Carlos Teshauer, 
que, por assim dizer, completa a obra, de grande interesse para todos os que se 
dedica.ro a.o estudo de nossa terra e da nossa gente. 

O BRASIL 
Perdtnan d Denis 

Na sua "Colel(ll.O de Estudos Brasileiros", in 4.0 , a Livraria. Progresso Editora 
acaba de lanl(a.r uma nova edil(áo de "9 Br asil", de Ferdinand Denis. 

Obra que se encontrava esgotada hé. muitos anos, constituindo qua.se raridade 
bibliográfica, era desta.s que estavam realmente a carecer de uma reedic;Ao, tal como 
ele. agora aparece, ilustrada com as mesmas gravuras da edil(áO original francesa. 

O llvro de Denls, um dos me.lores amigos que o Brasil já. teve fóra de suas 
!ronteil'as, batalhando tanto pela divulga<;áo das nossas coisas, dos nossos homens 
e da nossa. cultura no estrangeiro, é uma completa súmula geográfica, etnográfica, 
histórica, folclórica., económica, política e administrativa do Brasil, até os melados 
do século XIX, apolada em documentos e manuscritos inéditos, muitos dos quats 
s6 me.is tarde, e talvez pelas cital(óes de sua obra (como no caso de Tollenare), 
foram publicados em nossa. lingue. . 

Obra honesta e sincera, onde a a.miza.de a.o nosso pe.is náo encobre os nossos 
defeitos, nem esconde as nossas virtudes, é um trabalho digno de leitura e de 
estudo pela !arta messe de informal(óes e dados reunidos nas 800 páginas dos 
seus dois volumes. 
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Nem sempre o escritor consegue, com 
tanto poder de sintese, condensar um 
assunto vasto sem preJudicar as llnhas 
gerals de um trabalho de envergad•.tra, 
como este do professor Jayme de Sá Me
nezes, h istoriador e homem de letras ba
hiano . 

Escrito, apenas, com nnaUdade de <'O
laborar numa publlcacA.o em que serlam 
en feixados vários trabalhos de escritores 
brasileiros, sObre história da medicina na
cional, o Sr. Sé. Menezes, pela nAo exe
cuc!i.o do objetivo original, permite-nos, 
agora, que o publiquemos nesta "Colec!o 
de Estudos BrasUeiros", tal como escre
vera para o !im referido. 

Com primores de forma, peculiares ao 
elegante estilo do autor, já conhecido por 
outros valiosos t rabalhos, encerra éste Uvro 
matéria. da maior utllidade para os que 
desejem seguro conheclmento da medicina 
praticada pelos indígenas, o que conil'l
guir!i.o por meio de atraente e agradável 
leitura . 

Além das vantagens de sintese lnvulge.r, 
éste livro se impc5e ao público como um 
lúcido trabalho, cuja extensa bibllografia 
e notas elucidativas comprovam a honesti
dade do escritor e o valor das fontes de 
que lancou mlio para escrever éste sérlo e 
magnífico ensalo. 

Nele, o historiador Sá Menezes, ilustre 
médico e intelectual, estuda em síntese, 
mas brilhantemente, a vida, os costumes, 
a medicina e a cirurgia dos indios da 
Bahla.. 

Há, também, oportunA3 referencias a.o 
parto, a vida sexual e :\ ltllmentac!i.o dos 
aborígenes . 

Iniciando o seu tra.balho com nor;óes 
pré-hlstóricas, o Professor Sá. Menezes che
ga as doenca.s, ao exercício do curandei
rismo entre os selva.gens e a curios¡:¡, fi
gura do pagé, cuJo retrato plnta com fide
Udade. 

Publicando esta obra, que se recomenda 
ao leitor , prestamos servico de divulgac;Ao 
dos bons trabalhos do genero. 

EDl<;Ao DA 

Livraria PROGRESSO Editora 
COLE\:ÁO DE ESTUOOS BRASILBIROS 
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Sed11fito irresistível . . . a da Tipograf ia, 
que aos n1nantes da cultura, ainda os 11u111os 
fiéis, faz retornar, senáo eni coustnntes, ao 
111e11os en2 periódicas visitas . .. 

Daí a nossa volta, fiados na benevolencia 
do leitor cnnigo, que há-de suprir as fa/has e 
os senóes de que padece éste trabalho, escrito 
no só e711penho de servir. 

Muito se arrisca quem publica um Jivro ... 
pode111os dizé-lo em consciencia, pelo pouco 
que havernos dado a Jume. 

Senáo vejamos, a propósito, o juizo de 
Cervantes: - "é grandissimo o risco a que se 
expóe quen1 imprime um livro, sendo comple
tamente 1mpossfvel compo-Jo de tal forma que 
satisf a¡;a e contente a todos os que o lerern". 

Disto a1.nsados, consola-nos, todavía, est'ou
tra sentenya cervantina: - "náo há livro, por 
rnau que seja, que niio tenha alguma coisa bóa". 

S.M. 
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Preambulo 

SEDU<;óES E DECEP<;óES 

Descoberto o Brasil, voltam-se para estas bandas 

sul-americanas as aten~óes de Portugal, cujos emissário~ 
aqui chegados nao conseguem reprimir o entusiasmo 
das impressoes causadas pela terra promissora ... 

Tu<lo, entao, ressalta grandioso - porque inédi
to - aos olhos deslumbrados dos que pela vez primei
ra viram irisados de cstr~las os céus de "Vera Cruz" ... 

Tudo, entio, se apresenta desconhecido e novo, 
belo e sedutor, a encher de natural alvcro~o os espí
ritos mais lúcidos, as almas maís sinceras .. . 

Pero Vaz de Caminha, na sua celebrada e ha muito 
famosa carta (1), escrita da Bahia- Cibrália a el-rei D . 
Manuel, já informava que a terra em si era ''de muito 

(1) Carta de Pero Vaz de Caminha (1. de maio de 1500) a el-r ci D. Ma
nuel -edicao do Inst. Geog. e Hist. da Bahia pelo 4. Centenário do 
descobrimento do Brasil • Editores Reis & Cia. • Ba. 1900. 
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bons ares", ao que, mais enfático, acresccntaria o padre 

Manuel da Nóbrega (2): - "a melhor que se possa 

h .. ac ar ..• 

Em 1554, José de· Anchieta (3), escrevendo de sao 

Vicente a seus irmaos que entao doentes cstudavam em 

Coimbra, assim os convida a convalcscerem no Bra

sil: - "a terra é muito b8a e ficareis mui saos" ... 

Mais minucioso, Fernao Cardim, abrindo o seu cé

lebre "Tratados" (4), assim fala da nossa terra: - "O 

clíma Jo Brasil geralmente é temperado de boni;, delica

dos e salutíferos áres: donde os homens vivem muito 

até noventa, cento e mais anos; e a ter::-a é cheia de 

velhos; geraln1ente nao tem fríos, nem calmas, ainda que 

do Rio de Janeiro a Sao Vicente há fríos e calmas, mas 

nao muito grandes; os céus sao muito puros e claros" 

Adiante, acresenta: - "as manhas sao saludferas, t~m 
pouco de crepúsculo, assim matutinos, como vesperti-

(2) Pe. Manoel da Nóbrega - ··cartas do Brnsil" - Publicacao da 
Academia Brasileira áé Letras - Río, - 1931 - Carta datada de 
6-l . 1550 na Cap. d~ Porto Se!luro: "Esta terra como já esc rev i a 
V. Rvma. é muito sa para hnbitar-se e assim me parece a melhor 
q~e Sf; possa achar. pois que desde que aquí est amos, nunca ouvi 
d1zer que morresse alg uém de febre, mas sónient e de velhi ce e 
muito de mal gálico: para hidropisia nao é bom por serem úmidos 
os alimentos, aterra é naturalmente quente e úm:da. Para se estar 
de saúde é preciso trabalhar e suar como faz o padre Navarro" 

(3) Nóbrega - "Cartas" - ob. cit. 

(4) Fe.rnno Car~im - Tratados da terra e gente do Brasil - Comp. 
Editora Nacional - 1939. 
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nos, porque Cffl sendo manha, logo sai o sol , e em se 
pondo logo anoitece" .. . 

l'vias nao s6 os jesuítas cantaram hosanas a terra . .. 

Aos áres, ao clfma, a paisagem, a gente, tan1bém 
teceram louvores - afora Gabriel Soares e outros 

antigos cronistas - Staden, Lery e Sigoud, chegando 

este a dizer, ern sua língua pátria: - "Le climat du 

Bresil est le plus beau du globe ~'. 

Porém, co rno Hnao há bem que nunca se acabe", 

passadas as primeiras ilusoes, os excessivos ardores que 
I • 

o novo soe suscitar, entre a vigorar a realidade, n.1os-

trando, con1 firmeza, que as sedus:oes da terra acompa
nhava - con10 nao podia deixar de ser - todo um 

cortejo de naturais <leceps;óes É que, já entao iniciada 

a colonizas:ao, para as terras do Brasil chegavam os ger
mens de va riadas doens:as ... 

Entra-se entao a falar mal da terra, do "clíma tro

pic.al'', das doens:as por este "geradas", que outras nao 

sena~ senao .ªs por niuito ditas "tropicais ", sob cuja 

~u.bnc~ s"e ª.bngara:n anoso ternpo, até serem relegadas 
a _1ncx1stcnc1a, por nao resistirem ªº conceito, hoje una
nime, de que as doens:as, sob este ou aquele clíma, so· 

frem, apenas, modificas:oes nas suas curvas de e vol vimento. 

to res 
D~-~c8rdo, porém, com o espírito da época, au
vanos se ocuparam, posteriormente, com apres:o 
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todo especial, da patología geográfica, entre outros, Mar

tius, Simoni, Carrie. 

O HOMEM AlV1ERICANO 

TEORIAS 

En1 1500, quando do descobrimento, eram os in

d ígenas, de origem largamente discutida, os povoadores 

da Bahia, vale dizer do Brasil. 

A-pesar-das cuidadas e repetidas investigas:oes efe

tuadas sé>bre a pré-hist6ria do homem-americano, per

sistiu por muito, ou persiste ainda, a controvérsia no 

que tange a origem segura das ra~as norte e sul-ameri

can1s, problema que, aliás, decresceu de importancia, 

desde que "já se logrou demonstrar a existencia con

temporanea da espécie humana tanto no Velho, como 

no Novo-Mundo'' (Alfredo de Carvalho ). Todavia, 

dissentem os entendidos, advogando uns o autoctonismo 

(indigenismo) de rac;as americanas, defendendo outros 

a imigra~ao da espécie. "Fato h.oie incontestável - di-lo 

Borges dos Reís - é que o horr1en1 vi ve u no Continent~ 

americano na época quaternária, de promisc uidade com 

n1amffr:ros gigantescos, tais como o "mastodonte" o 
,, h . ., " 1 d " ". ,, n1egat enum , o my o on , o Jaguar e tantas outras 

espécies, hoje extintas e que viveram numa era assinalada 

por grandes cataclismos, entre os quai s o período gla-

lV\YL ODON 
(Col. Anibal Mattos) 

" l\i\ egather ium americanum" de JACOBINA NA 

BAHIA 
(Col. do f\'\useu Nacional) 
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cial, perfeitamente caracterizado cm diverso5 pontos da 

i\mérica do Norte" (5). De-feito, em 1bono da alta 

antiguidade do hon1em americano falan1 - " as notáveis 

descobertas do Dr. Abott, no vale de Dcla,vare, a de 

Agassiz, na Flórida, e no que d iz respcito ao Brasil o 

resultado adn1irável das pacientes inves tiga~ocs do sá
bio dinamarques Pietcr Lund''. (6) 

Dentro e f6ra do país, sustentam a teoria polige

nista Sílvio Roméro, José Veríssi1no, Borges dos Reis, 

Nott, Meyer, Lund, l\1artillet, Agassiz, Litré, d'Orbigny, 

Broca e outros; dcfcndem o monogenisn10 Couto de 

Magal haes, Barbosa Rodrigues, \Varnhagen, Fischer, Bras

seur e alguns n1ais . . 

VestÍgios de ant igas civiliza~óes, no Brasil, querem 

alguns estudiosos encontrar em inscri~óes lap idares dos 

sil vícolas (7) ou em remanescentes de prováveis cidadcs 

arqueol6gicas ( "cidades petrificadas" ) . Citen1-se aq ui 

as inscri~ocs da Gávca, no ílio de J aneiro , as ((Se te 

(5) 

(6) 

(7) 

Borges dos Reis - Os indíger.a,s da Bahía - M emóriu lida (em 
1900) no l nst. Geog. e Hist. da B?.hia, pelo 4. ccntenário do desco
brirnento do lJrnsil - Tip. Heis & Cia. = Buhia, 1903. 

Borges dos Reis - Ide:11 1 Ibídem. 

Si lvícola, do lat. sil vicola - A ntenor N<iscentes - Dicionário eti
mol<igico da li11gua portug uésa - Rio, 1932 - Grafia também dcfe11-
dich1 por Joao Riheito, no que pese o uso da grnfia selvícola , abo
n:.ida por escritores do t omo de Euclídes da Cunha. Todav ía, por 
mnis corr eto, porque fiel as rnizes latinas, escrevemos com o o 
fazem os dois prime iros e consagrados vc rnact:listas patricios: 
sí lvicola (:-.Jota do autor). · 
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Cidades " ( rochas de quarzite ), no Piauí e a anoni1na-

1nente f<dada "cidade abandonada", chcia de p6rt:cos e 
inscris:óes, "que se presume perdida nas chap:idas dos 
ser toes da B,1hia" (8) . 

Ficam, pois, referidas, antes de vent ilarmos o estu

do da n1cdicina do silvícoJa da Eahi2, as marchas e con

tra-rnarchas do pensa1nento científico, no que respeita a 
pré-hist6ri:-i, a origen1 do home111-amcricano, sern esque

ccr de aludir aos asiatistas, que pretcnderan1 dcn1onstrar, 

a-través-de estudos glotol6gicos ( Tron1betti ), ser o ho

n1e1n-a¡nericano ramo de un-: a "ras;a única", do tipo 

"mongólico", cuja fonte promanaría do estrci,to de Beh
ring. E1n prol da orige1n nordasiática (n1ancha sacro

rnong61ica) pronunciaran1-se, entre outros, Franz Boas 

e Ales Hardlicka. 

Aliás, fas:a-se aqui lu gar, para q i.1e o precnch :i a 

pala vra n1ais que autor izada de mestre Roquette-Pinto: 

"Afinal, que sabemos dos 11ossos aborígenes? 

Das suas origens e das suas pretendidas n1igras-oes, 

cu prefiro nao t1 atar a qui; te ria de desenrolar urna lon

ga fieira de f:1tos e t eorías, uns favorá veis ao autoctonis

mo, Out ros favor~ veis a imigras:ao asiática, OU n1eSnlO 
. 

occan1 .:a. 

(8) Fstcvao Pir.to - Os Indígenas do Nordc:.tc - (;:ág. lU J - Comp . 
Ed. Nac. - ::::ao Paulo, 1935. 
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No fim de tudo, vcrificar-se-ia que ninguém pode 

ainda, razoavelmentc, concluir cm favor de urna ou de 

outra hip6tese. 

Todavia, é indiscutÍvel que o tipo antropológico 

i.nais parecido com o gcral dos nossos índios se encon

tra precisan1entc entre os "amarelos" cruzados da Malá

sia, conforme VirchO\V o demonstrou; isso nao: implica 

a prova de qualquer i1nigra~ao" (9). 

VIDA - COSTUMES - CONDUTA SEXUAL 

A ut6ctone ou alieaígena, portanto, o habitante 

das selvas brasileiras, "brasílio-guaranis'' ( 1 O), no mais 

baixo nivel de civiliza~ao, ou, rnelhor <lito, scm civili

zas;ao alguma, vivia sem Leis e sem Códigos, obcdccen

do ao pagé-curador, chefe espiritual, fc:iticciro e sacer

dote. De culto totemico, curvavam-s'! os silvícolas ao 

animal do clan ou da tribu, e assim, ferozcs, desconfia

dos, sestrosos, constituiam família poligamica, na qual o 

cacique ou morubixa ba ( 11) era o chef e temporal. A-

(9) Roquette-Pinto -·seixos Rolados (págs. 50·55) - Apud. A. Macédo 
e E. Vasconcelos - o Indio Brasileiro - F. Matos & Cia. - Rio, 1935 . 

(10) Clasf. de Batista Caetano. 

(11) Morubixaba - "corr. mó-r-yby-chaba , faz inspei;ao da terra - sig
nifica: o vigilante, o lnspetor, o que toma conta da terra; o chefe 
ou principal " CTeodoro Sampaio - O Tupi na üeogrnfia Nacional 
3. Ed. ( pag. 270) - Bahía, 1918. 
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guerridos, dados a luta, de índole belicosa, v1v1am cm 
justas constantes, tribus contra tribus, praticando a an
tropofagia os vencedores sobre os vencidos. Nus, soltos 
na sel va, os nat urais da terra eram, via de regra, sadios, 
vencendo, com frcqucncia, muitos anos de vida, que vi
viam, grande parte, sob as soalheiras escaldantes do lito
ral ou nas águas dos córregos e rios, abrigando·se por 
fim, ao tern10 de cada dia, nas tabas ( 12) ou nas malo
cas (13). 

Nao obstante a pron1iscuidade reinante, dissentem 
os autores no que tange ao co1nportamento sexual dos 
aborígenes da B ahia, identico, por sen1 dúvida, ao dos 
sil vícolas de todo o Brasil. Enquanto para uns tiverarn 
largo curso entre eles as perversóes, as in verso es (" pe
cado nefando,,) e o incesto, outros os detendein de tais 
práticas ominosas. Com ou sem estígmas que tais, 0 sil
vícola brasileiro, melancólico, n1as ágil, irriqu ieto, as4 
tucioso, foi, apenas, para os primitivos colonizadores da 
Bahia-Cabrália, um ser para catequese, u'a alrna para 
a doutrina, u'a ovelha para o aprisco. . . quando nao 
u'a alimária para o trabalho .. . 

(12) T b " ' Id . a a -. .::i . a~ .eta , a povoai;:ao, o arraial· no tup ·- · · . · . . 
120 tup_1 a11:H1zoc 1~0_. táua. Alt. T ab. Tauba Ta +~~~ 18~1 • ~ba , 
Sampa10 • 1dem, 1bidem (pág. 311). , • • · eo oro 

(13) Maloca -_", ~orr. mar-r-p ca, ª ·casa de guerrn, a casa forte 
Juta (mara) • T codoro Sampa10 - l dcm lbiuem ·p· ",.,. ''"'S para 

, t \ "'='" "-v ) . 
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Gilberto Freyre (14), todavia , diz que "o an1bien
te em que comes;ou a vida brasileira foi de quase into
xicas:ao sexual ' ', escrevendo, em seguida: "O europeu 
salta va em terra escorregando em índia nua; os próprios 
padres da Companhia precisavam descer com cuidado, 
sena o atolav a1n o pé en1 carne". 

POVOADORES DA BAHIA 

TUPINAl\1BÁS E TUPINIQUIS - LUTAS INTESTINAS 

Povoavam a Bahia, ali por 1500, segundo Inácio 
Accioli ( 15), do Sao Francisco a Camamú, os tupinam
bás, de Camamú para o sul, até Caravélas, os tupini
quins, estes mais conversá veis, e, por isso, os que melhor 
estabeleceram o comércio das idéas con1 os colonizado
res, tendo assistido, atentos, a missa de Frei Henrique 
Soares, de Coimbra (16), que a posteridade consagrou 
a tela genial de Vítor Meireles. E eram dessa tribu, 

(1·1) Gilbertp Freire - O indígena na formn<;:ao da familia brasileira, in 
C asa Grande & Senzala - (pág. 185) . Liv. José Ol impio Ed. 1943. 

(15) lnácio Acci91i :- Memóri~ sobr~ as t r ibus abor ígenes que habita
vam a provincia da Bahia - T1p. J. A. Por tela & C ia. B ahía, 1848. 

(16) Freí H enríque Soare_s, de Coímbra, e nao Freí H cnríque de Coim
bra , con.forme se ve l!Sualf!lente; segundo Fre í Basilio Rower O. 
F; M. • 111 a o~d~~ f·ran.c1scana no 13rnsíl ( 1!300·1763). Anaís do 
1\ Cong. de Historia N ac1onal (8. vol. pág . 9) . Hio de Janeir o, 1951. 
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conforme depoe Damiao de G6is, os tr~s silvícolas que 
Lopes Bixorda apresentou, cm 1515, a el-rei D. Manuel.. 

Segundo velhos cronistas, co1no Gabriel Soares, os 
silvícolas da Bahia andaram, anos seguidos, em terrí veis 
guerras intestinas, cmpregando toda sorte de ardís, em
boscadas e ciladas, os do interior c.:ontra os do litora l; 

para cujo acirramento de ódios muito contribuiu o ráp
to de urna donzela, por tal arte transformando-se essas 
guerrilhas em sério "caso" de fam ília, o que fez a luta 
deslocar-se para Itaparica e, ao dcpois, estender-se as 
terras ribeirinhas do J aguaripc, indo até a costa dos 
Ilhéus ( 17). 

Vistas assi1n, é bem de ver, suscintamente, a ori
gem, a formas:ao, as características principais d0s primi
tivos habitantes da terra cabralina, vale dizer, dos abo
rígenes da Bahia, e, também, as primeiras sedus:oes e as 
deceps:oes primeiras causadas pela terra nova e promis
sora, é ocasiao, agora, de ocuparmo-nos das "medicinas'' 
do vezo e uso dos sil vícolas da Babia. 

