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Resumo 

 

O estudo analisa a influência do grego Hipócrates para a origem da explicação 

ambiental do processo saúde-doença. Disserta-se sobre a origem da Geografia da Saúde no 

Maranhão entre meados do século XIX e início do XX, através de cronistas viajantes e dos 

médicos. Considera-se a tese de doutorado do médico maranhense César Augusto Marques, 

intitulada “Clima e moléstias mais freqüentes na província do Maranhão” e defendida em 

1854, como o marco científico no estado.  
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Introdução 

 

Alusões ao clássico saber grego, vez por outra, são utilizadas para relacioná-las aos 

fatos atuais como a cultura, a linguagem e a própria origem de várias ciências que fazem parte 

do inquestionável legado grego para o mundo ocidental. Diante de tantas experiências 

passadas que trazem ensinamentos ou, no mínimo reflexões, a mitologia grega será lembrada 

para enfocar o mote saúde e ambiente. 

 Na mitologia grega, Asclépio, um herói, fruto do amor terreno do deus Apolo, teve 

duas filhas: Panacéia e Higéia. Para os gregos, ambas eram as personificações da saúde 
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curativa e preventiva, respectivamente. Panacéia, do grego panakeia, era a deusa da medicina 

individual curativa, a prática terapêutica baseada em intervenções sobre os indivíduos 

doentes. Higéia, do grego hugieinós, deusa da saúde, era considerada protetora da saúde e do 

bem-estar orgânico, além de velar pela saúde de todos os seres viventes. 

Assim, ao alvitrar este antigo aspecto da cultura grega, revelam-se os incipientes 

registros sobre a relação entre doença e ambiente, através dos estudos de Hipócrates. Este 

filósofo grego, considerado o pai da Medina, em sua obra “Ares, Águas e Lugares”, analisou 

a influência da situação das cidades, a natureza dos solos, os tipos de águas, os ventos e os 

modos de vida; no processo saúde-doença dos seus habitantes. 

O grande legado de Hipócrates, ainda no século V a. C, foi romper com o paradigma 

da explicação divina para a origem das doenças e explicá-las através do estudo das 

características físicas do ambiente. Dessa forma, originou-se a Geografia da Saúde, 

permeando os saberes da Medicina e da Geografia e, constituindo-se em um campo 

interdisciplinar de pesquisa. Pode-se afirmar que, este campo do conhecimento, tem uma 

história longa e evoluiu sob nomes variados como “topografia médica”, “geografia 

patológica”, “epidemiologia geográfica”, “geomedicina”, “geografia médica”, dentre outros. 

Pode-se asseverar que houve uma evolução temática e metodológica para atribuí-la o 

nome atual Geografia da Saúde; e ainda, fases de alta e baixa produção científica, 

subordinado aos paradigmas vigentes em épocas e lugares diferentes. Este estudo, portanto, 

tem como escopo evidenciar uma das fases de alta produção científica, que determinou a 

origem e consolidação da Geografia da Saúde no Maranhão. O período analisado refere-se, a 

meados do século XIX e inicio do XX, através de levantamento bibliográfico que contemplou 

o tema relacionando saúde e ambiente. 

 

Pressupostos para a Geografia da saúde no Maranhão 

 

 Referências à obra hipocrática, para a origem da Geografia da Saúde, são recorrentes entre 

os autores que pesquisam a temática. No julgamento de Andrade (2000) e Pessoa (1983), os 

trabalhos produzidos no período pós-Grécia até o século XVII, não acrescentaram novidades ao 

que já havia sido idealizado por Hipócrates. 
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 Entretanto, cabe esclarecer que, a concepção ambiental da doença proposta por 

Hipócrates, foi representada e complementada por outras teorias que reforçavam a ligação 

entre o ambiente e o processo saúde-doença; como a teoria miasmática e o determinismo 

ambiental. Etimologicamente a palavra “miasma” originou-se do grego miasma, que significa 

“mancha” ou “nódoa”. Foi utilizada inicialmente nos textos teatrais gregos para simbolizar 

uma “mancha de sangue” originada de um assassinato. “Um assassino, uma pessoa que havia 

derramado sangue, se tornava impregnado por um miasma, uma mancha ou impureza, um 

sinal maldito e indelével da morte, que o acompanhava para sempre” (MARTINS, 1997, 

p.91). 

