
A Prática Médica no Período de Setecentos na Capitania de Minas Gerais 

Clotilde de A. Azevedo Murakawa – Programa de Pós - graduação em Linguística e Língua 

Portuguesa – FCL/ UNESP – campus de Araraquara 

 As orientações oferecidas aos linguistas pela Linguística de Corpus para a construção 

de bancos de dados, têm sido de suma importância para o estudo das línguas em seus diversos 

níveis. Sardinha (2004, p. 17) em seu livro Linguística de Corpus afirma que o corpus é um 

artefato produzido para pesquisa, reunindo material linguístico de diversa natureza para o 

pesquisador.  Foi sob essa orientação que o banco de dados do Dicionário Histórico do 

Português do Brasil (DHPB) foi organizado, reunindo textos e documentos dos séculos XVI, 

XVII,   XVIII e 1º decênio do XIX, referentes ao período colonial brasileiro, ou seja, de 1500 

a 1808. Dentre a variedade de obras em sua íntegra, textos e fragmentos de textos de tipologia 

diversa que integram o banco de dados, encontram-se obras que tratam da prática médica no 

período de setecentos e em especial em Minas Gerais. Segundo Furtado (2005), a cura e o 

tratamento de doenças que acometiam a população na Capitania de Minas Gerais no século 

XVIII, eram feitos por cirurgiões ou cirurgiões-barbeiros e não por médicos, vindos de 

Portugal; aliavam os conhecimentos adquiridos sobre medicina nos livros às práticas populares. 

Este procedimento levou alguns cirurgiões a elaborarem relatos e compêndios sobre a prática 

médica. Dentre eles destacam-se: Luis Gomes Ferreira e seu Erario Mineral, de 1735; João 

Cardoso de Miranda e o relato da Prodigiosa Lagoa, de 1749 e Governo de Mineiros de José 

Antonio Mendes, de 1770. Para esta apresentação, busca-se   analisar algumas enfermidades 

descritas por Miranda (1749) em seu breve relato Prodigiosa Lagoa em confronto com a prática 

médica empregada por Ferreira (1735) no Erario Mineral. O objetivo é mostrar que, à época 

de setecentos havia uma denominação para as enfermidades que eram conhecidas da população, 

ou seja, essas denominações constituem unidades lexicais que vêm formar um conjunto 

pertencente a uma linguagem de especialidade. Há, portanto, à época, uma linguagem 

terminológica que pode ser organizada em um vocabulário, a partir de estruturas conceituais 

como propõem Hallig e Wartburg (1963) em seu Begriffssystem – Système Raisonné des 

concepts pour servir de base à la Lexicographie. A análise está apoiada também na consulta 

aos dicionários da língua portuguesa dos séculos XVIII e XIX, Associam-se, assim, língua e 

história na construção de um vocabulário terminológico do passado. 
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