(17) Em 1563, tam~ém em. costas da Bahía, na altura do Cnstelo da 
Torre de Gar c1a d' Av1la, D uarte de Sá e seu tío Francisco de Sá 
M enezes tomaram parte em vár ias expcdi<;oes contra os indios e 
em urna del.as, dirí~da .Pelo próprio governador geral Luiz de Bri
t o de Alm e1da, o ~nl!le1ro, que marchou no posto de Alteres, pro
c~deu com tanta d1stm<;a~, que o governo o armou cavaleiro. em 
v1rtude da faculdade rejo-1a cen cedida pelo seu regimento - Anais 
Pernambucanos - Vol. I , pág. 126. 
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MATÉRIA M-ÉDICA - PATOLOGIA 

CER!!.BRA<;;Áü - PUDOR 

Ü s indígenas, desconhecendo o sinergismo e o an
tagonismo da as:ao medicamentosa dos remédios, a sua 
a~ao f armacol6gica, a sua farmacodinamica, valeram-se 
sobretudo da experiencia, que lhes indicou usá-los geral .. 
n1ente quentes, em cataplasmas, decoctos, cte. Af6ra os 
vegetais, algumas substancias inorgñnicas e organicas en
tra vatn na constituis:ao da "matéria médica" do aborí
gene, a saber; pedra pomes, sangue, urina, saliva, óssos, 

cabelos, chifres, cabes:as de cobra ... 

.. 4. patologia indígena, na época do descobrimento, 
. . \ b b \ "f b » ' d' quase que se restnng1a a ou a, as e res , as isente-

rias, a pneumonia, as intoxicafÜes ofídicas.. . "Discípu
los da N atureza e da necessidade ", como acentuou Vi
lhena ( 18), os indios brasileiros assentaram as hascs de 
sua terapeut1ca nas virtudes medicinais de múltiplos es
pecimes da flora nacional, o que deu ensejo a Martius 

( 19) diz:=r que " a n1ata era a sua fannácia ''. 

(18) L. s. Vilhena - Notfcias soteropolítanas e brasilicas (Cartas) - Ed. 
do governo da Bahia. Hl22. 

( 19) Martius - Natureza, Doen<;as, Medicina e Remédios dos Indios Bra
sil e ros (pág. 235) - Tradu~ao de Pi rajá da Si 1 va - Comp. Ed. Nac. 
193:). 
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Tendo as cloens:as por casttgo ou prova<;ao, ora 

relacionavarn-nas a agentes sobrcnaturais, ora a as:ocs 

clin1áticas ou astrológicas (20). E assirn, in1 pregnados 

de misticismo, de animismo, de magia sexual, de tote

misn10, de feiticismo e crendi~es o u tras, os sil vícol.is, 

quais joguetes subrnissos a tirania de tuJo quanto lhcs 

impressionasse o espírito raso e ingenuo, tinham por 

comportarnento a conduta condizente com o grá u rudi-

1nentar dos seus conhecimentos, que se restringiarn, qua

sc, ao mostruário que lhes oferecia a terra opulenta á 
sua visao primária de home1n d ,ls selvJs. Oisso, o des

lumbramento, a volúpia, a admiras:ao, a idolatría, o me_ 

do, que lhes fazia a alma ora alegre, mansa e meig::i, 

qual verdadeira ataraxia, ora temerosa, irrí tadi<;a e triste, 

sobressaltada por entre as inc6gnitas co1n que a Natu

reza lhes rodeava a mente fraca e mística. 

Sendo de nível cal a sua cultura, de tal porte a sua 

cerebras;ao, do indígena se -nao podia esperar os primo

res e requintes que decorren1 da fertiliza~ao do espírito 

humano, feita, por sem dú vida, ás expensas dos conhe

cimentos que vai a pouco e pouco armazenando. Por 
isso, entre os si l vícolas (em cu jos espiritos nao refletiam 

(20) Ser St!premo: Tupan; o sol: guaro ci; a lun: jaci 011 tar!1; o amor: 
peruda ou rudñ; an_hangü: perseguía os mnus; cnapora: protegia a 
cai;a do mato; sac1-ce rere, que g11nrdava a f> cnpoeirns; ttupiarn , o 
homern mnriuho - "demOnio d'água" ; Mboitatá, Sumé, ci.c, ctt:. 
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os raios primeiros da luz solar que a civilizas:ao irradia} 

nao ho~vcram lugar as preocupa~óes <le orccm pudoro

sa, que sao a primasia do hon~enl civilizado, <lo ho
mcm ed ucado, do homem que subiu, na escala do apri

moramento integral, os alcantis da per fcis:ao moral, as 

cumiadas da estética, os ci1nos da beleza. E. destas al
turas, sobraEceiro, consciente, sensível, possuido ainda 

de tu do que a civilidade l he acrescenta, o hon1e1n ede
cado redoira as su as comos;oes 1nais profundas de apu

rado scnso estético, por cujo cxercício até os atos fisio-

16giccs se re vesten1 de discres;ao e recato. Disso, o senso 

d~ pudor, que velando ou dissimulando un1 ato natu

ral incorpora á in1aginas:ao hun1ana o de que ela neces

sita para o agu<;ar das impressóes n1ais altas, oriundas, 

vezcs tantas, de singulares e curiosos mistérios. 

Isso todavia nao conheceu o sil vícola da Bahia , 
ncm tao pouco o de todo Brasil . . . Pudor? qual o do 
selvagern? Nem sequer o anatornico, vi~to como anda

vam nus, sin1plcsmcnte nus, descn1baras:adan1ente nus, 

havendo autores que lhes atcstam o hábito de realizar 

á vista de todos, en1 pleno lens:ol verde da relva, o con

gresso sexual. 

Insensí vel, portan to, ás sutilezas do pudor, que ar

ma condi~ócs psicológicas favorá veis nos espíritos de 

elci<;ao, a panágío já do homem civilizado, o sil vícola 

apriinorou-se, apenas, se assi1n podcn1os dizcr, no s6 sen-



28 SÁ MENEZES 

tido das sensas:óes ins tintivas, que lhe satisfazian\ os ape

tites grosseiros, a sensualidade prazcirosa, o espíri to li

m itado. 

POLIGAMIA - PARTO 

Vi vendo , vezes sem conto, com mais de urna mu

lher, dentre as quais elegía a p referida, eram os sil víco

las exclusivistas, ciu rnentos, t ocados de pronunciado 

amor-pr6prio, o que os tor nava t en1idos de todas as 

com que coabitavam. Co m hábitos assim poligamicos, é 
de ver-se que foram prolíficos, nascendo-lhes, vezes mui

t as, tr~s, quatro, cinco fi lhos por ano , de outras t ant as 

mulheres , que, estas sim, no geral nao era.m multíparas, 

praticando , aos quandos, o abor to. 

Aliás, a mulher indígena, quando gr~vida, nao dei

xava as ocupa96es de hábito, trabalhando no rítimo cos

tumeiro, de sol a sol. Isso nada obstante, ou mesmo 

dcvido a essa atividade, dava-se.lhc normal o parto, que 

sempre ocorria entre um abrir e fechar d'olhos. 

Ás primerias dores, a indígena preparava·se para, 

em qualquer sítio, parir, o que sempre fazia de c6coras, 

logo ao depois banhando -se, e ao filho, na fonte ou rio 

pr6ximos. Era costume, entre os nossos aborígenes, aqui

lo que constituiu norma entre muitos povos da antigui-
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dade: - o pai do recém-nado fazer o "choco" (21) na 

rede ("qui~aba") ap6s o parto da mulher. Gabriel Soa

res (22), assim narra o episódio: "quando estas índias 

entram em dores de parir, nao busca1n parteiras, nao se 

guardam do ar, nem fazem outras ceriinonias, parem 

pelos campos e em qualquer outra parte, como urna 

alimária; e em acabando de pirir, se vao ao rio ou fon 

te, onde se lavam, e ás crians:as que pariram; e vem-se 

para casa, onde o marido se deita logo na rede, onde 

está muito coberto, até que seca o un1bigo da crians:a" . 

Outra descris:ao, de molde a convencer, que infor

ma sobre ess1 cu riosa prática do marido aborígene, é a 
que nos dá Guilherme Piso a pág. 8 da ~u1 H ist6ria 

Natural do Brasil, onde se le, em tradus:ao vernácula: 
"O ·¿ d man o, ao tempo e parir a esposa, deita-se na ca-

ma ern lugar da mulher, desde os pri1neiros dias do par

to; e, á imitas:ao da puérpera, nutre·sc de manjares deli

cados e iguarias, dando assim a entender a necessidade 

de rc5taurar as fors:as perdidas" . 

CIRURGIA - FLEBOTOMIA - TATUAGEJVI 

No capítulo da arte sangrenta de curar, nao fo

ram múltiplos nem brilhantes os feitos que nos herda-

(21) 

(22) 

Choco ou Couva_da - t ermo oriundo do verbo frances " couver " 
chocar. - (Mart1us). 
qabricl Soarcs - Tratado Descritivo do Bras il (pág. 370) Comp. 
Ed. Nar. 1938. 
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ran1 os sil vícolas, cuja cirurgia se restringía, quase, as 
amputac;: oes, suturas e sa. ngrias, estas de pref:rencia exe
curadas em veia da plnturrilha, rararnente nas do co
tovelo. 

Prática antiga, a da fl ebotomia encentra raizes nos 
clássicos tempos da medicina, cuja hist6ria regista as in

dicas:oes que ji a Galeno ocorriam. Manuscritos e xilo
gravuras da Idade Média relacionan1 as veias que de
vem ser incisadas, sendo dada a preferencia a veia d'ar
ca. E assim, seguida sempre do clister e da purga, veio 
sendo, tempo em f6ra, aplicada a sangria, cujos efei tos 
se refletiriam na saúde. Avicena (23), no seu célebre 
Canon, já preceituava que toda fleboton1ia dcvia ser rea
lizada depoi.s de fe íta a digestio. De tal arte, pois, foi 
generalizando-se o uso da sangría que ' 'barbeiros'' e ci
rurgioes a executavam generosamente. Físicos e sangra
dores, todavia, respcitavam certos preceitos, tais como 
a consulta as conjugas;óes astrais, o sexo, a idade, o tem
peramento, as estas;óes do ano; aliás, -;;orno dos usos, des
de H ip6crates. 

De etnprego ass in1 generalizado, a sangria foi aqui 
e acolá causando vítimas sem canto, dentre as quais, pa
ra citar apena.s tres casos célebres, Marco Aurélio, o Im-

(23) j ayme d~ Sá M enezes - Tra<;os Históricos da Medicina Á rabe -
T ese aprovada pelo 11.0 Cong . l3ras. de t -Iist. da M edic111a - I<e
ci fc, 1953. 

I 

ÍNDIO TATUADO 

(Dcsenho de Arn ott) 



' 

i\\EDICINA INDÍGENA (na Bahia) 29 

perador-Fil6sofo, sangrado. de urna fei ta, 20 vezcs; Luís 

XIV, rei de Frans:a, sangrado, certa ocasiao, 33 vezes, 

e a princesa Maria, esposa de Felipe H, de Espanha, que 

faleceu em consequencia de intempestiva e copiosfssima 
. 

sangna. 

T ao desastroso uso, ou melhor abuso da fl eboto

mia, levou o médico dos tempos n1odernos a reagir con

tra a generalizas:ao inadvertida de tal prática, datando 

do século XVI, com Brissot a frente, a oposis:ao f ran
ca a esse proceder sem funda1nento. Contrariando o 

pcnsamento entao dominante, viu-se Brissot compelido 

pelos conservadores a deixar a Fran9a, passando-se a 
Portugal e a Castela, onde Carlos V e os físicos de Sa
lamanca abras:aram as suas idéas. 

Sobre a prática da flebotomía pelos silvícolas da 

da Bahía, no entanto, reina certa controvérsia ou certa 

dúvida se já a realizavatn eles ou se a aprenderam dos 

europeus colonizadores, jesuitas inclusive; nao se saben

do, ao certo, se Joao En1eneslau, ou Mestre Joanes, ou 

Joao Faras, cirurgiao de D. Manuel, que por primeiro 
pisou terras de Santa Cruz, a tcria praticado; o de que 

nao padece mínima dúvida é a prática da sangria pelos 

físicos lusitanos chegados a terra cabra! ina: - Jorge de 

Valadares, em 1549, com Tomé de Sousa; Jorge Fer
nandes, en1 1553, con1 Duarte da Costa; e Afonso Men

des, em 1557, com Mem de Sá (24). 
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Couhecendo-a-anteriormente ou tendo-a aprendido 

dos físicos europeus, o fato é que os aborígenes da Ba
hía praticaram a farta a sangria, sem os cuidados que a 

éla dispensavam além-mar os físicos e cirurgióes de Bo

lonha e Coin1bra, isto é sem examinarem o sangue re

tirado; sem estudarem os resíduos, depois de coagulado; 

sem observarem as conjugas:oes astrais ... 

A prop6sito, cumpre-nos citar Alberto Silva (25): 

"Assim o exemplo de certas mulheres indígenas que 

procurando evitar a conceps:ao retiravam regularmente 

no fim da esta~ao chuvosa considerável quantidade de 

sangue, o que motivou esta revela~ao do sábio Von Ech

"vege: encontrara um velho índio praticando a sangria 

as margens de um rio em várias sil vícolas brasilciras, que 

procuravam abortar mediante sangrías copiosas. E o in

tcressante é que os indígenas também se sangravam du

rante o puerpério das esposas''. 

A sangria também foi usada pelos aborí~enes, "já 

no tratamento de afecs:oes localizadas; já por urna forte 

dor de dente (sangra va-se a gengiva ); já como parte do 

ritual purificador em jovens púberes" (26). 

(24) Jayme de Sá Menezes - Médicos e Cirurgioes do Brasil-Colonia 
(pág. 2) - " lmprensa Médica" (n. 12 - Ano X Vlll) - Lisboa-Portu
gal, 1954. 

(25) Alberto Silva - A Flebotomia entre os Selvagens Brasileiros - Rev 
Bras. de tlist. da M edicina (Vol. 1 n. 3) - Rio, 1950. 
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Q \ ' I l' I d' uanto a t atuagem, prat:cJ.Yam,na, inc 1os e 1:1 :as, 

com o auxílio do dn~te do qu1ti , sendo que no homem 

t estemunhava o número de seus feitos gucrrei ros. Q uan
to ma· s bcró ico e vitorioso, mais tatuado. Nas mulhc

res, :ipós a puberdadc: nas ilhargas, no ventre e nas 
COXlS. 

.ALINIEi'JT A<;,AO 

" Do piolho á on9a, do jacaré a outro índio " 

Üutra qucstao que carece venti lada, par.1 a con1-
r,recn~áo da vidJ. entre os silvícolas da Bahía e de scus 
refl éxo; na n1cd icina e na ~aúde do aborígenc, é a da 

alin1cr~ t lC~o . .. 

Servindo-se de t udo, comendo quase durante t odo 

o di:i, tal o n{1mero de seus repastos, o indígena da Ba

hía, en1 piricamente, instintivamente, nutria-se reletiva

n1ente bc111, pois dl variedade de seu ca rdápio resultava 

ccrta harn1onia alin1e;itar, conseguindo assin1, sen1 que 

d is~o soubcssc ou podesse saber, o teor vitamínico e as 

cotas proteínica, lipoídica, glucídica e de sais minerais 

essenciais a u'a al iment1~ao racional, que irracion:d

mcnte p rat1cavarn. 

(2fi) L ycur.tto doc; Sant os Filho - H istó; ia da .Medicinn no Brm;il - (V .:: J. 
11 - p~\g. 13) Ed. Br:lsiliense Ltdu . - Sao P anl o, 1917. 
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Marcgrave (27), a prop6sito da alimenta~ao do aborí

gene, assim se pronuncia: "O alimento geral dos indí

genas é o Vi, que se chama, em portugues, Farinha de 

Mandioca; con1em tombé1n carne de a ves, peixes, testá-
' f d I I • ceas, crustaceos, rutos as arvores e terrestres, vanos 

legu1nes, e ainda insetos; carne cosida, assada ou tost ada 
' 

preparam-na em porcelana de barro, comem-na com 

lnquitaya, caldo de Caarimaciú, misturando-a co tn 111in

gáu " . Adiante diz ainda Marcgrave: "o peixe assado ou 

cosido comem tan1bém com Inquitaya, em con1pleto si

lencio, de dia a noite , sem obedecer a qualquer horá

rio, raran1ente bebem durante a refei91o, sempre depois 

de terminada" . 

. Outro depoi xnento, que pass.1mos a citar, é o se

guinte: "O índio brasileiro nao era apena5 carnívoro, 

comia também raízes, frutos recolhido:> das árvores, e1n 

roda da taba, ou apanhados ao mato . E ainda apelava 

para as águas de nossos lagos e r ios, de onde retirava 

peixcs e jacarés; do mar, que lhcs dava pcixes, can1a

r óes, crustáceos; das praias fluviais, de onde extraia 6vos 

de tartaruga, de tracajá, d~ jabotÍ, de outros bichos de 
casco" (28). 

ti7) jorge Marc~rave - Hisuória Nntura l do Brasil (!){1g. 273) Tradu
c;ao • Sao Pau lo, Imprensa Oficial do Estado, 1942. 

(28) Angyone Costa - indiologia (pág. 70) Li ,·raria Editora Zélio Vul
vcrde - Río, 1943. 

1 

' 

·"-!l 

1 

. 

' 

iNDIO FRECHANDO PEIXE 

(Fot. do Museu da Univ. de Philadelphia -

Rep. do Boletim 143 do Bureau of Amerícan 

Ethnology .) 
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Daí dizer Angyone Costa que ''o índio corn\a do 

piolho a ons;a, do jacaré a outro índio", tal, realmen

te, a variedade se sua alimenta~ao, que faria inveja aos 

nossos dietólogos de hoje, como Josué de Castro, Pere

grino Júnior e outros. 

Pelo que acima deixamos dito, ~ de ver que os 

nossos aborígenes - alimentando-se da cas;a, do pesca

do, da carne de marníf eros e a ves, de frutos, de tubér

culos, de legumes, etc - faziam jus a boa saúde que 

os tornou longevos. Ao lado disso, a vida silvestre, nas 

abertas dos planaltos, nos cin1os das cordilheiras.. . ou 

o respirar do ar puro das ribeir as do litara], gosando 

da leve brisa dos . 1nares, senao ainda do refrescante zé

firo fluvial ... sob cujas influencias saboreavam, cspíri

to despreocupado, mente sem ambis;ao, os aras:ás, os 

cajús, os mamóes, as bananas, as goiabas, cocos de nu-

.merosas palmeiras, castanhas, biriba, berigela; ou entao 

delic.iavam-se com os vinhos, se assim fosse lícito cha

mar, de Ananás, Pacova, lanipaba, Caraguatá; o Caoi, 

fabricado do fruto n1aduro da árvore Acaijba, era be

bida muito apreciada dos aborígenes; também o letici 

( vinho de Batatas), o Aipig, o Pacobi, o Nanai ... Cul

tivando apenas a mandioca (many-oga) e o milho (avati), 

fabricavan1, por fcnnentas;ao da prin1cira, o Cauim, be

bida alco6lica que também obtinham da fermenta~ao 

do cajú e do genipapo. Era o cauin1 a bebida predilcta 

do aborígene, o n1otivo dls festas, a razao dos folgue-
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dos, o leniti·:o dos sofrin1entos, enfi1n, a companhe ir:i , 

assiin das boas, como das n1ás horas. 

MEDICINA J ESUÍTIC.t\ 

CATEQUESE - DOUTRIN A - OBRA SOCIAL 

CAR TAS - PÓ - TRi t\G A 

Servi~o inestimá vel, d ígno de nota, foi o pres

t ado a medicina dos si lvfcolas pelos padres da Cornpa

nhia de J cs·ús, :que em 1549 chegaram a Bahía con1 To
mé de Sousa, che fiados por N óbrega. 

Ao pisarem o solo cabralino, para logo sent1ran1 

os jesuítas, aos pri1neiros contaros co1n as gentes natu

rais da Bahia, o cicl6pico t rabalho que os :iguard1va. 

Nao esmoreceran1, toda via. Antes, p elo contrário, puse

ran1 maos a tarcfa: -- resol utos, confiantes, dedicados. 

Ingentes foram os seus esfor~os, grande o seu desprcn

din1cnto, cxemplar a sua abnegas::lo, aposto!ar o seu no

viciado em prol da cateq uese do indígena brasileira, 

dessarte rca ljz~ndo obra meritÍssima de doutrina e civi

lizas:ao. 

Em sua expansao para o norte e para o su!, irra

diando-se da Babia, os irmaos jesuitas chantaram a cruz 

de Cr1sto, rezaram as suas n1i:>sas, aldciaram o índio, 
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ensinaram-lhe os off cios, pregaram-lhe a lei de Deus, am

pararam-lhe nas fraquezas, assistiram-lhe na doens;a. 

De nada valeram aos inacinos a recomenda~ao que 

em Portugal lhes fez o Superior de evitare1n a part ici

p as;ao nos hospitais e nas Miseric6rdias. Havia-lhes de 

ser imprescindí vel essa atividade benemérita, com que 

souberam, melhor arn1ados, atrair a simpatia e a confi

ans:a do silvícola rebelde e ignorante. Surge1n, entáo, ao 

lado dos Colégios, as famosas "Enfermarías", neles ins

t al:idas, anos a fío únicos hospitais dos p ovoados da Co

lonia: - "nossa casa é a botica de todos", d isse Anchieta . 

Ao espírito religioso aliaram os jesuitas o espírito 
n:~d ico, assistindo com igual interesse e dedicas:ao, assim 

· aos males da aln1a, con10 aos do corpo. Se o destino, ve
zes sem conto, os levou a minist ra r os ofícios da externa 

uns:ao, nao foi sem que antes eles se valessem do b al
samo suavíssimo da palavra conso1adora, réstea de espe

rans:a dos enfermos graves. De tal ar te exerc: taram a en~ 
fermagem e a medic ina que foi de fato apostolar a sua 

missao. Ao remédio juntavam sen1pre, caridosamente, o 

alimento, e urna vez tratado por jesujta o silv.ícola nao 
mais queria saber de ou tro "curador' ': a assistencia lhe 

era esmerada, eficiente, gratuita. 