 Segundo Avila-Pires (2000, p.52), o médico romano Galeno (130-200), influenciado 

por Hipócrates, foi quem teria desenvolvido a teoria miasmática e atribuído “a origem das 

epidemias à influência do ar pútrido dos pântanos, dos corpos em decomposição, do calor 

abafado.” Os miasmas eram, sob o prisma médico, eflúvios malignos proveniente do meio 

que podiam penetrar no corpo humano e causar doenças. Pode-se afirmar que a teoria 

miasmática foi determinante nos estudos sobre a influência do meio na saúde das pessoas. 

Prevalecendo a hegemonia desta teoria até meados do século XIX com o advento da era 

microbiana ou bacteriológica; que minimizou a importância do ambiente para saúde. 

 Um segundo aspecto a ser lembrado foi a tendência, entre os produtores do saber, a 

priorizar o elemento climático como o mais determinante sobre o homem. Segundo Kury 

(1990, p.30) “[…] era comum que os filósofos e médicos da Antiguidade defendessem a 

determinação do clima sobre os homens. Aí se incluem Platão, Aristóteles, Galeno e 

Ptolomeu”. Seriam, estes, portanto, os precursores do determinismo ambiental, que 

interpretaram a saúde, o temperamento e até mesmo o intelecto dos homens estariam 

subordinados ao clima. 

 Conforme se abordou anteriormente, os trabalhos produzidos sob a ótica da 

Geografia da Saúde tiveram períodos de alta e baixa produção, haja vista os interesses 

políticos, econômicos e ideológicos que cercaram este campo de conhecimento. Identifica-se 

como um dos interstícios de alta produção, na fase do expansionismo ultramarino europeu e 

conseqüentemente de colonização do Brasil e Maranhão. 

 O início do domínio colonial europeu, especificamente sob o novo mundo, foi 

determinante para a fase de maior produção da Geografia da Saúde. Havia uma clara 
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preocupação, em conhecer as doenças mais freqüentes que se desenvolviam nas terras 

conquistadas, sobretudo nas terras de clima tropical.  No dizer de Andrade (2000, p.153) 

“efetuava-se, assim, o encontro da geografia colonial ou tropical com a medicina tropical”. 

Edler (2001, p.7) foi mais contundente afirmando que “o nascimento da geografia médica 

vinculou-se estreitamente à empreitada colonialista européia”.  

Os séculos XVI e XVII representam o apogeu do processo expansionista europeu. As 

grandes potências européias da época aplicaram capital para investigar e colonizar as novas 

terras. Pessoa (1983, p.98) e Edler (2001, p.5) observaram que nesta execução expansionista 

houve a necessidade de investir mais no conhecimento sobre o ambiente colonizado orientado 

pelo paradigma da geografia médica. 

 

Com as grandes viagens e com as descobertas de novos países, 
surgiram outras forças econômicas devido à fundação dos impérios 
coloniais, entre os séculos XVI e XVII, levando os governos de países 
colonizadores a desenvolver o conhecimento das moléstias neles 
reinantes para a sua própria proteção ou de seu comércio (PESSOA, 
1983, p.98). 

 

 Cabe lembrar que o projeto colonialista europeu favoreceu não apenas o 

desenvolvimento da Geografia da Saúde, este foi só um dos aspectos. O colonialismo 

favoreceu e utilizou a Geografia em quanto saber pragmático e como instrumento de 

conquista. Santos (2002, p.31), por exemplo, atribuiu do nome de “Geografia Colonial” e 

confirma a utilização do conhecimento geográfico como estratégico. “[...] O ímpeto dado à 

colonização e o papel nela representado por nossa disciplina teria sido um fator de seu 

desenvolvimento”. Ainda para o autor, a Geografia teve dificuldades para se desligar deste 

uso geoestratégico e tornar-se uma ciência oficial.  

 Como resultado desta fase de alta produção da Geografia da Saúde, houve a 

produção de verdadeiros “Atlas de Geografia Médica”, na fase da chamada topografia 

médica, que tinham como objetivo prevenir os exércitos europeus em caso de ocupação 

militar em territórios insalubres do mundo tropical (FERREIRA, 1991, p.303).  Nesta fase 

está incluída a colonização do Brasil, portanto, descrever verdadeiros inquéritos sanitários das 

terras recém-colonizadas passa a ser uma preocupação dos colonizadores. 
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 A historiografia que retrata as viagens ao Brasil pelos chamados “viajantes-

naturalistas”, reflete o “olhar” europeu sobre o território brasileiro, traduzindo os relatos das 

viagens como uma espécie de guias de entrada e saída dos colonizadores (KURY, 1990, 

p.43). Na realidade, a imagem do Brasil produzida pelos primeiros viajantes, configurou a 

versão da natureza fantástica e paradisíaca, mas também assinalou os perigos pertinentes ao 

meio tropical. Parafraseando Oliveira (1999, p.47): 

 

A valorização da natureza aparece como que compensando a 
debilidade da cultura no Brasil. O ufanismo baseado nos atributos da 
natureza não aparece sozinho. Seu reverso também faz parte do 
imaginário sobre o país desde seus primórdios e assinala os perigos, as 
ameaças relacionadas à natureza dos trópicos. 

 

 De um modo geral, a imagem do Brasil como país de natureza exuberante e exótica 

revelou-se, não apenas através dos viajantes portugueses, mas de tantas outras tentativas de 

colonização e em diferentes partes de sua extensa área. Simultaneamente, com os perigos da 

natureza tropical e sua população primitiva, reforçou o paradigma determinista em que o 

clima tropical explicaria o atraso econômico e cultural. 

 

Geografia da Saúde no Maranhão: primeiras versões e contribuições 

 

  Os primeiros registros sobre o Maranhão dentro do projeto 

colonizador francês, no século XVII, estão repletos de exemplos que retratam também a 

imagem de uma natureza exuberante e diversa. Dentre os primeiros cronistas que produziram 

esta imagem, destaca-se aqui o Padre Cláudio d’Abbeville, frei capuchinho que acompanhou 

a expedição francesa em 1612: 

 

Em beleza não tem menos que admirar a Ilha do Maranhão. Notam-se 
aí a perder de vista grandes e bonitos campos, onde há várias 
povoações e aldeias, ora colina e ora vales, já bonitas montanhas, 
admiráveis por sua grandeza e altura, e já variedade de terrenos de 
diversas cores (D’ABBEVILLE, 2002, p.212). 
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 Seguindo sua dissertação refere-se ao Maranhão e suas circunvizinhanças, “como um 

quadro bonito e raro, admirado por muitos que talvez não creiam em suas belezas”. Os relatos 

seguintes traduzem uma verdadeira “tradição edênica”, ponto comum dos cronistas coloniais 

expressos sob a imagem do Brasil como todo.  

 

Neste país não há outro jardineiro senão Deus e a natureza. São eles 
que se incumbem de enxertar, podar e cuidar das árvores[...]. Há no 
Brasil muitas árvores frutíferas que nascem espontaneamente, e só 
pela Providência de tão soberano Jardineiro (D’ABBEVILLE, 2002, 
p.213). 

 

 As áreas de clima tropical durante muito tempo foram estigmatizadas pelo “olhar” 

europeu como impróprias para habitar. Em geral, esta premissa foi sendo refutada nos relatos 

produzidos pelos viajantes que realizaram densos trabalhos científicos, catalogando a fauna, a 

flora, a hidrografia, a nosologia e a etnografia de inúmeras regiões do Brasil, incluindo aí o 

Maranhão. Esta refutação é explícita no relato de D’Abbeville referindo-se a Ilha do 

Maranhão2. 

 

Ora, o sol passeia continuamente entre a zona tórrida desde um 
trópico até outro, como se fosse sua morada eterna [...], por isso deve 
ser grande e até excessivo o calor, como sempre pensaram, e ainda 
hoje pensam, muitos autores notáveis, dizendo ser insuportável o 
calor, só com muita dificuldade aí se pode habitar. Mas, por mercê 
de Deus, vimos o contrário na Ilha do Maranhão e terra 
adjacentes ao Brasil, debaixo da zona tórrida [...]. Se a boa 
temperatura de uma região ou clima só depende da pureza e 
moderação do ar, não julgo (talvez alguém pense ser paradoxo) lugar 
mais temperado e delicioso do que este (D’ABBEVILLE, 2002, 
p.194, grifo nosso). 