Sacerdote, físico, cirurgiao, barbeiro, partejador, hi

gienista , soci6logo, lavrador, catequista, o jesuita rezou 

curou, sangro u, barbeou, aparou, secou pantanos, der-
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ribou matas, catequizou, propiciou en1fim rnelhores con
dis:oes de trabalho, de alin1entas:ao e de vida ao aborí
gene da Babia, corno, por igual, ao indígena brasileiro 

Educados, instruidos, botanicos, naturalistas, ar
gutos observadores, os jesuitas, bem orientados, exerce
ram com vantagem, porque nao dizer, com éxito, a n1e
dicina no Brasil primevo, superando a primaríssin1a arte 
indígena de curar. Dos silvícolas, no entanto, aprende
ram a conhecer a rica flora brasileira, que profunda e 
proficuamente estudaram, exportando, ao dcpois, para o 
Velho - iviundo - onde difundiran1 o conhecimento de 
ir:iúmeras plantas curativas do Br1sil - raizes, folhas, 

óleos medicinais. 

As célebres "cartas jesuíticas'', escritas do Br<'sil 

para o Velho-Continente, encerram preciosos informes 
de medicina, patología e terapeutica, contendo, aden1ais, 
farta notÍcia folcl6rica, etinográfica e et inol6gica. Deixam 
estas cartas transpirar que os homens do "habito-negro" 
procuraram, logo chegados a terra de ,, Santa Cruz", CO

nhecer as "medicinas" do Brasil. 

Dessarte, con1 os seus ren1édioc; ("Teriaga'' ou ''Tri 
aga'', "Pó dos jesuitas", etc, etc), com a~ suas "mezinhas' ', 
com as suas Boticas, com as suas amplas e m{tltiplas Enfer
marias, dirigidas pelo "irmao enfermeiro'', os jnacinos 
prestaram relevantÍssi1nos servis;os aos sil vícolas da Bahía 
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e a medicina do tempo, praticando, aderr.ais, grande obra 
social, ao contribuirem con1 donativos e mantin1entos 
para as casas da Santa Mísericórdia, de que foratn res

pectivamente fundadores, na Bahia, no Maranhao e no 

Rio de Janeiro, Tomé de Souza, Antonio Vieira e José 
de Anchieta (29). 

MEDICINA NEGRA 

ENGENHOS E SENZALAS - CRUZA~1ENTO FÍSICO 

E DE SENTI~1ENTOS - MISCIGE NA<;AO 

Como subsídio a.o estudo em téla, é de bom aviso 
urna referencia, ainda que ligeira, aos africanos que vi
eram para o Brasil. 

Chegados a terra cabralina, os negros antes insti
tuiram aqui o curandeirismo (como vere1nos adilnte) que 
a medicina, esta já mais adeantada nos silvícolas da Bahia, 
que por sua vez a tiveran1 superada pela dos inacinos. 

Foi o branco, no caso o Portugues - mestis:o de 
n1ouro, portante já caldeado - quem, colonizando o 
Brasil, fez viro elemento africano, que se destinaria, como 
se destinou, aos engenhos de as:ucar, á explcra~ao das 

(29) Há ainda controvér sin quanto a ter sido de fato Anchieta o fun
dador da do Rio de Jnneiro. 
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minas, á lavoura, á agricultura, enfim a toda sorte de tra

balhos grosseiros e penosos, para os quais melhor que o 

silvícola ele se adaptava. Mais forte, mais d6cil e rnais 

prestante que o índio, o negro, tan gido pelo as;oite do 

branco, fez a prosp eridade do Bra~il-Colonia e a judou o 

Brasil-Império a se manter, até á "Abolic;ao'', quando o 

tráfico negreiro já havia ors:ado tal vez a sete milhóes de 

seres humanos, visto como Pedro Calmon estima em seis 
rnilhóes, no período de tres séculos ( 1550- 18.'iO), o nú
n1ero de negros chegados ao Brasil (30). 

D e dife rentes origens (31), os negros, de v<Íria ín

dole, tudo sofreram dos senhores, que lhes mimoseavam ... 

com argobs e chicote. Das senzalas para o trabalho, deste 

p ara aquélas, o negro foi explorado, hun1ilhado e tangi

do, até o advento da ''Lei-Aurea", para a qual tanto 

concorreu o brado altiloquente de Castro Ál ves. 

Ao contrário, porén1, do que prognosti caram vcsgos 

soci6logos, o Brasil nao se tornou, como se nao tornou 

a Bahia, o profetizado "Império-Negro" sul-americano; 

antes o que se verifícou, no País como na citada Pro

víncia, foi un1 completo caldeamei1to das trés ra~as, que, 

(30) ro~~~o Calmon - Ilistória do Brasil - (pág. 3ll) Comp. Edit. Nac. 

131) Nagos. Angolas,. Congos_, M~cuas, Ang:cos, J\\alambos, Cabindos. 
Camerons. Za~balares. F1lam111s. etc. ~ Nina Hodrigues - Os Afri 
canos no Brasil· - Comp. Ed. Nac. - Suo Pa~: lo, 193.!. 
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por intercruzamentos sucessivos, vieram a forn1ar o 

Brasileiro dos nossos días, longe ainda, já se ve, do Era

si leiro do futuro, para cuja estabilizas:ao r acial, que re
sultará d 1 miscigenac;ao continuada e lenta, Afrftuio Pei

xoto achou preciso o rodar de ainda tres séculos. 

Sob a miscigenas;ao, pois, destas tres ras:as (indí
gena, branca e negra), já iniciada nos dias primeiros da 

colonizas:ao, é que se exercitou a medicina dos sil vícolas 

da Sahia, fato para registado, visto como isso refletiu 

no con1ércio das idéas, na fusao dos sentimentos, nas 
n1aneiras do senti r, nos hábitos do viver, e também na 

pr:ítica da medicina do aborígene brasileiro, que, como 

refere Sílvio Romero , "ao lado do cruzamento físico rea

lizou també m o das iJéas e sentimentos" (32). 

BAHIA VERSUS POR TU GAL 

MEDICINA DO DESCOBRIMENTO 

(Animini sta - Naturista - Mágica) 

13ALNEOTERAPIA - PJRETOTERAPIA 

Cnrare - l frucú - Timbó 

A medicina indígena, na Bahía, ali pelos días do 

d~scobrimento, foi bem o refléxo da que entao vingava 

em Portugal, eivada de magia, superstis:oes e feiti s;arias, 

(32) Silvio Rom ero - A Na<;ao Brasileira como Grupo EtinogrRfico. e 
Produto Hist6rico - in t-list. da Lit. Bras. (Tomo 1, pag. 87) L1v. 
José 01.mpío Ed., 1949 
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a ponto de inspirar a Camilo, pela boca do "Dr. Braz 

Luís'', este libelo casti~o: ((Ó ! miserável e desgra~ada me

dicina ! Corno vejo trocados hoje os teus predicados no

bilíssimos ! Já náo és arte de c urar: és atalho de morrer; 

já nao emen das os vícios do corpo; extingues as vir

tudes da alma; já nao és triunfo das q ucixas; és flagelo 

das vidas; já nao és ciencia; és ignorancia; já nao és arte 

preclaríssima; és claro e claríssimo la trocínio. Os teus m é

todos de curar sio modos de vi ver; os teus aforisn1os sao 
gírias; os teus textos sa~ roubos; os teus re rn édios sao 

lTIOrtes e G'> t eus brazoes sao Sepuituras" (33). 

De urna época que tal, cu jo nível da medicina por

tuguesa ternos assim nos coloridos do quadro acima, pin

tado a mao de mestre, é de ver-se que netn urna contri

buis:ao de vulto p::>deria Portugal trazer a medicina dos 

sil vícolas da Bahía, que se exercitou, como de hábito nos 

povos prim itivos, sobo dmbre de pronunciado naturismo, 

marcado de profundo sulco de ani1nismo, de empirismo 

e de magia. Todavía, e seguindo a trac;a a que nos cin

gimos, procuraremos ressaltar , á luz d :t n!oderna indio
logia, nao s6 a fei s;ao negativa) senao també m os a~pectos 
positivos da medicina ind ígena. 

(33) <:;aa1ilo Castelo Rrnnco - O C'Jho ele Vid ro - (Romance (Hist{J
nco-5.0 cd. - pág- 96) Tip . da Parcerin Antonio i\1aíi a Pereira - Li· 
vrnria fal. - !~u~ Augusta, 44-54 - Li :.>bóa, 192.t. 
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Con1ecen1os por citar, no rol das conquistas mé

dicas dos silvíco.las, justo a que por n1uito detivcram no 

n1ais cuidado segredo: - o " C urare" (34). 

Fazendo un1a combina~ao de alcaloides de ª\ªº si

nérgica e antagonica, de 1nolde a conseguir, ern f t~ n;.áo 
da dose, efeito let.il ou apenas paralizante ~obre a presa, 

os índios da Ilahia r evelaran1 nos;oes (c1npiricamente e1n

bora) de toxicologtJ , que son1ente em nossos días tiverari'1 

confirn1as:ao experin~cntal, por Clnude Bcrnard, que 

assin1 fala da cura li za~:io : "veneno de as:io paraljzante e 

periférica, produzindo fbcidez n1uscular, abolindo a cx

citabilicb<le indire ta e conservando a <lireta" {83): D es-

(34) O Curare é r eti rnclo da casca ele plantas do genero Strychnog 
(S. t oxifera e outras) provenientes da A mérica do Sul ( Orenoco, 
Guiana e ern o nosso Amazonas), onde é usado pelos indígenas 
para envenenar as frechas. E' acondicionado em potes de barro 
( "curare de pote"), em caba<;as ("curare de cabac;a") e em tubos 
ele bambú (tubocurare" ). Seu princípio at ivo 111ais importante é a 
d-tubocurarina. 
q curare intcrrompe as conexoes entre os ner vos periféricos e as 
fibras musculares extriadas, provocando diminuicao do tonus mus
cular e paralisia f lácida. Estas propriedades farmacol ógicas suge. 
rir~m seu uso 110 tratamento de afeccoes convolsivantes, a saber: 
téta no , intoxic¡.¡c;¡.¡o cstrícnica, etc. T odavía a inexistencia de pre
parados de potencia constante limita va seu empr ego terapeutico, o 
que, até certo ponto, foi resolvido com o aparccirnetüo do lnto
costrin, ·do Kondroncurare e de outro3 medica mentos. 
De~sf'rte, pocle o curare ser considerado um agente moderador 
do hiper-~onus, sendo y seu emprcgo aconsclhaclo, e par~ce .que 
aconselhavel , quando este existe, ou quando, apenas. se aesc¡c a 
diminui<;ao do tonus normal. É hoje empreg::ido, pl' incipflimente, 
em anestesih, uar a obter relaxamento muscular ; no t éta110, p:1rn 
atenu:.ir a grnvidacle das convulsoes; em psiquiatría, p::ira di~inu 1r 
as convuisoes no t ra tumento de choque das doen<;a .:> mentais; rw 
miastenia grnve, como agente diagnóstico; nas l aringos<:o~ins, 
esofagoscopias, broncoscopias, sigmoidoscopias, exarnes pclv1cos 
e ginecolózicos, ooliornielite anterior aguda, r eclu<;i:lo de fraturas, 
etc, etc. co~m finaiidude semiológica cu t ernpeutica (Nota do autor). 
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s1rte, da seta gucrreira do índio o Curare passou ao vasto 

cam ?º da anes tesia moderna, permitindo ao cirurgiao de 

hoje novas e maiores possibilidades. 

Outro fato que carece rcgistado - e que fala de 

quanto poden1 a intuis:ao e o instinto, que suprem, vezc s 

tlntas, nos povos incultos, a pr6pria inteligenci1 - é o 

que se refere ao uso que o gen ti o fazia do "Urucú", co

r ante com o qua] bezuntavam todo o corpo, nao s6 no 

fito de aformosear-se, senao tacnbém, e principalmente, 

no de forrar-se a as:ao dos raios solares e aos incon1odos 

ataques dos 1no~qu;tos, sem, tod1via, ficar comp:-ometida 

a tr .inspiras ªº· 

Vem a t.ilh:> de fo ice citar aq ui Ál varo Os6rio de 

A lmeida, o Sludoso e en1inente fisiólogo patríc io: ''Unta

dos de uru:::ú se acham os índios ta0 bem protegidos 

contra a as:ao actÍnica do sol como se tivessem vestidos 

e~pessos, qual usam as tribus do Sahara. Entretanto por 

se acharem nus, o ar circula Ji vren1ente ern torno do 

carpo, roubando calor por seu contato, acelerlndo a eva

poras:ao do suor ... Senda dadas essas propriedades do 

urucú que as nossas exper i ;ncias mostram, e consideran· 

do-se a generalidJde do seu uso entre os índios da zona 

tropical, pensamos que se <leve considen:r o seu c1nprego 

(35) O emprego do Curare na medicina - in publicac;ao do Tnst. Vital 
Brasil. 

.. 
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nao como simples adorno, c omo meio eficaz de prote~ao 

contra a luz e o calor tropical" (36). 

Encontram os, desde Gabriel Soares, Piso e Marc

gr .ive até Nl.irtius e outros, referencias que deixan1 en

trever vislúmbres de ciencia toxicológica, bromatol6gica, 

farmacol6gica, terap~utica e médica dissen1inados na vida 
dos silvícolas da Bahia. O uso das varas de "Timb6'' 

pelos brasís, em suas pescarias, revela o conhecimento 

que tinham das propriedades desse vegetal, que tanto 

ernpregaram no viso de embriagarem os pcixes, que 

assim subiam a flor dágua, onde eram entao colhidos 

ás cc:ntenas; nao possuindo o sal para o seu uso doméstico, 

os si l vícolas valiam· se da incincras:io da raiz de carnaúba, 

cuja cinza era r ica en1 cloreto de s6dio (e outros sais), 

como que praticaram primária química industrial; quando, 

afinal, os nossos aborígenes - no intuito de evitar as 

cicatrizes resultantes das escarificas;oes que, vezes rnui

tas, praticavam em seus corpos - se utilizavam dos 

seus 6leos essenciais de " Icica'', estavan1, a fim de contas, 

dando prova do conhec.imento da farn1acologia dos cos

n1éticos, como por igual fazia1n, empiricamente, ciencia 

brom1tológica ao distinguir na raiz da n1andioca a parte 

Útil dl venenosa, sobre o que, aliás, sao oportunas estas 

p1la vras de Marcgrave (37): " O suco é tao venenoso que 

(36) Boletim tlo museu Nacional (vol. 7.0 ) - Rio de j aneiro, IMl. 
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engulido cru mata imediatamente; cosido intensamente 

nao s6 nao mata mas é saudável e nutritivo. Daí se 

origina a questao famosa entre os físi cos . .. Por que mo

tivo ~ste suco por si venenoso torna-se inofensivo pela 

as:ao do calor? A esta questao assirn responde o Dr. Car

denas: este líquido consta de duas partes diversas, sendo 

urna sutil, vaporosa, saturada de veneno; a outra doce, 

viscosa, útil a nossa natureza. Logo que se faz a ebo

lis:ao a parte sutil se evapora, ficando a parte doce e 
saudá vel". 

De tal maneira astutos, os indígenas, guiados pelos 

instintos, foram, tanto quanto poderam, valendo-se dos 

recursos q ue a natureza lhes oferecia ao mane jo empí

rico da medicina - que se tripartia em animista, nacu-
, . 

nsta e mag1ca. 

A balneoterapia foi dos usos mais constantes en

tre os silvícolas da Bahia, que nas águas frias dos lagos, 

dos ríos e do mar procuravam minorar muitos dos seus 

males, entre os quais <levemos citar as "febres", sen1 es

quecer que o pr6prio parto, j;;Í referido, de preferencia 

realizavam pr6xi1no de um c6rrego ou río . i-·inha, pois, 

entre os selvagens lugar t0do especial o banho, que no 

geral toma vam em nún1ero de sete, oito ... dez po r día. 

També m os banhos quentes, preparados com ervas n1e

dicinais, faz iam parte da hidroterapia do aborígene. 
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O fogo foi de largo emprego entre os sel vagens 

como recurso terapeutico: " quando t al ferida é pene

trante por ser dada com flecha, e o pequeno buraco 

lhes nao d lugar a se poderem servir de azeite, tomam 

por remédio fazeren1 urna cova no chao, dentro da qual 

lans:am brasas envoltas em fogo, pondo em cima da tal 

cova urna tabui nha com um buraco pequeno no meio, 

sobre o qual acomodarr1 o lugar da ferida, con1 se Jans:ar 

para o efeito o enfermo em terra, e ali, como calor do 

fogo que se lhe comunica pelo buraco, despede a ferida 

de si todo o sangue podre e malignidade que tinha, e 
corroboram-se a carne de maneira que sem mais outro 

benefício fica o enfermo sao" (38) . Em certas docns:as 

graves, os si lvícolas costumavam, pois, lans:ar mao da 

cova q uente, sendo para assinalado o fato de emprega

rem, "mais que a cauterizas:io ígnea propriamente dita, a 

exposis:ao ao calor do fogo por aproximas:5o intermitente 

e repetida da parte enferma'' (39). 

Certas pc:dras utilizaran1 os gentíos, já como an1u

letos, já como recurso terapeutico, sendo que a élas da

va1n especi al apres:o os tupinambás da Bahia ("docn~as 

do bas:o~', "frouxo de sangne''), de que Ga briel Soares, a 
pág. 327 do seu "Tratado'', dá o seguinte t estemunho: 

' 'No sertao da Bahía encontrei muitas pedras verdes de 

que o gentio faz pedras para trazer nos beis:os e est as pe

dras t em grande virtude contra a dor de c6lica". A pe
dra de bezoar (40), de uso terap~utica, atravessou presti-
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giada a medicina dos tres séculos passados, figurando 

mesmo nas farmacopéias até os comes;os dcste século, de

sempanhando, ademais, importante papel no comércio e 

na economia das Índias. 

Or~, pelo até aqui versado, é de n1ister reconhecer, 

de animo isento, que nem tudo foi negativo no proceder 

m édico dos aborígenes que constituiram as gentes pri

rneiras da terra cabralina, antes neles vamos encontrar, 

muita vez, raizes de positivas conquistas da ciencia mo

derna. 

lsto nada obstante, ternos por igual que reconhecer, 

posto que tan1bém de animo seguro, o primarisrno pre

dominante de sua prática m édica, que encontran1os bern 

definida no seguinte trecho de Xavier Pedrosa, constante 

do seu excelente e já citado trabalho: "Era u rna medicina 

sem problen1a de causa, sem quadro sintomatol6gico, de 

patogenia restrita, porém de terap~utica abundante. O 

conceito patogenico cifrava-se na idfia con1um a medi

cina dos povos primitivos: a presen\:a do corpo estranho, 

(37) jorge J\\nr cgrave - ldem, lbidem - Ob. cit. 

(38) A mbrósio Fernnndcs Brandao - Diálogos dns Grandezas do 
Brasil - pag . 123- Ed. "Dois Mundos" 

(39) Manuel Xavier de Vasconcelos Pcdrosn - A .Medicina dos Indios 
BrasiJeiros - ANAIS do IV Cong. de J-Ii ::; t. Nacional (8 . vol. Rio , H)51. 

(40) Pedra de bel)ZO~r: concr ec;ao tirn~a do estómago ou co intestino 
de certos anima1s - A pud - X av1er Pedrosa - ldem, Ibídem ~pág. 
31 l. ' 
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introduzido no org:in tsn10, causador da d oen~a . Este 

corpo estranho podia ser representado por urna causa 

natural ou extra natural, como espíritos maus, demonios , 

emanac;óes, etc ... A enfcrrnid:ide seria conscquencia de 
um agente in visí vel e in tangí vel concebido de di versas 

formas. f:ste "quid" n1alígno en1 numerosos casos nao 

atuava produzindo perturbac;óes de caráter objetivo corno 

dor, febre, vomitos, diarréia, mas sim causando as conse

quencias n11xitnas desscs sintomas, isto é, o esgotaniento 

físico e moral por desarranjo da alma". 

OO ENC.::AS IND1GEN:\ S E DOEN<;AS ALIENIGENAS 

A s notícias que na Europa correra n1 céleres, nos pri

m eiros anos do descobrin1ento, sobre o c1ín1a, a flora, os 

ares, as água5 do Brasil, foram de molde a suscitar a vinda 

para a "Terra de Santa Cruz" de q uantos, enfermos ou 

convalescentcs, nutriram a esperan<;a de aqui encontrar a 

cura ou o alí vio dos seus mal~s. En tao de 1á par tirarn , 

mesn10 enr.re os jesuítas que vinham para a catequese 
) 

levas de gente cuja saúde já se ressentia dos agravos de 

diferentes enfern1idadcs. De tal arte isto se confir

mou que novas doens:as aparcceram depois da chegada 
. d l . d A' b b ' "f b " ' ' aqu1 osco on1za ores. ou a, as e res , a sarna, as 

''sez6es", as disenterías, a melancolia, ªº ofid ismo já exis

tentes na época do descobrimento, vieram juntar-se novas 
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entidades m6rbidas como a filariose, a febre an1arela, o 

tracoma, o maculo, o "bicho da costa", veiculados pelos 

africanos, e a varíola, a lepra, o sarampo, as doens:as ve

néreas, a c6lera, introduzidos pelos colonos brancos. 

Isto posto, fa~amos o discrin1e. 

DOENQAS INDÍGENAS 

BOUBA 

D o e n s: a pare<;.ida com a s í f i 1 e ( 41 ) , 
a-pesar-de cada urna ter o seu agente etiológico distinto 
e sinton1atologia pr6pria, a bouba foi por muitos con
fundida com a "lues", entre outros por Lery e Thevet, 
que a consideraram de fácil propagas:ao por contágio 
sexual. Coube a Gabriel So1res o mérito de d issentir 

deste v~zo antigo, fazendo tao lúcida descricao da do-
" 

en~a que mereceu de Artur Neiva largos e justos en-

comios, principaln1ente por ter sido o prin1eiro a discre
vc-la. 

Confundida, po.is, largos anos, com o ''mal-gálico", 
a bouba ou "pian", docns;a indígena das mais antigas 

. d? Brasil, se prestou a múltiplos e variados equívoccs. 
Piso (42), con tu do, já ha via observado diteren~a entre 

(41) 

(·l2) 

"Sífile" e nao Sífilis, se~undo Afrfl nio do Amara! - como veremos 
quándo tratarmos desta 111fecvao, paginas adiante deste tral.>Útho. 
Gu.llherme Piso - Hístóri~ Natural do Brasil - (T rnd. ·cte A lex. Cor-
r e1a) - Comp Ed. Nac. Sao Paulo, ID18. ·· 
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sífi le e bouba, entidades patológicas hojc comprovada
mente autonomas (Bouba: "Treponema pertcnui'' - Cas
rellani - 1905 - Sí file: ' 'Treponema pallidum'' - Schau
Jin - 1905). 

!vo d'Evreux, ~itado por Xavíer Ped rosa, no seu 

já referido trabalho, assim descreve a doens a: "Pian -
que vem da palavra Pi (que quer dizer caminho) por 
originar esta moléstia do escarro ou do suor espalhado 
no chao por onde se caminha. Coma~a ordinariamente 

debaixo do dedo dos pés, do tamanho de um liard de 
cor negra; os índios chamam esta - Ai-pian - isto é. 
mae pian, porque dela descendem todas as outras chagas 

e postemas, que esta horrí vel moléstia espalha por todo 

o corpo á maneira de urna erva ou arbusto; dura pouco 

n1ais ou n1eno5 que dois anos''. 

Lery (43), que ton1ou a doen9a por incurável, 

faz a seguinte descris:ao: "Além das febres e doens:as 

comun~, as quais, en1 razao do clíma saudável, estao 

menos sujeitos de que n6s, sofrem os nossos america

nos de un1a doens:a incurável denominada Pian, que 

tern por causa a luxúria, embora tenha visto meninos 

t .io atacados dessa doens:a que se pareciam com vario-

1 osos. Transfórmando -se o mal en1 pú~tulas mais grossas 

Je que o polegar , que se espalhavam por todo o corpo; 

( 43) Jcnn de Ler y - 1-fístória de urna viagem a terra do Brasil - Comp. 
Ed. Nac. 1926. 
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os indi víduos que o contraem ficam cobertos de marcas 
que se conservam durante a vida toda, tal como entre 
nós ocorre aos engalicados e cancerosos que se conta
giaram na torpeza e na impudicícia". 

No trat.imento da bouba os silvícolas da Bahía 
usava1n cozin1entos e infusoes de folha s e casca de ca
raoba; ruibarbo; raiz de salsaparril ha; plantas purgativas; 
maracujá; mas:aranduba; "azougue'' (mercúrio), este pro-

vávelmcnte pela confusao com a sHile. Todavia, o "Tre

ponema pertenui", espiroqueta de grande analogia com o 

"Treponema pallidum'', é de fato sensível aos arseno

benzojs, ao bisn1uto, etc, etc . 

"FEBRES" 

H avidas, anoso tempo, por entidade mórbida, as 

''febres'' constituiram importante capítulo da patologia 

indígena, onde ocupou lugar de relevo a piretología. 

Assim é que adjetivavam: "febre sinoca", " febre erup

tiva"; ' 'febre quente" (por insolas:ao); "febre pútrida " ; 
' 'febre pern iciosa''; "febre biliosa)!; "febre intermitente" ; 

"febre malígna'' ou "malina''; "febrc cerebral"; " febre 

nervosa"; "febre ectica''; "febre tifo-malári ca''; "febre 

mucosa''; "febre climatérica'', etc., pelo que, é bem de 

ver, arrolavam tudo quanto a sua ignorancia da etiologia 

nao perm1ua distinguir. 

Licurgo Santos Fílho ( 44), citando Ivo d 'Evreux, 

(4.\) Licurgo Santos Filho - H ist. da Medicina no Brasi l - (11.o vol. 
pág . 6-l) Ed. Brasiliense Ltda. - S. Paulo 1947. 
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depóe: "um capuchinho faleceu de "paralisia" no século 

16 no Maranhao; ~le estivera cortando árvores e depois> 

suado como estava e sem trocar de hábito, fora rezar 
~ Santa Missa: ao Fair da ígreja acometeu-o forte "febre" 
vindo a falecer dias após, de paralisia''. 

'ísicos, cirurgioes e "barbeiros" dedicaran1 a n1aior 
atens:ao as "febres", cu jo trata mento pelos silv.ícolas -
logo submetido o doente a dieta de caldo de galinha 
(até a proibi~ao pombalina) - era o mais variado pos
sivel : s~ nguessugas. ventosas (sernpre a sangria ! ), purgas, 
diuréticos, sudoríficos. an t ip'.réticcs, cas('a de quína 
(chicona), raiz de in-tbuzeiro, raíz de caapeba, folhas de 
erva mate, raiz de salsaparr ilha, casca de laran ja do mato, 
alfavaca de cobra , af0r.i ;..gu:lrdente e banhos. 

Nem Ta una y, na sua "Inoce ncia" , já no século XIX, 
forrou -se ao vezo: "Malditas febres ! ... quando nao der
rubam um cristao, o amofiilam anos inteiros .. . " (45). 

SARNA 

A-pesar-de certa controvérsia, parece mais prová
vel ter sido a escabiose ("Sarcoptes scabiei" ) vulgar nos 

prin1eiros habitantes da tcrra de Cabra}, tendo Spix e Mar

tius (46) acha<lo que era "do~n\.a muito con1um nos clí

mas quentes" . Estes mesn1os autores, desconhecendo ~inda 
o agente causal da afecs:ao, assim a descreveraln: " Í:ste 

(45) Visconde de TaLJn ay - Inocencia - (3a) ed. pág. 106) L aemmert 
& C. Ed - Rio e s. Paulo, 1896. 

(46) Spix e M artius - Viagem pelo Brasil (Tradu<;ao brasileira promo
vida pelo l. J-1 . G. B.) lrn prensa Ngcional - Ri o, 1938. 
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nial consiste na supuras:ao, devida a inflamas:ao dlS g\an
duJas sebáceas da pele com incha9ao rósea em volta, ts
palhando-se n1uito, e an uncia-s~ e~pec ialmente pelo ardor 

e insuportável comichao"; ~diante, dizem ainda eles: 

" Raros sao os casos em que a sarna, depois de longo 

estado cronico, faz transis:ao para a crups:ao ge

neralizada e quase sen1elhante aos prin1eiros gráus da 
lepra, e entao quase sempre está de par com a discrasia 

sifilítica. Usam-se, con10 remédio, limonadas e pequenas 

doses de calomelanos, ablus:óes externas co1n run1 

1norno muito diluido, banhos e purga ntes". 

Devido á falta de higiene re~ultante da ignoranc ia 

e promiscuidade das gentes que nos comcs-;os do Brasil 

povoava1n a nossa terra, facilmente difundiu-se a esca

biose, sobre a qual ignora vam o a~arídio causador da 
afecs:ao, descrito por Lineu em 1758, mas s6mente cin 

1834 ~<lentifi cado con10 parasito patogenico d.1 ~arna~ 

pelo estudante de Medici na l\enucci, natural da Córsega. 

No trat1mento da sarna, afora o acima referido 

ror Spix e Martius, os brasis no geral recorriam á 
erva de ca.rnará Oavagens externas, ablusóes), quando 

nio sara vam con1 o s6 uso dos banhos de n1ar. 

SEZÓES 

Conhecida desde os tetnpos mais rerr.otos, .d:i 
l ' . ,, - ,, " 1 . ,, "º . ,, "f b ma ar;a ( sezocs , n1a cita!> , intern11tcntcs , e re-
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dos-pantano.'.)", "ters:as", "quartas'', ' 'pah:disn10") já há 

referéncias no Deuteronomio, pelo que, dela trat::iran1 

os judeus, 1270 anos a. C. (47). No período pré-hipo

crático da n1edic ina , Homero, nos seus poemas, refe

re-se á doens;a. Hipócrates, com a sua excepcional v isa0, 

descreve a~ modalidades clínicas do sezonismo (48), 
r econhecendo, aden1ais, a as:ao da malária no tratamento 

(n1a larioterapia) de certas doens:as: "aqueles que sao 

acometidos da febre quarta, nao adoecem do grande 

mal" (epiJepsia) (49). Aos Romanos, por ela granderrente 

perseguidos, a malária fez com que eles preferissem viver 

nos sÍtios mais c!eYados de Roma, f ugindo assim ás 

áreas pantanosas. Já na fase pÓ!>t-hipocrática da medi

c ina, Platao e Aristóteles (480 e 384 a. C.) aluden1 ao 

mal que nao esca paria a referencia de Gil Vicente, já 
cn1 pleno século XVI, quando em Portugal se diz ia: 
,, d l 1 . " qu1n o ma , nunca rr:a cita~ . 

Con1 a ma1!. ria, a semelhans-;a do que se deu con1 

a ft'bre tifoi¿e, enquanto Laveran nao descobrie, cm 

1880, o agente etiológico - o protozoário género Plas

n1odium - permaneceu a confu~ao e v1ngou a contro

vérsia ("febre s rifo-maláricas"? ). 

(-!i) l!1fonna A fran:o Peixoto, in Higiene - (2. vol. pág 66)- L iv. Franc. 
Alves - Rio, W38. 

(48) Feliz e bem formado neolcgismo d~ Ricardo Jorge, ilustr ado pro 
fe3sor po r tugués - vernáculo: sezao, sczocs, sezon:.ítico, do:1de 
sezonismo - Apud, .l\frünío Peixoto, Jdem, I bídem. 

( :n) J ::iym<~ de S6 Menezes ~ A Medicina na A ntiguidade Ciássica . -
Tip. GnHica lmperittl - Bahía. 19J3. 
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No Brasil, vale d izer, na Bahia, sao d1 época qui-

h • • • f 1\ • \ " - ,, C< - " 
tl ent1stl as pruneiras re erenc1:ls as ters:as e quanas ; 

e as "cartas jesuíticas" ja dao conta da doeni;a. Sen2o 
vejamos: en1 15S2, Nóbrega, em ca1 ta que datou da Bahia, 
diz que o padre Nlanoel R >d rigues "teve febres quartas, 

da qual j:í se achava curado" (50). 

Endc n1ica des:!e os primciros ten1pos no Brasil, quer 

/\franio Peixoto que a difusa0 da malária se haja dado 

do litoral para o se rtio, pelos colonizadores. 

Índios, brancos, negros, enfim quase todos os habi

t antes da terra de Cabral, nao e~caparam ao sezonismo, 

tendo acometido assin1 a anonimos , como a IvJ.aurício de 
N1ssáu, na época do Br.isil-Holandes . 

Na terapeutica da> "intenn!tentes' .. forarn de largo 
uso na B:ihia primeva as "purgas e s1ngrias'', como se 

le nos "Diálogos"; também a jurubeba e ·a quína do 

P erú; e ainda várias quinas brasileiras ("Cantaria spe

ciosa" e outras pseudo-quinas de baixo teor de alcaloi

des). Salta a evidencia que os silvfcolas, segundo a con

cep9ao que t inharn de " feb res'' , n1s "intennitentes" 

valerarn-se de t oda a terapcutica entao ern voga, já re

feriJa no parágrafo " febres''. O sulfato, o bromidrato 

e o cloridráto de quinina, tod:.lvia, só pJssaran1 a ter 

t so no Br:isil a partir de 1850, dep:>is de extraida a 

(50 ) Pe. Manael da Nóbrega - Cartas do Bras il - ob. cit. 
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qu1n1na, por Pelletier e Caventu, alí pelo ano de 1820. 

DISENTERI AS 

Sob o> aspectos endenico e epidemíco, as disen
terías {"lienterías", "ventre solto", " flúxos-de-ventre'', 

"camaras-de· sangue", "acidente-de-camaras'') desempe

nharam, nos primeiros ten1pos da descoberta e anos 

adiante corridos, importante papel na patologia dos sil.,. 

vícolas da Bahía. A-pesar-de atacarem 1nais aos europ~us 
colonizadores, chegados a terra e, portan to, ainda ina ~ 

da ptados a nova alitnentas:ao, nao deixavam, todavia, de 
grandemente interessar os aborígenes, pensando vários 

autores quinhentista~, jesuitas inclusive, que o mal muito 

se li gava ªº uso do sal, a injestao de frutos quentes e 
verdes, ao excessivo calor tropical. Desconhecendo, pois, 
a verdadeira ei iologia de~ses distérbios, catalogaram sob 
a mesma rubrica de 'l!entcrias" a quantas pertu1ba~oes 

gastro-intcstinais que resultassem em diarréia, apenas re
servando para as sanguinolentes o rótulo especial de 
"camaras-de-sangue". 

"!ste ano (refere-se Anchieta ao de 1f5Gl) nos 

casti gou a Divina Justi~a com muitas enfermidades, prin

cipalmente camaras de sangue" (51 ); Brondonio, nos 

"Diálogos", fala que "urna pessoa as vezes sofria 24 horas 

"acidente de camaras", logo sarando sem medica~ao al-

(51) Apud. Licurgo Santos - Hist. Medicina no Brasil - (pág 60) 
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guma"; frei Vicente (52) alude que, "subita1nente, aquéla 

noite, adoeceram 42 pess6as con1 estranhas dores de bar

riga e camaras .... e vendo que nao melhoravan1 pelos 

ruins ares e águas daquele sítio mudaram-se para outro 

local onde as águas eram mJhores e logo entao algu
n1as se refizeram'', pelo que se nota a provável coa

taminas:ao hídrica da regiáo aonde esta varn, visto como 

assinala frei Vicente: "onde as águas eram melhores". 

Desconhecendo, portan to, os di versos agentes 

etiol6gicos das disenterías, os sil vícolas valeram-se dos 

seguintes ren1ldios: raiz de ratania; pó de guaraná; 

ra\z de mata-pasto; 6leo de croton; raiz de calunga; 

raíz de cpecacuanha; folhas de imbaúba e etc., sempre 

em infusoes, afora decócs:oes de carima e águ1 de llranjJ. 

MELANCOLIA 

"l d' n 1genas, negros ( 53) e brancas sof rcram, se-
,.. · .. ~ ..... . .,.:o.~ ... ·. ~ 

gundo o testemunho de autores antigos, de urna psico-
. 1 d ' d . " 1 1· " se emoc1ona , e carater epress1 vo, a n1e aneo ia ou 

" 1 . ,, " . l 'l' .. o . d' . me ancon1a ou man1a me Jnco i.:.:a . in .1gena pri-

vado de libcrdade ou maldosamcnte iR~luenciado pelo 

p1gé, o negro escravisado bern longe das plagas africa

nas e o brinco saudoso da sua Eur0p1, cxperimentara1n 

(52) Frei i'icente do Salvador - História do Brasil - Comp. Meillot , S. 
Paulo. 

(53) A meluncolia (nostalgia) é o mesmo bJnzo dos negro:;. 
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a "n1ania melancólica' ', que nao raro degcnerou em com
pleta loucura e morte" ( 54). 

Por d' Evreux foi a "n1elancolia" do silvícola 

equiparada á "hipocondria'' do europeu, ''que, embora 

civilizado, alega va sofrer de síntomas múltiplos e na 

verdade nao passava de urn doente imaginário" (55). 

Spix e Martius falan1 - na sua "Viagem pelo Bra

sil" -de "n1elanc6licos histéricos", aos quais ( mulheres) 

procuraram aplicar o "tratamento eletrico", pela ''ele

tricidade animal". Confessam, no en tanto, esses autores, 

que se viram abrigados a suspender a eletroterapia, re

ceiosos de urna reas:ao partida dos respectivos maridos. 

Sigaud> porém, atribuiu o mal justo á eletricidade atmos-

f , . l' d l . . 1 f 1 · enea, a em e o re ac1onar a.o 1so1arn.ento e a a .. 1men-

tas;ao. Barbosa Rodrigues. citado por Lycurgo Santos, 

diz que muitas jovens índias do Norte do país, ao ou

virem o mon6tono canto do "acauan" (ccrta espécie de 

gaviao) imediatamente imitavam-no e caiam en1 forte 

críse de histeria. 

Todavia nao foram con1uns no Brasil-antjgo as 

afecs:oes neuro-psíquicas, principalmente entre os abo

ríge11es. Porém há ainda notÍcia do "ar-de-estupor'' (pa

ralisias diversas); da ''gota coral" (epilepsia); da "dan~a 

(54) Lycurgo Santos - ob. cit. - 2· T omo - pág. 1'71. 

(55) Lycurgo Santos - ldcm, 1bidem. 
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de Sao Guido" (coréia); do "andas:o" (poliomielite an

terior aguda); do "vágado" (verrigcm, delírio). A raiva 

parece que nao molestou o nosso aborígene nos días pri

meiros do descobrimento. 

As beozed uras e os exorcismos foram os principais 

remédi.:>s que os indígenes usaram nas afecs;óes do sis

tema nervoso: - já era a psicoterapia! 

INTOXICA<;óES PE<;ONHENT AS 

Sao unanimes os antigos autores no assinalar ª 
periculosidade das cobras, dos escorpióes, dos maribon

dos, causadores, regra geral, da morte dos a quem agre

diam. Deste modo, ocuparam elevado lugar no obtuário 

indígena as intoxicas:oes pes:onhentas. 

Como antÍdoto .costun1avam os nossos sil vícolas 
usar, no ofidismo, a pedra de bezoar (56) e o ' 'unicor

nio" {57), que aplicavam sobre o fer ida; Também us1-

vam ferro embraza, aguardente, limao, sal; e s:ingravam, 

sarjavam e suga vam a parte vulnerada, além de purga-
. 

rem o paciente. 

Prova de que os índios tinhan1 conhecimento de 

imunizas:ao obtemos nas seguintes palavras de Jean de 

Lery, que certa ocasiao foi agredido por escorpiao: "en-

(56) já descrita. 
(57) Ponta de Chifre de rinoceronte. 
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fiou-me o ferrao no dedo grande da m¡o esquerda e 

esta inchou tao rapidamente que se nao tivesse recorri

do logo a um dos nossos boticários que possuia alguns 

désses animais em conser·va de azeiu em urna garrafinha 

(o grifo é nosso), o veneno se teria espalhado rapida

mente por todo o corpo", dizendo, adiante: ''o~ selva

gcns quando mordidos usam da n1esn1a receita, isto é, 
inatam o escorpiao e o esmagam sobre a parte contun

dida imediatamente" (58). 

Nao menos informa sobre a idéa de imuniza~ao o 

seguinte trecho de Guilherrr:e Piso, acer~a da nos:ao que 

tinham os indígenas das propriedades da p lanta "Tanga
raca", que encerra, ao m esmo tempo, o veneno ("farma

co") e o contra-veneno (''alexi-farma,eo"): - "Alguns 

mais experimentados julgam mui seguro confiar na raiz 
' 

da Tangaraca, que ministram em indiscreta quantidade 

com admir.í~el e feliz cxito. Como se a natureza, mac 

benígna, infundis5e na pr6pria planta urna faculdade nao 

meno.; saludfera que n1ortífera. Devemos facilmente per

doar aos empíricos bárbaros o nao se aterem a urna dosc 

certa de medican1entos, e sobretudo de alexifarmarcos, 

pois julgam mais seguro pecar por excesso que por de

feito, nao vá a in6pia do anddoto ser sobrepujada pela 
c6pia do veneno, como ás vezes obscrvam, segundo me 
afirmaram'' (59) . 

(58) jean de Lery - ob. cit. 
(59) Guilherme Pi so - ob. cit. 
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- tAnchieta, por igual, na magnífi.ca descr is:ao que fez 

da intoxicacao ofídica, ,d eixa t ranspirar que vislumbrou , 
o · fenomeno da imunizas:ao: - " Se os índios esc:ipar t>rn 

·de urna p rimeira ·m ordedura e forem novamentc rr1or

didos, nao s6 ni o co r re.tu risco de vida como até sentem 

m enos dor" (60) . Também Gabriel So ares fez excelente 

descris:ao, ressalt ando, pela primeira vez, o carát er he
molítico do veneno:- "Se nao ac6dem a n1orded ura da 
ubiracoá com brevidade é a sua pes:onha t ao fina que 
faz ARREBENT AR. O SANGUE ern tres h oras POR 
TOD.AS AS PART ES (os grifos sao nossos), de que o 

rhorél ido morre logo''! (61 ). 

Nos domínios da crendice, narra Abbeville a que 
t inha o aborígene, quando picado por escorpiao, no d~n
s:ar e pular freneticamente, com o prop?s~to de as:111:1' 
por transpi ras:ao, eliminar o veneno e fugir a n1orte in1'1'

nente. N o mais, a t erapeutica era a dos ' 'benzedores , 
a dos '' mezinheiros'' , a dos "curandeiros'' •. · 

Agrediram ainda o índigena diferentes insetos e 
parasitos, por isso que a sua vida se desenrol ava nao só 
no litoral, mas também , e com freque ncia, na prox i

m idade das matas. 
1 

• " H ' eno Staden, a propos1to, escreve: - a uns pequ s 
insetos pare~idos , rnas m enores que as pulg~s que t em 

(60) 

(61) 

_ Cartas inéditas de Sao Vicente - (1560) .:. .Iosé de An~hi~ta -
A oud. Xavier Pedrosa - in A Medicina dos Indios Bras1l e1ros -
ob. Cit . 
Gabriel Soares - ob. cit. 
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na língua dos selvagens o nome de " attun''. Ger2m-se 

nas cabanas da sujeira da gente, metem·se pelos pés, só 

fazem urna cocegasinha quando "ªº entrando na carne. 

de nlodo que a gente quase nao percebe, mas se nao os 

tiramos logo, entram e poem l~ um saquinho de óvos. 

Se os tir~mos fora fica no lugar um buraco do mesrr.o 
tamanho" . ( 62 ) 

Gabriel Soarcs, porém, diz 'que os índios chama

vam a e~tes insetos " t unga", passando assim a rcft>rÍ

los - " Saltam como pulgas nas pernas descal~as, mas 

nos pés é a morada a que sao mais inclinados, mor

mente junto das unhas. Tiram-sc com um alfinete, donde 

saem fica como urna covinha" ( 63 ). 