 

 D’Abbeville (2002) deixou muitos exemplos da maneira de pensar de sua época. 

Expôs em detalhes as características físicas e humanas encontrada na Ilha do Maranhão. 

Quando aborda os gentios, referindo-se a suas estaturas e longevidade, afirma: “É tão 

                                                
2 A Ilha do Maranhão era inicialmente conhecida como Ilha de “Upaon-Açu” nome atribuído pelos indígenas 
que ocupavam a ilha quando da chegada dos franceses. Atualmente é a ilha onde está localizada a capital 
maranhense e mais três municípios. 
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saudável o ar, que eles só morrem por velhice e fraqueza da natureza, e não por moléstias. 

Vivem de ordinário, cem, cento e vinte, e cento e quarenta anos”. No tópico intitulado “Do 

gênio e do humor dos maranhenses”, assevera: “Sendo o ar meridional quente e sutil, forma 

também os homens delicados e engenhosos. Eis a razão porque sendo os maranhenses filhos 

de um clima tão temperado, são por natureza de bons gênios e de alegre humor”. 

 De um modo geral, nos registros feitos sobre o Maranhão há o domínio dos estudos 

naturalistas, etnográficos, geográficos e nosológicos realizados por intelectuais de diferentes 

formações com o intuito de desvelar as terras e os costumes maranhenses. Revelam ainda a 

influência do paradigma da Geografia Médica nas produções científicas, narradas inicialmente 

pelos viajantes estrangeiros e ulteriormente por maranhenses. Não se pode, contudo, 

afirmar que havia uma homogeneidade sobre a concepção ecológica das doenças entre os 

pensadores que se preocuparam com tal tema, especificamente no Maranhão, mas houve uma 

tendência entre os médicos em escreverem orientados por esta concepção. 

 Uma obra que delineou esta proposta foi a tese de doutoramento de César Augusto 

Marques, intitulada: “ Breve memória sobre o clima e moléstias mais freqüentes da província 

do Maranhão”, apresentada em 29 de novembro de 1854, na Faculdade de Medicina da Bahia. 

Este estudo pode ser considerado um marco científico na origem da Geografia da Saúde no 

Maranhão. César Augusto Marques (1824-1900), natural de Caxias-MA, foi médico do Corpo 

de Saúde do Exército, no mesmo ano de sua graduação na província da Bahia, servindo ainda 

no Maranhão, Pará e Amazonas (PORTELA, 1996, p.30). 

 

Dentre os muitos cargos e funções que exerceu, destacam-se os de 
Médico da Província, Comissário Vacinador, da Saúde do Porto, 
Consultor da Santa Casa, Cirurgião da Guarda Nacional, Médico da 
Companhia de Aprendizes Marinheiros e dos Educandos Artífices, 
membro da Junta de Saúde Militar e secretário da Comissão de 
Higiene Pública; foi professor do Liceu do Piauí e do Seminário das 
Mercês, em São Luís (MEIRELES, 1994, p.225). 

 

 As pesquisas realizadas sobre o Maranhão, durante toda a sua vida profissional, 

resultaram em sua obra mais conhecida o “Dicionário Histórico-Geográfico da Província do 

Maranhão” de 1870, no qual está inserida a sua própria tese. Destarte, pode-se notar em 

Marques, vasto conhecimento da história natural, cultural e social da província. 
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 Entender a formação acadêmica de Marques traz importantes aspectos sobre o 

porquê de seu interesse em relacionar clima e moléstia. Sua formação em medicina remota à 

“Escola Tropicalista Baiana”, tendo em vista que desde 1808, época da fundação da Escola de 

Cirurgia da Bahia e do Rio de Janeiro, estas duas escolas são as referências nacionais para a 

medicina da época. “Segundo a Memória Histórica da Faculdade de Medicina da Bahia de 

1884, de autoria de José Affonso de Carvalho, embora a maioria dos seus estudantes fosse da 

província baiana, grande parte deles vinha do norte e nordeste do país” (DICIONÁRIO, 

2003); como foi o caso de Marques. 

 A denominada “Escola de Medicina Tropical no século XIX na Bahia”, se 

popularizou na trajetória das instituições médicas a partir de Antônio Caldas Coni (1952). 