Já Lery batisa-os de "Tu", dizendo que "nao sao 

maiores do que as pulgas" e que "é mister extirpá-los 

imediatamente,,, por penetrarem prof undatnt"nte e ata

carem "nao so mentc os selvagens nus e descal~os, mas 

também os franceses vestidos ·e cals:ados. Assism, por 

mais cauteloso que cu f osse, nao consegui cvitá-los e 

uraram-me certo dia mais de 20 de dh·ersas partes do 

corpo" (G4 ). 

Hoje - é sabido - o nome cientifíco do parasito 

é " Sarcopsylla penetr2ns". 

(62) 

(63) 
(64) 

Hans Staden - Meu c-ativeiro entre os selvagens do Brasil - Comp. 
Ed. Nac. - Sao Paulo, 1926. 
Gabriel Soares, ol;>. cit. 
j eat1 de Lery - ob. cit. 
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Neste passo é oportuno, antes de apreciarmos as do

en~as alienígenas, assinaJar o critéri0 a que nos c-ingi

mos para essa até certo . ponto discutível classificas:ao · 

- doens:a5 índigenas e doen~as alienfgenas. 

B"aseando-1~os no que aludem todos os autores e cro

nistas 'antigos, isto é, que nao fora1n nJuitas as enfermi

dades de que padeceram os silvícolas, ou n1e1hor os ha

bitant~s da te·rr.a cabralina nos prin1ciros tempos do des

cobrimen~o do Brasil, achan1os, de estudo longo, que 

as acima referidas foram as que existiran1 no país quan

do aqui cheg~ram . os colonizadores, ·ha vendo, todavia, 

casos on1isscs,. pela concon1itancia, talv:ez, de incidencia 

no Brasil, na Europa e na África, como, por exemplo, 

as dis~nterias, a malária e a . sífile,_ para c1tarmos apenas 

tres das m'ais controvertidas. 

Isto posto,... pensamos andar acertados no moao_ por 

que nos conduzimos, catalogando eritre as n1ais· prova

veln1ence alienígenas as que abaixo estudaremos. 

.DOEN\:í\S ALIENÍGENAS . . 

VARÍOLA 

V igent~ desde a era ante-crista, a -va dola- foi Je_ · 
vado pelos Árabes á Europa, tendo do Velho Munqo 

chegado <to Brasi l, pelc.s colonizadores. Ainda hoje" en

tre n6s, urna q ue outra vez aparecem surtos fransitó'r ios 
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da antiga "peste-das-bexigas". A qui apenas citada, como 

doens:a alienígena que é, será melhor versada no parágrafo 

especial de "Epide:rnias quinhentistas na Bahía", co1no 
. ' 

por igual, porqu~ ta~~bém epidemicas, a febrc amarela 

( ''bich1") e a gripe ( "tosse e catarro"), que agora vao 

aludidas pelo só ensejo surgido. ( 65 ) 

SíFJLE 

"Ao estudioso da patologia histórica a sífile ofe

rece campo curioso. Praticamente exclusiva do homem, 

a quem aflige em ambos os se~os, em todas as idades e 

em todas as r as:as, a parece u pela vez primeira lá nos fins 

do sé1:ulo XV. Enquanto para todas as doens:as de que 

há paqeci~o ~ hum~nidad~ . sempre foram e~contradas 
as r azoes de sua éclosao e de seu desaparecim:~nto, para 

a sífil_e, no ent-ar:ito, continua até nós a controvérsi~, de 

cujas luzes aguardarnos aind~ a palavra definit_iva que 

escl are~a este obscuro capítulo da nosología histórica. 
. " 

Para uns . a sífiie ·te ria e hegado a Europa depois da . 
descoberta da América, levada assim ao · Velho ·Mundo 

pelos ma·rinheiros de Colombo; para outtos, já existiría 

no Continente Europeu desde épocas remotas·. · . 

. No estado atual dos estudos o respeito realizados, 

(65) Adotmnos esta grafa ("sifile" e nao sifil is) a partir do erudito e para 
nós convincente estudo de Afranio do Amara!, saído em " Publica
<;oes Médicas" - n. 175 - S. Paulo, 1930: - "Sifílide 011 sífile ver
sus sífilis." 
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é de prudencia pensar que a sífile cxistira cn1 ambos os 

Continentes durante períodos indeterminados" ( 6~ ). 

Fracastor, poeta verones, médico e grande patolo

gista da época, foi quem estudou detidan1ente a sífile, 

i.::ujo nomc é dcvido a seu lívro "Siphilidis, sive morbi 

Gallicus-librc tres''. terminado ero 1521 e publicado cm 

1530. Nesta obra conta ele as aveuturas de Siphilus, que 

fora acometido, por insultar Apolo, da t¡o controvertida 

doen~a (síflle). 

De n1uito longe, porém, vinha o mal: - foi a 

maior docn~a dos Árabes na Idade Média. 

No Brasil, convergem as opiniócs dos autores no 

sentido de negar a existencia da doen~a nos primitivos 

habitantes. Tcriam sido os brancos e os negros que a 

transmitiran1 aos aborígenes, pelo congresso sexual com 

as indígenas e as negras. Sabido é também do grande 

nún1ero de rameiras, portuguesas e espanholas. que no 

segundo século do descobrimento aqui chcgaram, ''dcs

terrad01s par:i o Brasil'', vindas dos n1ais s6rdidos pros-
'b l /\ f I U 1 'l' 1 1 

• • ti u os europcus. O ato e que o ma ga 1co ex1st1u 

d~sde os dias primeiros do descobrimento, o que levou 

Gilbcrto Freyre a dizer que o Bra~il "parece ter-se sifí

lizado antes de se haver civilizado", pensamento pareci-

(65) Jayme de Sá Menezes - A Medicina do Renascimento - Tese 
1torovad.l pelo 11. ..;ong. Bras. d~ llist. da Medicina - Recife• 
1953. 
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do com aquéla advert~ncia de Antonio Austregésilo: 

- " no Brasil <leve-se pensar sifiliticamente". 

l sto nada obstante, foi a sífile arrolado entre nu

n1erosas outras doens:as que com e la foram confundidas, 
a saber: dermatoses, bouba, lepra, leishmaniose ... Portn1 

a recíproca também ocerreu ... e casos, por exemplo, de 

sífile nervosa, corrcram, quem sabe?, por conta de "ar

tes do demonio"... Aqui como alhures, houve muita 

coafusao de síftle com gonorréia, asseverando Piso que 
para contrair-se blenorragia era bastante o andar-se a 

cavalo ao 1neio-dia ... 

" A etiología da sífile, como é not6rio, s6 cm 1905, 

quando Schaudinn e Hotfmann descobriram o Trtpone
ma pallidum, foi devidamente comprovada. No trata

mento , porém, os silvícolas da Bahia usaram um scm 

nún1ero de remédios vegetais: - jaborandí, jurcma. cip6 

de cabclo, erva de andorinha, curraleira, douradinha-do

campo, rnas:aranduba, sassafrás, inhame, copaíba, cana

Hstula, imbaúba, salsaparri1ha e tantos outros antiluéticos 

ou "anticélticos". 

LEPRA 

Citada nas referencias bíblicas, onde se encontram 
preceitos profiláticos da doen~a, é de ver quao vdho é 
o seu conhecimento. Aludida por Hip6crates, coube a 

Celso fazer-lhe a primeira descri~ao. 
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Intensa e exten5amente disserninada na Europa até 

o ~éculo XV, quando comes:a o seu declínio, ent ra entao 
a estender-se pela América. Desconhecida do aborígene 

brasileiro, foi trazida a Bahia pelos colonos europeus e 

negros africanos. Urna vez aqui chegada, difundiu ·se ra
pidamente pelas lVíinas Gerais e províncias outras como 

as do Espírito Santo e Sao Paulo. :.A..o norte, constituiu 
grande f6co no Maranhao. "Foi 1nencionada no Rio por 

Sá Menezes, en1 1697; em Belém, pelo Conde dos .'\reos, 

em 1806; e e1n Minas, por Saint-Hilaire, err1 1820 "(67), 
segundo Afranio Peixcto. 

Sen1pre confundida com a sífile (cutanea), deu Ju. 
gar a que en1 muitos lazaretos ingressassem luéticos, 

que assin1 figuraram nos c8mputos ge1ais <le leprosos, 

falseando deste modo as estatísticas que se vieram a fa

zer. Até 1868, quando Hansen descobriu o bacilo da 

lepr .t, as m.Li 5 variadas e ti o logias foram atribuidas a essa 

doens;a, a saber: tristeza; rápidas variayóes atmosféricas; 

má alimentas:ao; suspensao súbita de actam&nio ; carne 
de pe>rco, etc., ec. 

Os lazaretos datam, no Br :isil, dos sé culos X VII 

e XVIlI, instaladost nas principais cidades do país. Mas 

os morféticos viveratn, p'.)r muito tempo, no Brasil-Ce-

(67) Afranio Peixoto - liigiene - (Vol. II - Pág. 187) . Liv. Francisco 
Al ves - Rio, 1938. Afra nio Peíxoto rerere-se ao govcrnador Arth ur de Sá 
e ~'\ enezcs . (Nota do autor). 
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Jonia como no Brasil-Irripério, em plena liberdade, ex
postos a curiosidade e repulsa populares, á margem das 

estradas e nas pontas de rua, n1endigando a caridade 

pública. 

Como sóe acontecer com as doens;as de difícil cura , 

para a da lepra nao faltaram os anúncios charlatanescos 
dos espertalhóes, contumazes aproveitadores da miséria 

aJheia. Entao tudo sarava a "gafeira'': - mordedura de 

cobra ( ! ), ''guano", etc., etc. 

A IN HUM 

Os africanos chegados a Bahia trouxeram da África 

o "ainhum", afecs;ao que lernbra o mal perfurante plan
tar e que se localisa simetricamente na planta e nos 

dedos do pé, deformando-os e até mutilando-os, como 

•e Je nas descri~óes antigas . . 
Silva Lima foi quem por primeiro se referiu a esta 

afecs;ao, em 1867, na "Gazeta Médica da Bahia", terna de 

que tan1bém se ocuparam, posteriormente, Wucherer, Pa

terson e Ferreira Frans:a (Antonio), que disse ~er "moléstia 

pr6pria da ras:a etÍope" ( ! ), manifestando-se de prefe

rencía nos que "descals:os trabalham e1n lugares úmidos"' 

aludindo ainda este mestre da medicina bahiana ªº pro
vavel uso de pinceladas de tintura de iodo no seu tra

tamento, que ía até a amputas;ao do pé. Os aborígenes 

da Bahia, no entanto, também foram vítimas desse sí-
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m ile de mal perfurante, de que Juliano Moreira fez 

cuidados estudos. 

MACULO 

Outra afecs:ao de largo curso no país nos primeí

ros t empo>. Introduzida na patologia r egional tan1-
bém pelos africanos, o "maculo'-' atingia mais aos lito
raneos que aos habitantes do interior, e majs aos negros 
que aos brancos e índios. "Corrus:ao-do-bicho'', ou "do
ens:a do bicho", como tan1bém foi batisado, o "maculo'' 
deve ter sido urna retire gangrenosa que zombou dos 
conhecimcntos da época. 

Piso - citado por Pirají da Silva - classificou a 
afecs:ao de muito antiga, lembrando que David, no sal
mo 77-66, devc a ela ter aludido: "feriu os inin1igos 
nas partes trazeiras". o mesmo autor refere-se ainda a 
Piso, que assim descreveu a "doen~a do bicho'': " nao é 
outra coisa senao um in~éndio e urna corrus:ao do anus, 
sem ou co~ flúxo de sangue. Se houve disenteria pre
cedente e se por cau~a dos medicamentos en1pregados 
cessaram os sintomas e as excres:oes, nem por isso pode 
h<lver confian~a. Defeito, o hu1nor acre ass in1 retido e 
aquecido pelo calor demasiado e princi paln1ente pela 
g rande quantidade de flúxo infecto e s6rdido, conser
vado no interior, atinge tal grau de putrefas:ao com tao 
atroz dor e inflarnas:ao que corr6i o músc ulo esffncter 
e as bocas das veías hemorroidais' '. 

J\'\EDICINA INDÍGENA {na Bahia) 69 

" Doenc;a m )rtíf era", assim classificada por frei Vi
cente do Salvador, o maculo desapareceu do Brasil nos 

come~os <leste século> tendo os anti gos habitantes e fí
sicos usado da n1ais variada terapeutic~ para debelarem 
o mal: erva santa com suco de limao ("sacatrapo''); al
vaiade com água de rosas ; cinza de tabaco; clister de 

erva-de-bicho com sal e pin1cnta ... 

Estabelecendo o diagn6stico diferencial com as he
morróidas ("almorreimas"), afirmou Piso que cst1s cos

tuma vam ceder á medicas:ao clássica ( sanguessugas e lei te 
de c8 ;:o podre no an us), enquanto a "doens:a do bicho" 

geraln1ente era letal. 

FILARIOSE 

Produzida por um plrasito - a " fi lária» - a fi-
1ariose ("pé de Sao Tomé" ) - transmitida pelo mosqui
to contaminado - leva o paciente dela acometido a 
''elefantíase", no me que bem traduz as propor~óes do 
sintoma. Ten do predi les;ao pelas pernas, grandes lábios, 
penis, escroto, cuja pele endurece e semelha a do ele
fante (donde o nome), a filária, dilatando os linfáticos, 

faz crcscerem os orgaos por ela interessados, acarretando 
ainda a vítima sintomas outros con10 ascite, diarréia, 

abcessos hepáticos, etc. 

Grande erro con1eteram outrora os autores, con
fundindo a " elefantÍase'' produzida pela filaria com ou-
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t ros estados p atol6gicos de sintomatologia id~ntica ou 

~im i lhante (erisipela) sífile cutanea, ere.). Isto é tanto 

mais verdade quanto sabemos que de longe vinha 0 

equívoco. "Elefandase dos Gregos" era o no me dado a 
forma tuberosa da lepra, como a simples processos ade
matosos crisn1avam de ''Elefandase dos Árabes' '. 

A filaria é tamb6m das doen<;as havidas como im

portadas da África. 

A chamada "Esco'a Bahiana" desempenhou ccrn 

Wucherer, no particular, o mais proen1inente pape·!. Se 

a Bancroft con be descobrir, na A ustrália, a fil ar ia adulta, 

a Wucherer, na Bahía, reservou o destino a gl6ria de 

haver descoberto as micro-filárias ou sejam os embrióes 

da filária. Disso, a uniao consagradora da justis;a póstu

ma: - WUCHERERlA-BANCROFTI. 

R . ' . d 1 d "G " MI cpos1tono e exce entes estu os, a ·1azeta e-

dica da Bahia" guarda preciosas nodcias acercado que 

acima tratamos, nela figurando subsídios inestitnáveis de 

Paterson, Silva Lin1a, 11anuel Virorino, Pacífico Per<! Íra, 

Almeida Couto e tantos mais. 

Frequentes foram entre os ~i l vícolas da Bahia os 

casos de filariose, niaximé depois de intensificado o trá

fico negre iro, como frenquentes t amb ém for;im as ver

n1inoses e:n t,eral, já descritas no país pelos prírneiro3 

cron ist as, que regist aram o m6rbido costun1e que tinham 

A-\EDICINA INDÍGENA (na Bahía) 71 

os aborígens de con1er terra. Nestas os silvícolas da 
Bahía usaram os seguintes vermífugos ("lom brigueiros"): 

leite de mamoeiro, r aiz de ron1e;ra, angelim, etc . 

FEBRE TIFOIDE 

Identificado o bacilo da febre tifoide ("Ebertela 

tifosa") en1 1880, por Eberth, nao podiam os físicos e 

cirurgióes da Babia-Colonial diagnosticar essa doens;a, 

que co1n toda probabilidade foi incluida entre as ''febres'' 

(parece que entre as "malinas" ou "malígnas' '), sob cuja 

denominas:ao genérica alistavam diferentes doen s;as, ma

xirné a n1alária, por muito tempo confundida com a 

febre t ifoide ("febre tifo-malárica"). Logicamente, a te

rap~utica empregada pelos aborígenes tinha que ser a 

entao usada para as "febres" em geral. 

ESCORBUTO 

"As longas viagens dos navegadores do Renasci

n1ento produziram, ao lado dos descobrirncntos e das 

conquistas que alcans:aram, o desenvol vin1ento de do

en\:as carenciais diversas, o que por sen1 dúvida foi e1n 

grande parte devido a escassez de alin1enta~.ao a que se 

viram ex pos tos nessas aventuras. O escorbuto, v. g., deu 

cabo a 55 dos marinheiros que em 1498 acornpanha

vam a Vasco da Gan1a na sua hist6rica expidis:ao, do 

m esmo modo que em 1553 dizirriou grande ¡:arte da tri 

pula<;ao que acom pa:ihava Cartier na exp1oras;ao do 
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Canadá. Todavia, dois séculos se passaram sem que se 

ligasse o escorbuto á carencia alimentar. Em 1753, po

rém, Lind demonstrou os efeitos curativos do suco de 

limao no escorbuto, o que constituiu marco importaRte 

na hist6ria da higiene naval" (68) 

Na Bahía a avitaminose "C" ( escorbuto) foi do

enc;a citada pelos autores antigos, que a houveram por 

infecto-contagiosa. Velejando de Portugal para o Bra

sil, sujeitos as calmarias das costas africanas, os tripu

lantes dos navíos que para aqui se dirigian1 pagararr, 

meses a fio no oceano, largo tributo a deficiencia ali

mentar que em tais circunstancias foi inevitáveL niax i

mé os negros, cuja alimentac;ao era deficientÍssima. Daí 

chamarem a doen~a "n1al de Loanda" . Nas vi las e fa

zendas do interior, no entanto, onde foi abundante o 

uso da laranja, do limao e de outras frut3s ricas en1 v:

tamina "C'', muito menor foi a incidencia da "peste

nautica,,, como, igualmente, acometeu em menor escala 

os sil vícolas da Bahía. 

O provéete e já referido historiador babiano Al

berto Silva ( 69 ), citando Abbeville, assi1n descreve o 

escorbuto, tal con10 o viam os "curadores" indígenas: 

"ataca as carnes da gengi va, incha-as, abala os dentes, 

(68) Jaym{• de Sá M enez-es - A M edi cina do Renascimento • ob. ci t. 
(69) A lberto Silva - O Escorbuto na Bahia - i.rt igo na " A T arde" 

Ba hia ( L955). 

i\1EDiCINA INDÍGENA (na Bahia) i3 

pron1o ve a su1 qu~da, que se -realiza pouco depois, se

g uindo ·se-lhes grande hen•otr~gia. Todos estes inco1no

d os aumentados ··pót dor no estomago, produzcm a mor

t c e poucos e sca pam· dest~ n1oléstia originada pelos ca

lo res da zona t 6 rrida. ·Cerros como ·criam que a causa 

do· escorbuto era ~'-'urn - c~1stigo de Deus'' ou que :i zona· 

equ~todal era a súa responsáv<i:l principal"· . . 

l~ICI40 DA." COSTA .. . 
. ;~ 

Fora1n ainda os negros_ qu.e .introduzir.1i.:n no Brasi l-
" b · 1 1 e " " 1 G · '·' ' ' f · 1 ' · J o 1c 10 e .l osta ou v~rme oa · u1.ne , ou ·1 :ina :ue 

11edina" . Produzida p )t: un1 fil~rídeo - o ' 'DracunctJlos 

medinensis'' - a _d1:acuncu!ose- é. <le transrnissao hfdri_ca, 

fazendo-se a rnfes.ta<;a.o pela injestao- de ·águ~s conta1ni

nadas ·do plrasico. Localizando-se eletivan1ente nos n1em

bros .inferic)res, a "filária'' .enrodilha-se_po_r dcbaixo da epi

derm€ .do. p-aci~nte, procurando o~ "curadores" retira-la, 

com o máxi1no cuidado _(pel~ . tenuidade), c¿n1 .urna va-
. - . . . 

rinha, onde (para cvitGr nova 'penetra\:ao) eles atavarn 

o vern1e . . Entre nós poucos autores tem se o'cu.pa~o da 

dracu~culose·, cumprindo-~os len1brar· os trab.alhos de 

Manuel Vitorino e Silva Lima, .na Bahía, ·na segunda 

·n1etade do último século. 

Af6 ra as . p.artic~brmente vistas .acin1~, deven1os 

urna referencia, se bem que mais sintética, pelo já esti

rao <leste cstudo, ás seguintes afec<;ó es e enferrr1idades 

que também interessar.in1 os. aborÍf;enes: ' :gota ser ena'' 
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(an1aurose); glaucoma, cataratl, "fluxao dos o1hcs''; as 

" ventosidades" ou •(ftátos" os "ruins humores'' e a "fleu
ma do eston1ago'' (d ispepsia) af1igiram os povos do 

Brlsi l -an ~ igo, con1 síntomas de opressao e angústia; o 

ancurt~ma, <le vi Jo ao nao tratamcrno adequado da sí file, 

foi n1uito frequcnte; o "mal-de-sete-dias" {tl- tano} deu 

cabo a milhares de crian~~1·; a "podridi.o de hospital '' 

(g rangrena) foi frequent ís~in1a; o reun1ati~n10 (''artrire 

gotosa'', " gota") atacou sobretudo os ve'lho~; as "aln1or

rein1as'' (hen1orr6i°das) "íoram também fretjuentc s; e ainda 

o beriberi (Silva Lin1a). as ' · Iei ccnc;a~", as escrófulas . a 

"cspin hela c1ída" (v0n1itos, a~tc-nia, por rcinrrancia do 

apcndice xi fóide (psicose ), a hifirocele, a l1idropsia 
( l " "•b. • ,. " •. l " ,, l ' <l ., ,, )". ª ta - a!xa - s1n-1p.es - ccmp ica a - gcra J, 
o " e'11p:ichan1ento" ou "empacho '', a "afrontas:ao'' do 

abdo111en, o '' mal de engasgo", a· cakulosr , a he n:atúri2, 

a escarlatin:i, a catapora, o saran1¡:0, além do "papo" 

(b6cio), que veio a manifestar·se no século XIX. corno 

a C6lera, que cheg0u ao Brasil em 18.:i5 (cer.tenário en1 

19:l5,) quando na Bahia houve terrível epidernia, (n1 

que se notabilizou pela dedicas;ao e heroi~rno o i:nédi

co Cipriano Bet<1n1io; e, por fim, as "priorizrs" (plcu

rices) e a tuberculose, esta aquí referiJa para asslnalar 

a sul inexistencia entre os indígenas, seg.undo os auto

res de melhor c..:unho. 

Tinh:in1 os aborígenes "tal rnedo <le ·" cossc:", ' \:a-
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tarro" e bronqultes que Roquette-Pinto ( 70 ), cm ple

no século XX, ainda encontrou entre os índios sel va

gens de Mato Grosso a pergunta angustiosa que costu

n1.tvan1 os sil vícolas da Bahía quinhentista fazer no in
tuí lo de para logo se afastarem <lo doente: - "Catar

ro nao tem?" 

EPfDEMIAS QUINHENTIST AS NA B.AI-HA 

"TOSSE' ' - "CÁ..\'\AR.-'.S DE SANCUE" - "PRIOR1í1-ES" - "MELAN 
CONIA" "PES l E DAS BEXIGAS'· - ·'PEBRES MALINAS" - "PICJ-I A" 

Nao foran1 tao variadas quanto intensas (e ex ten
sas) as cpide~s que se manifesraram na Bahia qui

nhentista. Poden1cs me~mo afírmar que foran1 poucas, 
' poren1 graves. 

Em 15.'12 c-clodiu a primeira epidemia na Bahía: 

foi a de gripe, nomeada "tosse-gcral'', dtvido, por 

sen1 dúvida, ao número dos a quem atingiu, que foram 

quase toJos os habitantes da terra de Cabra!, quando 

presidia aos dtstinos da Eahia - v•d~ di:zer do Bra~il 
o governador-geral Tomé de Sousa. 

Tal surto foi de !ato tomado como de gripe!', en

tre outros, por Afranio Peixoto, no que corrobora o 

caráter pandemico, ou n1esmo universal, da infccs- 5:0, 

( 7@) Ro4uett e ·Pinto - Rondo:1ia - (13l·asil.ana - 4a. Ep. prlg. 7 ~ )·Comp. 
t:d. Nac .• l9J?í. 
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que ren1onta ao século XII; atuando, endcmicamcnt~, até 

aos nossos dias, com um que _outro surto epidcmi co ou 

pandcmico, como o de 1918 (gripe "espanhola''). 

Apel ic.hdi " gripe";em 1722, por Souvages, e~sa 

infer~ao ("tosse e catarro") grassou no país desde os 

primeiros d ias da colonizas:ao, tendo os silvícol.is em

pregado no scu tratame~1to todos os ren1édios 'cm voga 

contra as ''fcbr::-s" e · mais a sangria, usada e abusada. 

Em 1559, porém, grande epidemia de ''camaras 

de sangue'' grassou na Bahía, fazo1do vítimas sem conto, 

prolollgando a sua a~ao n1c rdfera até 1561, sobre o 

que <lepó.e AnchietJ, .já citado: ''e ~te ano nos cas~igou a 

Divina Jtist is:a com muitas ei,fermidades, princ ipalmen

te can1aras de sangue, qt:e deram m áxime nos <' SCravos, 
de que morreran1 muitos e tantos que parecia pest; lcn

cia'', acres.:entando cm seguida o Apóstolo dl tvícdicina 

no Brasil: "l)epois que tiveinos curado a todos, o Senhor 

comcs:ou a dar-nos o galhardao dos trabalhos e ·isto foi 

faz er-nos participantes <la niesma enfern1idade de ·cama

ras de sangue, com élas e com as febres que sen1prc as 

acon1 plnha van1" (71). 

E1n 1560, ainJa vingando a epidemia de ' ~ca1naras 

de s111g ue .,, outra ap1rece na Bahia, bdo a lado com 

éla: -- a de "priorizes'', que Afranio Peixoto identificou 

(i 1) Lycurg o Santos, - ob. cit, 
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como de pneumonia: - de grande número de indígenas 

fez ela presa. Os jesuitas, todavia, nao esqueceram de 

referir a essa grave doens:a de "pontadas e dores' ' , que 

atJcou os índios aldeados perto da Bahia e que "1natava 

entre o 4·0 e o 8.0 día de evolu~ao" (72). 

Foran1 unanimes os antigos em atribuir as bruscas 

mudan~as de temp~ratura, aes ' ;constJntes . ventes' ', ao 
" l d d " \ " ºd d .. " " t ar aa rna ruga a , a um1 a e e ao sereno as os-

. ses, as bronquites e os "priorizes" ("tosse" - ''peito cer

rado'' - "vomicas'' - ' 1 fluxóes de peito"). 

Em 1561 houve o a que chamaram de "epidemia 
de melanconia", tal o ponto a que chegaram as 1nani

f~sta~óes coletivas da n1elancolia, doen~a ' ' .imaginária'' 

de Ivo d' Evreux. 

Ein 1562, "no goveeno de ?viern de Sá, foi a Bahía 

asso1ada por urna grande epidemia de v:iríola que, apa

recendo em Itaparica, prontan1cnte torr1ou vulco, ma

tando cerca de 30 mil indios que já haviarn sido con

vertidos pelos jesuitas. 

~stc flagelo destruidor foi seguido 9o flagc!lo m:iis 

lento d1 fon1e; con10 se a atmosfera se tivesse corron1-

pido, as plantas murcha vam, e todas as produs:oes da 

naturcza pareciam atac:idas da languidez e da morte 

con10 os homens. 

72) Lycurp;o Snntos, - ob. c:t. 
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A fome ocasionou a segunda n1ortandade; de onze 

estabelecin1entos forn1ados pelos jesuitas, seis foram des

truidos. ou pela marte dos habitantes, ou pela descrs;ao 

de grande nún1cro, que fugiam para o interior das ter

ras b us...:ando refrigér io a tantos males" (73). 

Foi de fato a maior epidemia quinhentista na Bahia! 

Nao s6 no século XVI, scnao também no XVII as 

epide1nias de "peste das bexigas'' ("as:oite do Senhor", 

como chamou Leonardo do Vale) tornaram grande vul

to, a ponto de> nos dois primeiros séculas do Brasil, sc

rem os fla gelos por éla causados maiores que os de todas 

as outras reunidas. Centenas de milhares de vítimas fez 

a varíola s6 entre os indígenas, suas presas prediletas. 

lsto porque - dizem - os colonizadores deixavam os 

aborígenes - indenes até a época da descoberta - en

tregues a pr6pri a sorte, no fíto de mais rapida e como

damente extcfn1Íná-lo6. Tanto que Martius (74) refere 

a .raridade com que cncontrou, no século XIX, indíge

nas cóm marca de bexiga, por isso que devem ter es

capado muitos poucos. 

A p rimeira ep\demi.a de varíola no Brasil, pois, 

foi a da Bahia, a .: ima referida, de 1562, descrita por 

Simao de Vasconcelos, que a chamou de '·corru~ao pes-

(i3) Veiga Cnbral - História do Brasil (18' Ed.) pág. 81 · Liv. Francisco 
Al ves - Hio , l954. 

<il ) Martius - ob. ci t . 
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tilenta'', quando faleceram, como vimos. 30 mil aborí

genes. Depois, dcscendo para o sul, reduziu, cm Sao Pau

lo, de t 1 para 5 as aldeias dos índios. Amainando em 

1.565, ressurge impetuosa em 1594, no Espirito Santo, 

para reaparecer, menos Íntensa, na Babia, em 1597, e, 
com mais intensidade, em 1666. 

Com origem no Cabo Frio em 1615, novo grande 

surt<> aparece, cm lG 17, no Maranhao, causando grandes 

danos aos seohores de escravos, que muitos perderam 

da doeos;a. Nova5 epidemias se registaram em 1642, 1662 

e t 695 no norte do Brasil {Pará, Maranhao, Paraíba). 

Pernambuco foi vÍtima durante dez anos consecutivos 

( 1705-14). Em 1733, porém, novo surto epidemico sur

ge na Bahía. Dcixan1os de falar, mais á larga, neste como 

nos surtos de 1840, l 871, 1875, 18).s2 e 1887 por fugi

rem ao período ora estudado, vol vendo, corn efeito, 

ao de 1562, para que se leia a descri~ao de Anchicta: 

' ·Cobre-se todo o corpo dos p~s á cabes:a de urna lepra 

morral que parece e o uro de ca~ao e ocupa logo a gar

ganta por dentro e a língua , de mancira que com muita 

dificuldade se podem confessar e en1 tres, quatro dias, 

1norrem; outros que vi vem, mas defendendo-o todos 

e quebrando-lhes a carne peda~o a peda~o com tanta 

podridao de matériJ, que sai deles terrível fedor, de 

maneira que acodem as moscas, como á carne marta e 
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apodrecida sobre eles, e lhes póen1 guzanos que se nao 

lhes socorresscm, vivos o co1neriam" (75). 

C~ntinuando, diz Anchieta: " san grando dez, doze, 

, cada dia, que esta é a n1cl hor medicina'') e con cluc: 

" esfolei parte das pernas e qu~sc t odos os pt:s, cortando

lhes a pele corrupta com un1a tesoura, ficando en1 car
ne viva, coi s:is lastin1osas de ver; de um em especial se 

~1c recorda que com <lS grandes dores nao fazia senio 

gritar, o qual cc1mo lhe cort1n1os com urna tesoura toda 

aquela corrus:ao dos pés e os deixa1nos esfo lados, logo 

d b b I ' ' ' co111es:ou a se ar -em e co rou a saucte . 

Lecnardo do Vale, citado por Ordival Gon1es, 

idem, ibiden1, assitn narra a molést ia e os prirneiros cui

dados com o s doentes: "Nao se lhes podem. car íssimos 

Irm:íos, pintar o t rabalho que seus padres irmaos p3de: 

ciam naquelas tres aldeias que a peste tinha ocupadas. 

Nossa Senhora da Assunc;ao, Sao Miguel e Santa Cr uz 

de !taparica! porque a n1ortandade era tal que havia 
casas que tinhan1 cent o e vinte doentes, e a uns faltava já o 

pai, a outros os filhos e parentes, e, o que p ior é, as 

ITlaes, irn"JaS C mulheres que sa.O as que fazem tudo, ti

rando derr ubar o rna t o , que é dos homcns e délas é plan

tar e colher a far inl1a e cos~nhar, com o que faltando 

(i5) A nud <)rdiv~? I Cnssi rno Gomes - Forma~ao e Espirito da Medicina 
J-\ r r1~~ i! ei rn <10 St:culo XVI - A~AJ;:) do IV Cong. riist. f\aciO!iai 
rn· Vol.)- !L\:;1 

' 
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tbs, nao h:"tvj a quen1 olhasse pelo~ doentes, nem quen1 

f osse por um caba~o da gua á fon te e a tu do isso era 

necessário darem os padres remédio, afóra haverem de 

aparelh:;ir a uns para o batisn10, l outros par~ confissao". 

A docns:a. nos pormenores de ~eus aspect0s mais 

singulares, ainda Leonardo do \ 1ale é quem no-la des
creve: "E muitas vezes o fedor que padeciam os padres 

por e<;tarem de cócoras, t irando os pecados como por 

fors:a pela fraquez1 dos enfermos, porque além do fedor 

que a doens:a podia caus.ir em doentcs tao desampara

dos, ha vi:¡ muitas m ulheres prenhes que tanto que lhes 

dava o mal, as dcbilitava de maneira que bota·vam a 

crian~a'', dizendo que no geral n1orriam mae e filbo, 

continl>la o jesuita Leonardo a sua dcscri~ao: "Finaimen

te chegou a coisa a tanto, que já nao havia .que1n fi
z~sse cova e .alguns se enterravam pelos monturo$ e 

arredor das casas e tao mal enterrados que os tiravam os 

porCOS e SC OS padres nao puzerem nisso cobro, foram 3JU· 
.das para a peste mais acender e que o que é mais para 

doer, que muitos morriam se1n confissio e sem batisn10, 

pois era in1possí vel acudirem dois padres a tanta multi

dao como sempre havia, porque se morriam doze caíam 

vintc'' ( 76). 

A terap~utica indíge na e jesuhica, nes~a t ~rrível 

· (76) Ordival Go:nes ·- ldcm, lbiuem, 



82 SA .N\ EN EZES 

epidemia de vadola, r esumi u-se, po1s, e n1 sangrar, abri r 

as pústulas, usar clistere'>, agu1rdente, ág ua de rosas, 

azeite, vin:tgre; sen1 esquecer a dieta de caldo de gali nha! 

Em certos c 1sos, aJmitiam feij5:o, arroz, até farin ha. 

A epidemia de varíola - a mais nefasta das que 

dizi1naram as p)pulas;óes quinhentistas da Babia, sobre

modo dificultando a a~ao dos colonizadores -- acorn

panhou, na Bahia-cabr .ilia, un1a outra, a que deran1 no1ne 

de "febrcs n1alinas" ou rnalígnas .. , que devc ter sido de 

"f~bre tifoidc . 

Quanto á febre amarela ("bicha" ou "1nales' '), dú

vida hoje nao r esta de que existiu no Brasil quinhcr•
tista, acordes os autores; no entanto, de que nao exis

tía na época do descobrimento. reinando a controv¿r sia 

ap~nas quanto á data do prin1ei ro surto, o qu:il queren1 

uns - como Afranio Peixoto .- tenha sido o de 1555, 

·que "dizimou e afugentou o gentío'', logo seguido do 

de 1555. Seria a febre amarela "trazida de Tenerife 

pelos hon1en> de Vill.1gaignon", conforme relernbrou Ly

curgo Santos: Outros, poré1n, afirmam que a docn<;a 

s6 veio ao Brasil em 1685 (a Pcr~nan1huco e depois á 
Bahía), intro duzida por negros "desen1barcados de t: ma 

nau proveniente da ilha de Sao Tomé'' (Lycurgo San

tos). Á Bah il só tornou a febre a marela em· 1849, tra

zid .i de N ov.-i Orleans ·p e!o nlvlo arr.cricano "Brasil' ' . 
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·Portanto, o que há de certo t que a epidemia de 

1685, que levou 15 anos no Recife, passou á Bahía, em 
pleno sécu lo XVII, matar.do doze jesuitas, cinco de

·sembargadores, o arcebisbo Frei Joao da 1t!adre de Deus 

e o general co1nand:inte das fors:as de Salvador, Manuel 

Freire 6~n drade, tendo escapado, entre outras tantas pes

S:'.)as gr adas, o padre Antonio Vieira (entao residente na 

Bahía, capital da Colonia), que assin1 se referí u ao fato: 

- "A n1im até agora 1ne perdoou esta mortandade 

geral" (77). 

Foram poucas, como dissemos (a pesar-de graves), 

as epidemias quinhentistas na Bahía, _sendo que is de fe

bre an11rela, já ex istentes desde m eiados do sécu!o XVI, 

s6 vieram a reJ parecer na Bahía a partir, como vimos, 

d~ 1G85, chegando a Salvador, novamente, em 1849, ja 

em pleno XIX século. 

Todavia - é de ver - as epidernias quinhentistas 

que g r :a ssaran1 n1 Babia - pouco variadas, é verdade 

·_ foran1 de molde, por sua exten~ao' e gra vida de. a pro· 

duzir considerá veis dizimas:oes e sensí veis danos nas gen

tes que povo avan1 a Terra. de S1nta Cruz, dificultando 

n n1 ais nao poder a a~ao, já entao iniciJda, dos colo-
• 1 

n1zaaores. 

(íl) I~ ctessa <'poca n escoiha de Sao Fr:;nci~co XHvi~r paro pcdroeiro 
da C ~uadl! do Salv~1dor d,1 baía de T odos os Santos. 
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O CURANDE!RIS110 ENTRE OS SEL V ~i\ GE .. ~ S 
DA HAHIA 

AND·\ISJ\\0 --EXORCISMO- FE.IT lc;ARIA- J\\AGIA SEXUAL 

.Longíncuas raizes hist6ricJs e etincgráfi cas vamos 
-encontrar nos uso5 e nas tradicóes dos úlvícolas da Ba-, 

hia, con10, por .igual, dos .aborígene5 bra~ ile.iros. 

!solado~ e confus0s, prenhes de sabedoria natural, 

essa~ tradis:óes e esses usos se encontr .i·n dissen1in<dcs 

nas mais diferentes atívidades médicas dos indígenas. 

Lans;ando mao dos 1nais variados remédios - de 
cunho misterioso tanto para ele como para o doente - o 
'indígena-curador'' deles pouco ou nada sabia, nem de 
sua naturez1, nem de seu mecani!imo de as:ao. D isso, a 

sua conduta tÍmida e vacilante em face de t odo caso 
clínico, de prognóstico sernpre incerto e de exito ainda 
n1ai~ duvidosó. Dessarte, desconhecendo o corno ao- iriam t:> 

os remédios. de que n1.lneira &les atu1ri1rn no organis-u 

mo dos seus similhantcs, os sil vícolas valeram-se sobre-
tudo das mistifica~oes , dos a paratos, das cerimonias, em 
suma, da encenas:áo que lhcs encabria tuda quanto a 
ignorancia lhes nao podia propiciar. Ent ao o utra nao 

foi a medicina ent re os selvagens da Bahia, senao a que 
se resun1ia no curandcirismo, no animismo, no toten1is
rn~, no exorcisn10, na feit i<;aria e nl n11gia sexual. 
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.cós tupinambás sentiam·se rodeados por uina mul
tidáo de espíritc s, que perambu]avam por toda a parte, 
sobretudo e1n 1natas e sítios obscuros, de aspectos par
t ic ularmente sinisrros. Os espíritos dos rnortos frequen
tavan1, de preferencia, a circu nvizinhan~a das tumbas, 
sendo a sua at ivídade muitas vezes hosti] a espécje hu
mana, pois lhe causavarn doens:as, impediarn a vinda 
das chuvas e provocavam a derrota na guerra", sao pa
lavras de Alfred Metraux, pelas quais se fica a ver como 
vi viam inpregnados de animismo os silvícofas da Bahi a; 
e ainda Metraux é quern nos diz que no século XVI 0 

animistno dos tupinambás tangenciava com o feiticisn1o 
- "identico ao que os prin1eiros descobridores depara
. vam entre os aruaques e caraibas das A1nilhai' (78). 

Em rneio. pois, de tao acentuado animismo é que 
se exercitavam as atividades rr.édicas e religiosas dos tu

pinarnbás da Bahia, o que, é de ver, tornou o ambiente 
propf cio ao de sen vol viinento da prática dos exorcismos, 
dos ritos, da magia, da feiti~aria, do curandeirisrno; este, 
aliás, já assinal.ido, aqui e acol'á, no discurso deste tra
balho, corno o será, mais urna vez; n~ste parágrafo, a 

ele e ªº pagé especialmente dedicado. 

Bt!nzedores, rezadores, mágicos e feiti ceiros, em 

(78) Alfredo Me:raux - A Relig l3o dos Tupinambá s = (pág. 137 e 141) 
- (T rad111;ao e noths do Prof. Estevao Pinto) - Comp. Ed. Nac. 
Sao. Paulo, 1950. 
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suma, mezinheiros por excelencia, os tupinambás da Ba

hía foram, no geral, curandciros dos mais largos recur

sos, usando do seu bem provido arsenal tcrapeutico os 

mais singulares ren1édios, como, para novos excmplos, 

(af6ra os já citados no correr deste cstudo), as diferen

tes crvas verdes ("J ulacroton phagedenícus") que em

pregavam nas úlceras malígnas, de que Martius (79) dá 

o seguinte testemunho: "en1 8 días cicatrizavam-se as 

úlceras do pé de um negro cscravo d1 minha comitiva, 

que se achava inválido, há. meses"' também na cura des

sas úlceras os indígenas usavam compressas de flores es

magadas da planta aquática ' 'Pístia occidentalis"; nas 

fraturas 6sseas das extremidades, porém, valiam-se da 

erva "Tillandsia recurvata", a qual tamhém usavam no 

refor~o do saco heriniário, para evitar a reprodu~ao da 
hernia; a água de coco mole foi pelos silvícolas empre

gada para sa rar úlcera sifilí t ica, como dí-lo ainda Mar

tius, á pág. - 234 da obra agora citada: "Na ilha de Ita

parica, vimos um índio praieiro cur~r a úlcera sifilítica 

no membri 'Virilis, banh~ndo-o con1 agua de coco n1ole". 

E assim, lan~ando mao dos mais variados recursos, os 

aborígenes da Bahia preparavam as suas infusóes e os 

seas decoctos (para uso interno), os seus cataplas1nas e 

as suas la va gens (para uso externo). 

Todavía, o que salta a vista do estudioso, ao ana-

(79) .Marti us - Natureia. Doenc;as, etc. - ob. cit. 

O PAGÉ 
(Do Livro de Debret) 
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lisar, com animo seguro, a prática médica dos aboríge

nes, é o ctanho predominante do misticismo, do aniinis

n10, que se sobrepunha ªº possível exito da simples te

rapeutica ordinária, que, aliás, j~n1ais deixava de conter 

forces tras:os de misticismo, visto como a mentalidade 

da época saturou o meio de crendices e supersti~óes , de 

assombra~óe!' e de temores. 