Este autor analisando a medicina da Bahia propôs uma divisão em três épocas: a primeira fase 

denominada “empírica” entre 1500 a 1808, quando prevaleceu o domínio dos saberes de 

origem indígena, africanos e jesuíticos; a segunda fase é denominada “dos sistemas teóricos 

ou época pré-científica”, corresponderia ao período entre 1808 e 1866, em que a influência 

dos pressupostos teóricos europeus é expressiva; e finalmente a fase “científica”, a partir de 

1866, quando as pesquisas realizadas pelos médicos evidenciam certa autonomia teórica 

(CONI, 1952). 

 Diante do exposto, pode-se situar a formação acadêmica de César Marques (1849-

1854) na segunda fase considerada por Coni (1952) como pré-científica, na qual a 

incorporação dos pressupostos da medicina ocidental tradicional é maior. Há evidências em 

sua tese desta influência, sobretudo da Climatologia Médica que se popularizou a partir da 

Europa. Segundo Lacaz (1972, p.39) “a Climatologia médica, Meteorologia clínica ou 

Meteorologia médica confunde-se também com a própria Geografia médica ou pode ser 

considerada como um ramo dessa disciplina”. 

 As associações entre clima e saúde feitas por Marques, expõem a premissa das 

condições climáticas e das emanações miasmáticas como fatores determinantes no 

diagnóstico das doenças. Ferreira, Meireles e Vieira Filho (1958, p.22), ao analisarem a obra 

de César Marques explicam que: 

 

[...] impressionado, com os médicos e higienistas de então, pelas 
idéias reinantes a respeito da ação nociva do clima e dos miasmas, 
perde-se o autor em longas digressões sôbre escalas termométricas e 
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refere as doenças mais comuns no quadro nosológico da província, 
atribuindo sempre àqueles dois fatores a origem de todos os males 
correntes aqui na época. 

 

 Em vários trechos de seu “Dicionário Histórico-Geográfico da Província do 

Maranhão” expressou as doutrinas científicas que o orientou, conforme pode ser observado no 

verbete “moléstias” inicia afirmando: “Dizem Cabanis e Huffeland que cada país ou região 

tem o seu caráter próprio e seu clima especial, que exerce influência sôbre a saúde e moléstias 

de seus habitantes” (MARQUES, 1970, p.483).  

 No verbete “temperatura” referiu-se aos trabalhos termométricos realizados por 

vários estudiosos anteriores a ele, que já haviam comparado as temperaturas entre as 

províncias do norte e sul do Brasil. Relatou que: “na capital da Província do Maranhão, diz o 

muito inteligente Sr. Dr. Sigaud que a temperatura é muitas vezes de 27º 40’ no termômetro 

de Reaumur, que corresponde a 34º 25’ no Centígrado” (MARQUES, 1970, p.442, grifo 

nosso). Deixando registrada mais uma influência teórica da época, referindo-se a José 

Francisco Xavier Sigaud, considerado um ícone no Brasil do século XIX para a Geografia da 

Saúde. 

 Segundo Lacaz (1972, p.10) “[…] em 1844, José Francisco Xavier Sigaud (1796-

1856), médico nascido em Marselha, antigo presidente da Academia Imperial de Medicina, 

publicava Du Climat et des Maladies du Brésil ou Statisque Médicale de cet Empire […]”. 

Pessoa (1983, p.115), analisando a Geografia Médica no Brasil, ressaltou que: 

 

Analisando-se a forma pela qual foi escrito este notável livro, a 
disposição dos assuntos, a ligação dos fenômenos patológicos às 
causas naturais, a vontade de síntese histórica, médica e geográfica da 
nosologia brasileira, sem dúvida alguma, podemos considerar ‘Du 
Climat et des Maladies du Brésil’ como o primeiro tratado brasileiro 
de Geografia Médica, e Sigaud o primeiro geógrafo médico brasileiro. 

  

 Assevera-se que a hegemonia da concepção ambiental das doenças influenciou os 

intelectuais da época em diferentes partes do Brasil, conforme Lacaz (1972) e Pessoa (1983) 

enumeram em seus respectivos trabalhos. Um enfoque semelhante foi adotado entre 

maranhenses principalmente médicos na segunda metade do século XIX, pode-se confirmar 
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tal fato nos registros literários pesquisados, testemunhos da relação atribuída entre saúde e 

ambiente que alcançou grande visibilidade. Entre teses de doutoramento, livros e artigos para 

jornais e revistas, pode-se observar como uma teoria científica influencia as representações 

sociais sobre: saúde, doença, regiões tropicais, dentre outros, compartilhadas por diferentes 

atores sociais.  