O PAGÉ 

N essa atm0sfera , assim viciada, é que surdiu e vin
gou a figura do pagé (80). misto de curador e sacerdote, 

juntando, pois, ao '> atributos médicos qualidades sobre

naturais, como, aliás, dos usos entre os povos primitivos, 

que no médico tarnbém viam o ad' inho, o sacerdote, 

enfim aquele que manteria rela~óes ocultas com os es

píritos e os deuses . Possuido de dotes que tais, o pagé 

- isolado, ensin1esmado, ~olitário - infundía respeito, 

cren~a e admiras:ao, dessartc gosando de irr.ensa autori-

(80) Pagé - ",l\\air. apelido dos Franceses etitre os Tupis do Brasil. 
Os vocábulos Mair e l\\bai soo formas contractas de mbr.e-ira , que 
exprime - o i:tpartado, o solitário, o que vive distante O pagé era, 
portanto, um sol.tário (mair. mbai). De resto, o vocábnlo 1~agé pro· 
cede do mesmo radien!, pols é contrni;ao de mbai-é, isto é, o so
litário sobr~natural. Do nome mbaié clecorrem duas forrr.~~s: maié, 
que deu majé, ou msgé e bnié, que deu bajé ou bagé, donde pro· 
cede pagé. Do mdsmo tema - rnbai - air.d11 procede bui ou bay, 
que dcu - pay ou pahy, como também se chamava,';t>ntre os indios 
de outrns tril>1:s, o feiticeiro ou curnndeiro" (Teodoro Sampaic 
- O Tupi ua Geog. Nacional - pág. 257). 

''Pagé - pn.yé - nquele que diz o fim. o ¡xofeta. Pinché, nas Anti. 
!has; payni, no México". (!-:stevao Pinto · notas ao iivro de A\etraux 
pág · liO). 
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dade entre os da sua tribu, gra9as a seus fantásticos" po

deres" de " curar" e ((prever" (prognosticar). 

Circunspecto, pausado, dando-se a importante, 

apoiado no seu n1aracá ( 81 ), sín1bolo dos sens poderes, 

aproxima va · se o pagé do doentc, ao qual e á família 

perguntava: "onde esti verarn, o que fizeram, o que fa

Jaram, com quem se encontraram?" (Martius - Natu

reza, Doen~as , etc., pág. 27:2); interrogat6rio onde boje 

podemos entrever víslumbres de psicanálise ("o que fa

laram?''); senao tan1bém de prof1laxia e higiene ("onde 

estiveram?" - "com quem se encontraram?"). 

Feita, assim, a anamnése, passava o pagé ao exame 

do doente, realizando, ent~o, - ' 'inspe<;ao n1inucios~, que 

se estendia a todas as partes do corpo, acompanbada de 

(81) MARACÁ • " corr. rnadHH;a, a cabe~a de fingirnento ou de fic~ao; 
instrumento usado pelos feiticeiros (pages1, felto de um cabac;:o 
do t arnanho da cabec;:i hum1rna com orel ha, cabelos, olhos, narinns 
e boca, t!:>tri bado nunrn fle xa como sobre peFcoc;o . No maracá, fa. 
ziam fumo, dentro, com folhas secas de tabaco, queimados, e <les
se íumo, qne saía pelos ol hos, boca e nar inas da figurn. se ene
brlavam os tais feit iceiros e ficavam como que tomados do v inho
nesse estado, faziam vísagens e ccrimor:ia, prediziam o fu turo e; 
em t udo quP afirmavam criam os outros índios, como se fornm re· 
velacocs de algum profeta" - Simáo de Vasconcelos - Apud. T eo
doro Sampaio - U Tupi na Geog. Nacional , pág. 261 

Metraux. porém. escreve: " O .Maracá servia de receptaculo ao es· 
pírit o. t:sse i nstrumento musical {;ra formado por urna cabaca, na 
qua i se l nt roduziam sernentes ou pedras. Faziam o papel dos cho
cal hos. Conservam·no na mao, ou fixavam no chito, corn o au"ílio 
de urna f lexu , que o ntravessava de lado a l ado e cuja extr emídacle 
tínha !-ido enfeitada com tufos e plumas de ar ma. A vene·a\80, 
pela qua! era tido o maracá, assim como o seu car áter emin;-nte
rnente sagrado, r epousava na crcnca de que o seu ruido reprodu
zia a voz dos espíritos" (" A Re'iglño dos T uJnambás pág. lH). 

NOTA • Depois da conquista, o nome M ARACÁ ficou servindo para de· 
nominar o chocal ho (T eodoro Sampaío). 
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palpac;ao e toque. Se tomava o pulso, era n~ artéria 

t emporal. Nesses exames, o índio sen1pre se que1xava de 

d8r no coras:ao, mesmo quando o mal se achava nas ex

t renüdades. Todas as vezes lhe perguntava o pagé se 

t inha nojo dos alimentos, pois s6 em caso afirmativo 

era considerado doente''. (Martius, idem, ibidem}. Sem

pre sério, sombrio, taciturno, aos quandos sacudindo o 

rnaracá, se já o nao tinha fincado no chao, o pagé ía 

continuando o exame, tendo por esp<!ct adores, mudos 

e tÍmidos, aos parentes pr6ximos do doente, até quando 

cstes, já impacientes, lhe suplicavam: "pos:anga, po~anga, 

pos:anga!" - ( remédio , remédio, remédio!) . 

Costun1avan1 os pagés prescrever rigoroso jejum 

aos c liente5, recomendando-lhes evitar a luz e= o ar. O 

silencio da v izinhan~a era observado com rigor, manten

do em geral o paciante im6ve1. Nas doen<;as usavam 

massagens e fric~oes na re giao mol ésta e em todo o cor

po, afinal dando de beber ao doente e deixando-o em 

repouso algmas horas. "Gesticulando raivoso, o pagé ba

tía no leito (rede) do doente e proferia toda sorte de 

ameacas para afu~entar o espfrito mal. F~zia parte deste 
, o d ' f" 

rit ual escarrar, fumigar, fr iccionar corn plantas o on 1-

cas e com sangue, cabelos e cinza de 6ssos" (Martius). 

Nos domínios da cirurgia, os pagés entalavam fra_ 

t uras, escarificavam e sangravam, para o que usavam 

talas de palmeiras, ferrao da arraia, ponta agu~ada do 
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bico do ga viao ou do tuca no, também do dente afiado 

do quati e da cotia, ou de fra gmento de cristal de rocha. 

Preparav am, ainda, com a sua arte sinistra, o veneno das 

free has, com a casca de "Strycnos gu 1anensis e toxífera' ', 

(curare), cu ja dccocs:ao servia a esse agressivo e crimi
noso intento. 

Viven do em 111 e 10 de recursos parcos, o p:i gé era, 

vía de regra, m al r en1uncrado, pois o que n1:iis lhe irn

porta va era o orgulho da profíssao. Vi torioso no trata

mento, re tirava o que quería da maloca do rccen1- cu

rado, sen do considerado régios honorár ios os be ns da e i

vi lizas:ao européia (n1achado, fac3, anzóis, etc.), chegando 

até ao ponto, em certas tribus, de lhe ser conferido pe

los pais e pelo noivo o jus primae noctis ... Morto o do

ente, porém , - ''o pagé ret ir.1va do cada ver o cora~ao 

e a Hngua, cosinhava-os e dava ao cachorro da casa, fir

men1entc convencido de que logo en1 seguida morreri:i 

aqucle que o eníeiti~ou" (l\1artius ~ . 

Atribui:im gra!Hle poder ao hilito do pa gé , impeli

do do interior do pulmao, como tal 1nuito vivificador ... 

Disso deve ter originado-se o ten1or que tinha o índio 

da influencia nociv:l da mulher m esrruada. e a fé, a con

fian(fa, n:.i in~cen .::ia <lis crianyas, dos adolescentes castos 

e das donzelas. 

Afranio Peixot o, ci tando Nóbrega, no prcf ácio ao 

O N\ARACÁ 
(Usado pe lo Pagé) 

(Do Uvro de Koch-Grunberg ) 
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li vro (82) de Leonfdio Ribeiro, diz: ' 'acabando de fabr o 
feit iceiro, come~:im a tremer, principalmente as mulheres, 
co :-n gra.:1des t ren1ores em seu c8rpo, que parecen1 den10-
niadas (como de certo o sao), deitando-se por terra, e 

es..:umando pelas bocas, e nísto lhes persuade o feiticeiro 

qu ~ entao lhes entra a santidade (cair do s:into)' ' . 

Ora, - é sabido - com o início do tráfico negrei
ro con1e~ou cin ter ras da Bahia a medicina ncgrl, Í$tO 

é, a disscn1inaq.J:o das "n1and1ngas", dos ªamulétos·', dos 

" t al is1nans'' ... Atilado, ladino , o "negro-fei t iceiro" soube 
I • 

explorar a credulidade gcral, chegando, cerras vc·zes, a 

qu erer assumir as funs;óes do pagé dos indígenas; e assim, 

além de o "sacerdote" das n1acumbas fo i o "curador'' 

d . D " d ., e mu1ta gente . e~sarte , o negro-cura or , ~acun1-

beiro-n1ór. após horas de intenso ritual, ent rava em 

transe, entre canti lenas e dan ~as, invocando Exú, Oxalá, 
I ., X " en1anJa, ango . . . 

E' de tcdo ponto oport.una aqui esta refcr(ncia, Fois 

a n6s nos parece que a niedicina indígena assimilou algo 

do que mais tarde lhe touxe a medicina negra, do me~1no 

modo que esta nao deixou de scfrer a influencia daque

la, ambas, afinal, superadas pela medicina jesuítica, até 

a ch t"gada aquí dos prin1eiros físicos europeus . 

(82) Leonídio Ríbel ro - O Espiritismo no Brasil - Comp. Ed. Nac. 1931. 
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Como lembra Roquette-Pinto, - "cada fenomeno 

humano pode ser considerado de dois pontos de vista. 

O primeiro, ligado ao conhecimento do meio c6smico; o 

segundo, preso ao exame do meio social". A estas duas 

influencias nao se forrou a medicir1a indígena, que havia 

de sofrer, como sofreu, a as:ao do ambiente em que se 

exercitou, dcpois de chegados á Bahia os negros escra

vo~ e os brancos colonizadores. 

E a vida, afinal, corno no conceito de Claude Ber

nard, nao é n1ais do que - "urna relas:ao entre o or-
. . , ' gan1smo e o me10 • 

Todavia, o que néste passo procuramos estudar é 
a figura interessante do pagé, em torno do qual girava 

a medicina do silvícola. 

Nao era ele um tolo qualquer, antes saído de en

tre os mais espertos, para o mister nao s6 de curar, se

nao tambén1 de aconselhar, de prevenir, de legislar nos 

mais diferentes casos surgidos do entrechoque das pre

tensóes feridas dos aborígenes ingenuos e ignorantes .. 

Portan to , o pagé dos indfgc nas, mágico, feiticeiro, sa

cerdote, profeta, gosava de n1aior ascendencia entre os 

gentíos, os quais o tinham por superior e privacgiado. 

Res~altando a semelhan~a do p:i gé brasileiro com 
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o xaman (83 ), escreve Martius (84): "comparando-o com 

o xamanista dos nomades asiáticos se encontra urna cho

cante semelhan~a entre estas personalidades característi

cas; ambas constituem, por assim dizer, o índice do es

tado intelectual e moral dos povos entre os quais atuam. 

Indubitavelmente sub~istem no xamanisrno os restos de 

um culto desaparecido e vestígios espars:os de urna com
preensao mais elevada da natureza. O mesmo se dá com 

a arte médica dos sil vícolas brasileiros. · 

No ofício de curar, exercido pelo pagé, rcunem

se: supersti~ao e cren~a nos milagres, extravagancia e 

penetra~ao de pens~mento. 

Ele acredita nos remédios e métodos de cura que 

propóe; e nisto é táo consciencioso quanto os verdadei· 

ros médicos europ~us; mas, nao despreza, como fazem 

alguns de nossa F aculdade, certas formalidades que ex

clusi vamcnte visam a supersti~ao do público ignorante 

e servem para auxiliar, pela persuasao subjetiva, a in

certcza do remédio e a elevada confian~a do paciente". 

Metraux (85), traduzido por Estevao Pinto, diz: 

"Entre os tupinambás, nao era por meio de práticas ini-

(83) Chaman, xaman ou xamanista, é o nome do mágico que pratica o 
xamanismo, denomina.;ao dada a reiigiao das tríbus nao budistas 
da Siberia e da Mongólia ucidental - (Martius). 

(8~) - Mortius - Natureza, Doencas, etc. , ob. etc. 

(85) A Metrnux - oh. cit. , pág . 153 
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ciat6rias ou de treinamento que alguem se tornava fci
ticeiro; mas por inspira~ao. Em cada tribu havia um 
número mais ou menos considerá,·el de in divíduos do
tados de poder mágico e capazes de servir-5e dessa fa
culdade. Todos os chefes e pessoas de idadc avans;ada 
estavam ao corrente de certos ritos, que tinham a for
s:a de exercer ª\.ªº sobre outrem, ou sobre o curso das 
coisas. ~1as, se o segredo de tal arte era do conhecimento 
gera], poucos, entretanto, conseguiam. atin gir real per
fei~ao. Para tornar- se um feiticeiro de r~puta~ao, curn
pria dar prevas de seu talento" ( exito no tratamento 
de doentes ou profecías sobre chuvas, tempestades, ere.). 

Pelo visto, nas era assim tao fácil chegar-se a pagé, 
o que era privil égio dos " fortes", que sabiam super3r as 

provas de "inicia~ao" e tinham "folego nece5sário", con

forme o que se vai ler: "Com menos de cinco folegos 

nao há pagé que possa afrontar impunemente as cobras 

venenosas; é preciso ter n1ais de cinco folegos para poder 

curar as doen~as com a simples imposis:;ao das maos, e 

com o cuspe as mordidelas das cobras venenosas. Os 
pagés que tem de sete fólegos para cima lem claro no 

futuro. curam a d istancia, poden1 mudar-se a vontade 

no animal que lhes convém, tornar-se invisf vcl e se trans

portar de um lugar para outro com o silnplcs esfors;o 

do sin1ples querer" (Stradelli) . 

Lycurgo Santcs, no seu bem citado livro, diz que 
o p3gé se for .n ava com o vdho antecessor: <'o jovem 

ÚNICO PAGÉ QUE SE DEIXOU FOT O
GRAFAR NO AMAZONAS, EM 1905, POR 
KOCH-GRUNBERG.- APARECE COM 
IYl UL HER E FIL HO. 

(Do l ivro de Koch-Grunberg) 
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indígena jejuava, sofria fome e sede, deixava-sc morder 
por vários insetos e bebia po¡;óes de caldos de secreta 
prepara<rao. Praticava depois nas florestas com o velho 
Pagé, dele aprenden do os segredos da flora nativa''. 

Pelo estirao já crescido deste estudo, já é ocasiao 
de irmos arrematando estas palavras, que excedcram a 
trai;a a que quizeramos cingir-nos. E' que de fato é vas
to e atraente o assunto, no qual era de gosto poder nos 
enfrescar tanto quanto ele comporta e convida. Demo
nos todavia por contentes, já que mais de espas-:o e com 
ma1s minúcia nao podemos tratar da matéria. 

Porém, cumpre-nos ainda ressalrar, como o fize
mos no início desde parágrafo. a predominancia do ani
mismo nas feiti<rarias de que lan<ra vam mao os pagés. ·O 
''n1édico-feiticeiro" deixava sempre transparecer as rcla
s-:óes que . mantinha com os espfritos, sendo que, em cer
tos casos, quando preten<lia impressionar melhor a tribu, 
se valía de vários recursos (casa nova , rede limpa, cauim), 
com os quais atraía espíritos mais iluminados, para o 
que era de míster estar o pagé em abstinencia sexual de 

pelo menos urna semana. Afinal, em seguida a várias ce

rimonias e diferentes ritos, chegava o espírito, "silvando 

e assobiando", como diziam os tupinambás. 

Virtudes cspccialíssimas cram conferidas a fumas:a 

do tabaco (86), com a qual o pa:gé, por rneio de cani-

(89) De que foram os fndfos:·os instituidores do uso (petum·pitar-fumar) 
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~os, transmtiia a for~a capaz de vencer docn~as e 1ni
rnigos. Éra o prestígio das furniga~6es! aliás, de emprego 
antigo. Entre as propriedades reconhecidas pelos tupi

nambás no tabaco estava a de esclarecer a iutelinencia , 
no que já presentiam o poder excito-nervoso da nicotina. 

O pagé, que clava toda improtancia ao sonho, tam

bém praticou psicanálise ao ouvir as rnulheres em ccn

fissao, com o que, provavelmente, procurava orientar 

o diagn6sticc, dirigir a terapeutica, fazer o progn6stico .•. 

etnbora, como disse Metraux, - "nen1 sempre guardasse 

os seus segr~dos" ... Todavia, rnuitos autores pensam que 

o fim principal da confissao era evitar o adultério da mu

lher, que temía mentir ao pa gé. Tanto que, logo anun

ei:ida a chegada deste, implora vam élas dos maridos o 

perdao ás faltas cometidas ... 

CONCLUINDO 

E srudando, como o fizen1os n~ste sucinto traba

lho, a n1edicina dos nossos aborígenes, reportamo.nos 

justo aos primeiros .tempos en1 que éla - incipiente, 

tenra e tatear1 te - se exercitou, sécu los corridos, por 

entre exorcismo e mitos, cren\as e superstis:oes, até che

g~r - como veremos en1 estudo a sair - por etapas su

ccssivas, assim na Colonia, como no. lmpério, entrando 

pela República, ás aquisi\ 6e-s e conquistas que a ro.uco e 
pouco lhe foram imprin1indo nova e mais límpida ft·i~ao. 

( 
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A Bahia - predestinado rincao sul-americano, porto 

seguro aos lusos navegantes - foi a terra em que nas

ceu, com o Brasil, a Civiliza~ao Bra5ileira; e de onde, 

ao depois, se irradiou para todo o país a medicina, que 

também néla teve origem, atingindo, tempo fóra, dos 

comec;os do século XIX para cá, as eminencias do saber 

médico, representado por homens do calibre de Francisco 

de Castro, Juliano M orcira, Alfredo Brito, Afranio Pei

xoto e t antos e tantos m ais que fizeram _honra a Medi

cina Brasi leira dos nossos días. 

NOTA: - En' re as fotocópias que reproduzem fot ografü1s de pagés 
encontru-se nGste t rabalho a que a custo (pela dificuldade de se deixarem 
t:Jes fotogrAfar) r.onsegui u Koch-Grunberg. qunndo de suas pesquiza~ no 
Amazo nas, em 190.) . Portanto, é um pugé do século XX o que Koch-Grun
berg logrou fotografar , e que aparece, com mulher e filho, sem n.-m um 
ct r 1cteríslico próprio, nem mesmo o maracá, exibindo ele , i. té , a tang~ 
e pano. e éla a saia rodada que !hes vestiu Urunb<' r.S. 
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" Rio de Janeiro, 3 T maio 1955 

Meu preclaro collcga 
Dr. Jayme de Sá Mcnezes, 
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Tenho aqui comi~o. junto de mcu coras:ao, o 
exemplar de sua confer~ncia sobre meu Pae no Instituto 
Bahiano de Historia da Medicina. 

Com qu~ palavras poderei agradecer-lhe tudo o 
que diz de meu amado Pae, nessas páginas tao bellas, 
onde refulge seu talento de orador? Li com emo~ao 
tudo o que disse e creia que guardarei para sempre 
en1 meu peito a sua narra~ao tao fiel e o seu juizo 
abalisado de urna vida cujo exemplo procurei seguir. 

Tambem apreciei no mais alto gráo as publica~óes 
que me enviou e onde se revelam os seus dotes de 
escript.or exímio e de medico illustre. 

Rogo-lhe que acceite os meus fervorosos votos 
pelo brilhantismo de sua carreira e me creia seu admi
rador e amigo grato. 

Aloysio de Castro,, 

(Respeitada a ortogr~fia do autor) 

" Rio d-: Janeiro. 30 de maio de 1955. 

Meu caro Jayme de Sá Menezcs, 

Rccebi a sua carta, acompanhada de sua befa 
confer~ncia sobre Francisco de Castro, pela qual felicito . 
o cara amigo. 

Afctuoso abra~o 

Oct~vio Mangabeira'' 



"Rio de Janeiro, 28 de Maio de 1957 
Meu caro Sá Menezes: 

Muito agrade~o a reme11sa do seu "DISCURSO 
DE POSSE" na Presidencia d\l Instituto Bahiano de 
Hist6ria da Medicina, pe~a orat6ria das mais brilhantes, 
que muito a preciei. 

Um abra~o saudoso do 
Pedro Calman'' 

" Bahía , 6-5-953 

Ao querido colega e amigo Sá Menezes -

Com os mais efusivos agradecimentos pela oferta 
do scu último e muito interessante trabalho sobre A 
Medicina na Antiguidade Clássica, as felicita~óes e 
parabens do velho amigo de cora~ao 

Pinto de Carvalho'' 

" Bahia, 5 - Maio · 1956 

Prezado e eminente amigo 
Dr. Sá Menezes, 

Muito penhorado agrade~o a oferta dos seu~ 
n1.agníficos trabalhos "Ciprian0 Betamio" e ' 'Discurso 
na XH l\euniao dos Dérmato-Sifilógrafos" , que li com 
~eleite e proveito. Louvo-lhes a forn1a e o fundo, e o 
valor das pesquisas eln que se fundaram, e mostro-me 
gr .ltO as gentis dedicatÓrias que }hes lan~OU a mao 
generosa do autor 

Wanderley Pinho" 

t 
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"Rio, 28/8i55 
Prezado amigo e co]fga Sá Menezes, 

H ' d " " b' d ' a cerca e tres mezes rece i um e seus n1agn1-
ficos trabalhos - a conferencia sobre Francisco de 
Castro. 1~1otivos alheio~ a minha vontade me fizeram 
retardar o meu agradecimento, que o fa~o agora. · 

Conheci Francisco de Castro. Seu falecimento 
ocorreu no rncu 4. 0 ano do curso médico. 

A sua conferencia tras:ou com perfeita exatidao o 
perfil do rnestre. Com exatidao e numa linguagem reves
tida de singular elegancia. Dou.Ihe, por isso, o meu 
parabern. 