 Assim, outro trabalho ilustrativo sob o enfoque da Geografia médica no Maranhão 

foi a tese de doutoramento de Antenor C. Coelho de Souza, médico maranhense, que se 

graduou pela Bahia em 1886. Seu trabalho foi intitulado de “Hemato-Chyluria endêmica dos 

paizes quentes”, quando destacou a expressão “Geographia Médica”. Ainda em suas 

descrições, o autor referiu-se a obra “Topographie médicale de l’Ile de France” de 1818, 

como o melhor estudo da época sobre a doença (SOUZA,1886, p.5). 

 A visibilidade e produção científica nesse campo de estudos reiteram ainda mais a 

importância da matriz ambiental da saúde no Brasil e no Maranhão. Esta tendência pode estar 

atrelada no contexto cultural do final do século XIX e início do XX, dentro da qual os 

intelectuais brasileiros debatiam sobre o processo de formação de uma “identidade nacional”, 

associando-a as questões da diversidade étnica e da tropicalidade do país, como afirmaram 

(LIMA, 1999) e (MACHADO, 1995). 

 Pádua (2002, p.180) analisando a formação da crítica ambiental oitocentista no 

Brasil, afirma que a tradição hipocrática, influenciando o discurso médico, foi centrada nos 

efeitos da degradação ambiental sobre a saúde humana. Afirma ainda que “[…] a carreira 

médica, naquele momento histórico, representou um espaço de convergência para indivíduos 

interessados no estudo sistemático da natureza […]”. Para Kury (1990) o pensamento médico 

brasileiro comungava com o mesmo tema que ocupava de forma expressiva o conjunto da 

elite intelectual: “o potencial de civilização dos trópicos”. No contexto desse debate, a 

qualidade do meio natural dividiu a opinião de muitos médicos; enquanto alguns elogiavam a 

fertilidade e salubridade, outros apontavam os mesmos elementos como causadores das 

doenças. 

 Contribuiu ainda para esta temática o “movimento higienista” que desempenhou 

importante papel nas representações sociais sobre doença e saúde. De acordo com Góis Junior 

(2000, p.6) “[…] em meados do fim do século XIX e início do século XX, surgiu um novo 

discurso. Suas propostas residiam na defesa da Saúde Pública, na Educação e no ensino de 
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novos hábitos. Convencionou-se chamá-lo de ‘movimento higienista’”. Para Lima (1999, 

p.94) “[…] as bases epistemológicas da higiene, até a segunda metade do século XIX, 

encontram-se no chamado neo-hipocratismo”, destarte, pode-se afirmar que o “movimento 

higienista” também contribuiu para legitimar a concepção ambiental das doenças. 

 É importante lembrar, reforçando esse ponto a opinião de Kury (1990, p.81) 

afirmando que, “[…] no Brasil, o tipo de afirmação que considera os climas quentes 

particularmente mortíferos trouxe enormes problemas para os médicos imperiais, cuja missão 

científica era subtrair os aspectos perniciosos do clima tropical”.  

 Esta preocupação, em desfazer os aspectos nocivos do clima, também pode ser 

observada entre os médicos maranhenses. Como modelo deste pensamento cita-se o trabalho 

intitulado: “Geograhia Medica e Climatologia do Estado do Maranhão”, escrito por Nosôr 

Galvão e apresentado ao 4º Congresso Medico Latino Americano, no Rio de Janeiro em 1909. 

 Nosôr Galvão iniciou sua dissertação descrevendo os elementos físicos do Maranhão 

tais como: características do clima, da hidrografia, da vegetação e do relevo do Estado. Na 

seqüência de sua exposição, Galvão lança mão do aporte teórico sobre a climatologia médica 

da época, asseverando que: 

 

Climatologia – a influência do clima sobre o organismo humano e o 
meio é o que constitue a climatologia. Quanto a climatologia 
medica(1), que nos serve de thema, deve ser emancipada da 
geographia, porque ao medico hygienista somente interessa o clima do 
habitat, a espécie climática, influencias mesologicas por onde verifica 
das condições do indivíduo, da capacidade productora da região, da 
salubridade e temperatura. É pois, da geographia phytographica e 
zoológica que ao medico advem o conhecimento da influencia 
therapeutica do clima (GALVÃO, 1909, p.10-11). 