Sernpre que fizer coisas assirn tao bonitas, nao se 
esque~a deste seu admirador 

Vieira Romeiro". 

" Rio 5 de Agosto de 1956 
Mcu caro colega 
Jayme de Sá Menezes, 

Agrade~o a oferta gentilíssima do seu discurso 
sobre Francisco de Castro, e, mais de cora~ao, as bene
volas palavras de sua carta. As fontes de informa~ao, 
que lhe serviram ao panegírico do "divino mcstre'', sao 
as mais idoneas; em nada, pois, de util acrescentaria meu 
discurso, senao para mim a oportunidade de ver-me 
citado por um conterraneo e jovem colega, tanto ~ 
certo, que os velhos gostam de ser lembrados, emhora 
ªº pre~o vil da ilusao de que ainda, de todo, nao passaram. 

Acredite-me, com simpatía, seu admirador colega. 

Clernent;no Fraga" 
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"Curitiba, 17 de Janeiro de 1953 

Preclaro amigo e eminellte 
hornero de letras Dr. Sá Menezes, 

Cumprimcnto afetuosamente e muito agrade~o o 
oferecimento, que teve a eentileza de fazer-me. do seu 
notável trabalho ''A Medicina na Antiguidade Classica. 

Edson Nobre de Laccrda'' 

"Bahia, 25 de Maio de t Q;)J 

Prezado amigo Dr Jayme de Sá Menezes, 

Os múltiplos trah:tlhos, acumulados con1 a minha 
perman~ncia cm C\ao Paulo. fi zeram retardar o meu 
agradecimento pela sua gentileza enviando-me o ooú~
cu lo" A MEDICINA NA ANTIOUIDADE CLASSICA", 
que li com interesc;e e carinho, fclic1tando-lhe pelo mag
nffico trabalho ornduzido, mais um atestado da sua 
cultura e intelig~ncia. 

Aceite. portanto, meu caro ami~o. com os meus 
sinceros p1raben~, os votos para que continue a enri
quecer :ts nos~as letr:is com outros 1guais. demon~trando, 
;l~c;im, que a nossa adorada Bahia ainda possue a famosa 
"fonte de talento'' . de cuja exi~t~ncia indagou o Conde 
de Arganil, Reitor da Universidade de Coimbra. quando 
naquéla época os estudantes bahianos se dest~cavam dos 
demais nos prelios inte)ectuais. 

Com um afetuoso abras:o, disponha do amigo e 
admirador 

Bulcao Sobrinho" 

f 

"Hotel da Bahia, 4-7-1957 
Sr. Prof. Dr. Sá Menezes, 

Meu ilustre e bom amigo 

112 

Nao quiz agr.idecer-lhc sem saber o que agradecía. 
Lendo os quatro trabalhos que teve a espontanea ge
noro~idade de oferecer-me, venho agradecer-lhe nao 
apenas a bondade da oferta, mas também o que me 
ensinou do muito que sabe. Registro, igualmente de 
cora\ao, a presen~a de Portugal em algumas de suas 

\ . 
pag1n::is, 

Compr.:endo porq~e os seus pares. lhe tr~~am 
conferido, tao jovem a1nda, a prcs1denc1a prestigiosa 
do seu sodalício. 

No seu convívio apreciei as me~hores qualidades 
de simpatia generosa. Send<:> desta um. dos ben~ficíarios, 
pe~o creia siu grande admirador, mu1to ao d1spor 

Hernani Cidadc" 

" Rio, 2/G/53 
Prezado amigo Sá Menezes 

Acabo de ler o seu ultimo trabalho - ''A Medi
cina n1 Antiguidade Clássica''. Muito ~brigado por me 
haver proporcionado o prazer dessa le1tura. CC'mo cm 
outros, sente-se, também ncste, scu grande talento e sua 
cultura invulgar. Envio-lhe meu sincero parabem. 

Com afetuoso abra~o de 

Vieira Romeiro'' 
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OS MISTÉRIOS DE PARIS 

ESTANTE DE SOCIOLOGIA E 
OLHANDO PARA O FUTURO 
O INDtVIDUO E O ESTADO 
PROBLE:i\1AS DE GOVí:RNO SOCIALISTA 
LI<;óES DE RUY 
AS ORIGENS DO SOCIALISIVIO CON-

TEMPORANEO 
O SOCIALISMO 
1J1Vf GOVÉRNO MUNDIAL 
O ANARQUISMO 
A SUPERSTIC.AO SOCIALISTA 

No Prelo: 

Victor Hugo 
Victor Hugo 
Victor Hugo 
Víctor Hugo 
Víctor Hugo 
Víctor Hugo 
Victor Hugo 
Victor liugo 
Alexandre Dumas 
Ridder Hagard 

Alexandre Dumas 
Ponson Du Terrail 
Eugenio Sue 

DE POLÍTICA 
Franklin D. Roosevelt 
Herbert Spencer 
Straford Cripps 
Heitor Dias 

Paul Janet 
J. Ramsay Mac Donald 
R. Gadelha de Mel0 
Peter Kropotkine 
R. Garofalo 

LIBERDADE I-Iaroldo Laski 
A REBEl,l.AO DAS MASSAS J. Ortega YGasset 
OS TEi.VIPOS NOVOS José Ingenieros 
A FORMAC.AO DO SOCIALISMO Felicien Challaye 
A GRANDE PROVA DAS DEMOCRACIAS Julien Benda 

OBRAS COMPLETAS DE CASTRO ALVES 
ESPUl\11\S FL UTU ANTES 
lIINOS DO EQUADOR 

Castro Alves 
Castro Alves 
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OS ESCRAVOS 
GONZAGA 
CORRESPONDENCIA E DISPERSOS 

Castro Alves 
Castro Alves 
Castro Al ves 

COLE~AO DE ESTUDOS BRA3ILE!ROS 

PAGINAS DE HIST. DO BRASIL Afer.so Rui de Souza 
A BAHIA DE OUTRORA (Edi~áo ilust r ada 

p cr Caribé e Lig-ja) l\!Ianuel Querino 
· F.CONOMIA BRASILEIRA R. Brito e G. Calmon 

C:ORR.ESPOI\TDf:NCIA DE RUY Afonso Rui de Souza 
r.rTTJTURA E OPOL:ENCIA DO BRASIL André J oáo .Antor.il 
JtISTóRIA DO BRASIL (6 volumes) Robert Sauthey 
H:ISTóRIA. DA AlV1ÉRICA PORTUGU:ESA S. da R ocha Pitta 

ESTANTE DE HISTóRIA E GEOGRAFIA 
A GRANDE REVOLUC.AO Peter Kropotkine 
GRANDBZA E DEC.AD:ENCIA DA CIVILI-

ZACA.O 
A I-ITSTóRTA E A LEGENDA -
ASPECTO DA ECONOlVUA COLONIAL 
!VIED!CINA INDíGENA 

E STANTE DE LITERATUR.A 

Sherpard - B. Clough 
Pereira da Silva 
Pinto de Aguiar 
Sá l\f enezes 

NACIONAL 
CONTOS REGIONAIS BRASILEIROS Antologia 
.TAN A E JOEL Xavier Marques 
O CRA. VO E A ROSA - com Ilust. de Carihé Vasconcclos Maia 

OS CAl\iINHOS DA FELICIDADE 
COMO EMPREGAR A NOSS}\. VIDA John Lubbock 

A A VENTURA HUI\IANA 

MESSALINA 
F,TCHET..,IEU 
AT,EXANDRE 
ANIBAL E CEZAR 

H. Staldemann 
Augusto Bailly 
Cezar Zama 
Cezar Zama 

ESPióES, POLICIAIS E A VENTUREIROS 
F.SPioES 
ESPIONAGEl\1 E CRIME 

r-~o Prelo: 
MISS.A.O SECRETA 
ESPIONAGEM 
SETE MESES CONDEl\TP.DO 

1 . 

A l\.10RTE 

A. Carl Graves 
H. T. Fitch 

Ch. Lucieto 
Roberto C . \Volf 
Manuel IV!. ' 'aldés 

POLICIA.IS DE ROl\-lANCE E L ABORA
TóRIO 

/ 112.C ' 

Ed1nond Locard 
SUTTER, CONQUISTADOR DA CALIFOR

NIA J. P. Zolitig2r 
Theodor e C2nct 

INF.A.NTIL 
OURO, ESCRAVOS E IVtARFIM 

LITERATURA 
A C.l\B.ANA DE PP.I TOl\1AZ 
A R A .. I~Hf .~. DAS ONCAS 
H!STóRIAS DE ENCi\.NTAlV.IENTO 
CONTOS EXE~·!PL1\.RF.~ 
NO 'J'ElVIPO EM QUE OS BICHOS F ALA

V Al\1 
No Pr.~lo: · 

E. Beech er 

L. Camara Cascudo 
L. Camara Casct"!.do 

L. C ar.a.ara Csscudo 

A\.TENTURA DE U1\1 BONECO DE PAO C. Collodi 
.t\ VENTURAS DO BAR.A.O DE IVIUNCI-IA U-

SEN 
de Gustave Doré) 

AS GRANDES VIDAS 
JE SUS 

ESTANTE DE FILOSOFIA 
O FUTURO DA CI~:NCIA 
BELEZA E INSTINTO SEXUAL 

Buonaiuti 
E ESTETICA 

Ernest Rennn 
Charlf)S Lalo 

BIBLIOTECA DE ESTUDO 
SERoES GRAlWATICAIS 

FILOLOGICOS 

A ORIGEM D t\ ,LINGUAGEM 
O ESTUDANTE NA BISóRT.A NACIONOL 
HISóTR.IA DE RUY BARBOSA 
CONTOS TRADICIONAIS no· BRASIL 
F'RONTEIRAS DO BRASIL 
O RIO S . FRANCISCO 
ARQ.UITETURA COLONIAL 
O BRASil, (Edii;áo ilustrada) 
ANCI-IIETA 
OS :HOLANDEZES :NO BRASIL 
OS NATURALISTAS VIAJANTES 
A RACA AFRICANA. 

No P.relo: 
DIÁLOGOS DAS GRANDEZAS DO BRA

SIL 
HISTóRIA DO BRASIL (5 volun1es) 
A BARIA DO SÉCULO }{VIII (Edi~ao 

ilustrada) 
UM NATURALISTA INGLE:S NO DRASIL 

Carneiro Ribeiro 
Ernest . Renan 
Renato Bahía 
Ruber.a. Nogueira 
Lufs da C. Cascudo 
J oáo Ilib01ro 
Teodoro s~mpaio 
Robert Smith 
Ferdinand Dénis 
Pe. Pedro Rodrigups 
A. Varnhae;en 
Theodor o Sa:rnl'1~i :> 
Manuel Querino 

Pe. Raphael Gallanti 

L. Santos VHhenn 
C . J. Fox Dunbur y 



DIÁRIO DA ESQUADRA DE LORD CO-
CHRANE Fr . M. M . P. Dores 

O TUPI NA GEOGRAFIA NACIONAL Theodoro Sampaio 
CORRESPONDÉNCIA DE JOAQUIM MAR-

ROCOS Notas de A. Rui 
r.fiISSÁO NO BRASIL Martín de Nantes 
ASPECTO DA ECON óMIA COLONIAL Anonimo 
AIVIÉRICA COLONIAL La Condamine 

BIRLIOTF.CA MÉDICA 
DETER MINACoES CARDíACAS Renato Lobo 
INVESTIGACoES PROPEDEUTICAS NA 

CIRROSE R enato Lobo 
A ESCOLA TROPICALISTA BAIANA A . Caldas Coni 
TUBERCULOSE E DOENCAS DO APA-

R:tLHO RESPIRATóRIO (I e JI ) vols. José Silveira 
OBRAS COMPLETAS DE EMILE ZOLA 

No Prelo: 
EMILE ZOLA (Estudo Crítico) 
I~ANA 
POESIAS 

ENSAIOS 
A ARTE CULINARIA NA BAHIA 
lVIARlA ANTONIETA E MARIA STUART 
A ATLANTIDA 
A LENDA DAS AMAZONAS 
lVIODERNISTA E ULTRAMODERNISTAS 
BIOGRAFIA DE MARlA QUITERIA 
CIVILIZACA.O E MESTICAGEM 
A DESUl\iIANIZACA.O DA POLiTICA 
VISITA A TERRA NATAL 
A LINGUA DO BRASIL 
A JVTOCIDADE E A POLíTICA 
A VIDA TJRBANA NA ROMA IMPERIAL 
RUY. UM ESTADISTA NO MINISTÉRIO 

DA FAZENDA 
BO~NIIOS E SERESTEIROS BAIANOS 
A PSICOPATOLOGIA NA ARTE 
O AFRICANO COMO COLONISADOR 
DUAS PAGINAS DA NOSSA HISTóRIA 

(A carta de Caminha e os Regimentos 
do Governo Geral) 

A TROIA NEGRA 
ENTRE OS INDIOS DO ARAGUAYA 

R ector Agosti 
.Emile Zola 
Goni;alves Días 

Manuel Quer ino 
Sainte Beuve 
Pierre Termier 
Goni;alves Dias 
Carlos Chiacchio 
F ernando Alves 
Thales d e Azevedo 
Nelson Sampaio 
Ruy Barbosa 
Luiz Viana Filho 
Aliomar Balieiro 
L. L. Friedlaender 

Aliomar Balieiro 
Afonso Ruy 
José Ingeniéros 
Manuel Querin o 

Nina Rodrigues 
Pe. S . M . Galais 

' 

O ~EbtbfbÓ; 1 PROFISSION.t\L DO AD. 
VóGADO 

PELAS VEL1-IAS ESTRADAS DOS IN
CAS 
EXISTIRAO OUTROS PLANETAS IIA
BITADOS? 
OS TIPOS CRIMINOSOS DE ZOLA 
O ROMANCE POLICIAL E A PSICOLO-

LOGIA DO CRIMINOSO 
ESTUDS SóBRE O AMóR 
O CASO DREYFUS 
TRES ESTUDOS DE HISTóRIA 
CONTRóLE DAS FINANCAS PúBLICAS 
A INV ASAO HOLAND~SA DA BAHIA 
TRES ESTUDOS DE HISTóRIA 
RELACAO DE TRABALHO RURAL 

A LITERATURA JUDICIÁRIA 
A LIBERDADE DE AMAR 
O FUTURO DA f'TJLTURA OCIDENTAL 
A SOCIEDADE BlJRGUEZA E O AMOR 
PROBLEMAS DE AMOR E CASAMENTO 
O CRISTIANISMO E A L U'f A DE CLASSES 
DEMOCRACIA E ANTI-DEMOCRACIA 
\VELLS. O PROFETA 
O PROBLEMA DA HABITACAO 
A CIVILIZACA.O MEDITERRANEA 
O CRIME E A SUGESTA.O LITERARIA 
O N~GRO E OS SEUS COST1JMES 
O RENASCIMENTO DO AMOR 
A !MORA LID AD E sor,JAL DE AMAR 
WERTHER E D . . J1JAN 
l\iIUL T.IDóES MISTICA E DELINQUEN. 

TES 

1/2& ú 
E. C. de Menezes 

·Alex-Von Humboldt · 

Eitore Cezári 
Scipio Sighle 

Scipio Sighle 
José Ingenieros 
Ruy Barbosa 
Alberto Silva 
Silvio Farias 
Antonio Vieira 
Alberto Silva 
José Catarino 

Scipio Sighle 
Jiminez de Asua 
Emmanuel Berl 
Em.manuel Berl. 
Paul Haberlin 
Nicolas Berdiaeff 
José Maria Bello 
Pinto de Aguiar 
Pinto de Aguiar 
Oliveira Martins 
Scipio Sighle 
Manuel Querino 
José Ingenieros 
.José Ingenieros 
José Ingenieros 
José Ingenieros 

A VAIDADF. CRIMINAL E A PIEDADE José Ingenieros 
HOMICIDA 

,ESTlJDOS DE ARQUEOLOGIA BRASI- Teodoro Sampaio 
LE IRA . 

nryi:g ESTUDOS DF! CRíTICA LITERARIA Saint Beuve 
FUNCAO DINAMICA DAS BIBLIOTECAS Pinto de Aguiar 

METAPSIQUICA E OCULTISMO 
NOS TEMPLOS DO HIMALAYA A. Van Der Naillen 
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NO SANTUARIO /\. Van Der- Naillen 

OBRAS PRIMAS DA LITERATURA UNIVERSAi~ 

O JOGADOR 
O ESPIAO 
O CRIMINOSO 

OBRAS PRIMAS DO 

No Prelo: 

Fedor Dostoiew sky . 
Maximo Gorgi 
Fran~ois Copée 

ROMANCE UNIVERSAL 

CRilVIE E CASTIGO 
DEPOIS 
CONFISSóES DE UM FILO DO SÉCULO 
O INTRUSO 

Fedor Dostoicw sky 
Enrique M . Remarque 
Alfred Musset 

TARTARIN DE TARASCON 
f\1ARE NOSTRUM 
RAPHAEL 
ESPLENDORES E MISERIAS DAS COR-

TEZAS 
MADAME BOWARY 
JUDEUS SEM DINHEIRO 
A DIVINA COMÉDIA (Trad. Baráo da Vila 

da Barra - Notas de Xavier Pinhe1ro) 
No Prelo: 

Gabriel D' A.nuzio 
Alphonse Daudet 
Blasco Ibanez 
A . Lamartine 

Honoré de Balzac 
Gustave Flaubert 
Michael Gold 

Dante 

ODISSÉIA (Trad. de Odorico Mendes Homero · 
IT.,IADA (Trad. de Odorico Mendes) Homero 
o A V ARENTO lHolieri . 
FAUSTO (Trad. de Antonio F . Castilho) Goethe 

I 

BIBLIOTECA DO PENSAMENTO CRISTAO 
FLOS SANCTORUrv,t F . l. J. Sarinento 
11\fITACA.O DE CRISTO-Trad. e Refle. 

xoes de 
('.ONFISSóES 
J:IISTóRTA SAGRADA 

No Prelo: 
O G:tNIO DO CRISTIANISMO 
OS MARTIRES 
PERFtS DE SANTOS 
O IfOMEl'J E O lVIUNDO 

TEMAS DE NOSSO 
A HUl\.fANIDADE IMPOTENTE 
PARADOXOS 

Roquete 
Santo r\gost!nho 
Roquete 

Chateaubriand 
Chateaubriand 
Ern·est Hello 
Abbé Moreux 

StCULO 

Charles Richet 
Max Nordau ' , 

o HomEM MEDIOCRE 
PARA UMA MORAL SEM DOG1\1AS 
A S FORCAS MORAIS 
AS l\1ENTIRAS CONVENCION~l\IS 
O SÉCULO TARTUFO 

No Prelo: 
OS CRIJ.\.1INOSOS NA ARTE E NA 

LITER.ATURA 
ESTANTE DE PSICOLOGIA 

A SIMULACAO NA LUTA PELA VIDA 
No Prelo: 

AS LEIS DA IMITACAO 
LJVROS DE ARTE 

CIDADE DO SALVADOR 
AZULEJOS DE S . FRANCISCO 
BRASIL DE ANTANHO 
COLEC.AO RECONCA VO 
QtJ AD ROS E MURAIS 
ARTE BRASlI .EIRA 
ARQUITETTJ'R.A r.OLONTAL 

ESTANTE DE ECONOMIA E 
AS ET.APAS DO CAPITALISMO 
ASPECTOS DA PJ\.RAFISCALIDADE 

No Prelo: 
O CAPITAL 
CRÍTICA 1\ "O CAPITA.T." 
A NATUREZ.A DO CA.PIT • .i.\.LISMO 

... '• 

) irv(!} 

José Ingenieros 
José Ingenieros 
José Ingenieros 
Max Nordau 
Paulo de i\1:ontegazza 

Enrico Ferri 
SOCIAL 
José Ingenieres 

Gabriel Tarde 

We1don Americano 
Silvanizio Pinheiro 
Album de Gravuras 
Caribé 
Genaro Curvalho 
José Valadares 
Roberto Smith 
FINANC.t\S 
Laffon Monte~s 
Sylvio Farias 

Karl 1V1arx 
Wilfredo Pareto 
Anna .Rochester 
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"Francisco d e Castro" . .. bela confe
réncia d e Jayme de Sá Menezes" . 

Octavio M angabetra 

"Meu caro Sá Menezes : multo agrade~o 
a remessa do seu "Discurso de Posse", pe9a 
oratória das mala brilhantes, que multo 
aprecie!". 

Pedro CaLmon 

"Jayme de Sá Menezes ... escritor exi
mio e médico ilustr e". 

Aloysio de Castro 

" Dr. Sá Menezes : a.grade<:o a oferta 
dos seus magníficos trabalhos "Cipria.no 
Betamio" e Discurso na XII Reuniáo dos 
Dermato-Slfilógrafos, que 11 com deleite 
e proveito . Louvo-lhes a l'orma e o fundo. 
e o valor das pesquisas em que se fun 
daram'' . 

Wanderley Pinho 

.. Sá. Menezes : 11, com o ma1s grato 
encantamento, o seu discurso de posse. 
primoroso na essencla e na. forma, a con
firmar os m éritos do historiador e a en
carecer os talentos do artista, burllador 
do vernáculo e subllnhador da verdade 
histórica". 

lvolino de Vasconceizos 

"Jayme de Sá Menezes vem se revP.lando 
um escritor sóbrlo e honesto". 

Antónío Loureiro de souza 

" ... Sá Menezes : conheci pessoa.lmente 
Francisco de Castro . . . A sua conferencia 
trai;ou com perfelta. exatidA.o o perfil do 
mestre. Com exn.tidáo e numa Unguagem 
de singular clegt\ncla" . 

Vieira Romeiro 

"Jayme de Sá. Menezes é um inteligent e 
e solicito estudioso da Histórla''. 

Junot SiLveira 

"Sá Menezes poderá, em qualquer parte 
e a qualquer momento, dignificar o nome 
da Bahía". 

Lertuar 1e Assis Rocha 
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