 

 É interessante observar um aspecto bastante presente que é do determinismo 

climático expresso e assimilado pelo autor, que se vale da percepção dos fatalismos de 

natureza climática sobre o funcionamento do organismo humano e ainda sobre seus 

procedimentos. Tal interpretação tornou-se clássica a despeito da concepção do “homem 

como um produto do meio”. 
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Dado como sabemos que o homem é um producto do meio e que é 
capital a influência deste sobre o individuo, vemos temperamentos 
ardentes ou frios, conforme a acção climática das zonas em que 
habitam. Assim, a puberdade que entre nós, para as mulheres, se 
apresenta em seu inteiro vigor aos 14 annos, só aos 17 se manifesta 
nos climas temperados e frios. A evolução cerebral está sujeita à 
mesma acção climática (GALVÃO, 1909, p.11). 

 

 Outro aspecto singular das suas reflexões é a tendência ufanista em relação ao clima 

maranhense, deixando transparecer que as representações da época sobre as influências 

climáticas podiam ser interpretadas como benéficas para determinados aspectos da vida 

humana. Esta referência é corroborada quando apresenta comentários do discurso de um dos 

seus mentores, referindo-se ao Prof. Américo Fróes ao declarar: “Nos climas tropicaes é 

illimitado o poder da imagnação, a parte mais perenne das concepções artísticas e litteraria; é 

ahi que a poesia se alcandora ousada, sonora e tépida como o rytmo festivo da natureza. Muita 

concepção scientifica tem por berço a terra tropical” (FRÓES apud GALVÃO, 1909, p.11). 

 Baseado no trecho supracitado, Galvão fez a relação entre o determinismo climático 

e a produção cultural maranhense e expressivamente ufana-se do Maranhão e dos seus 

intelectuais declarando que: 

 

O Maranhão que é um clima tropical e cuja media annual é de 27º.4 , 
deu mostras disto, foi um dos centros da colônia portugueza, que mais 
predominou na política e nas letras. Tão intenso foi ali o movimento 
intellectual, que lhe valeu o cognome de ‘Athenas do Brazil’ – Isto 
prova a imaginação viva e a intelligencia lúcida de que são 
dotados a maior parte dos nortistas. De 1850 à 1872 appareceram 
em Maranhão para mais de 50 poetas illustres e que tanto brilho deram 
às lettras pátrias. Gonçalves Dias, o primoroso dos lyricos poetas do 
Brazil, João Lisboa, Odorico Mendes, Theophilo Dias, Raymundo 
Corrêa, o estylista sem par Coelho Netto, além de muitos, são filhos 
do Maranhão. (GALVÃO, 1909, p.11, grifo nosso). 
 

 É possível constatar pela natureza dos estudos acima citados, como os temas da 

Geografia da Saúde destacam a concepção ambiental das doenças, e influenciaram o 

pensamento médico maranhense na segunda metade do século XIX e início do XX. Os 

médicos em destaque, César Augusto Marques, Antenor C. Coelho de Souza e Nosôr Galvão, 

são típicos representantes da forma de pensar a indissociável relação entre ambiente e saúde. 
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Mesmo com as suas limitações metodológicas e os discurso ideológicos implícitos 

contribuíram para consolidar o nascimento da Geografia da Saúde no estado do Maranhão. 

 

Considerações finais 

 A concepção ambiental para a origem das doenças subsidiou a constituição da 

Geografia da Saúde e de outros ramos do conhecimento científico, que também debateram o 

binômio saúde-ambiente. Desta maneira, pode-se afirmar que a análise geográfica para 

explicar a saúde humana é, por sua origem, antiga e se desenvolveu permeando os 

conhecimentos médicos e a análise geográfica dos elementos físicos constituintes do 

ambiente. Destacando-se em primeira ordem o clima, como um dos principais elementos do 

ambiente que interferiam diretamente na saúde e em vários outros aspectos da vida humana. 

 No Maranhão, situação equivalente foi produzida, pois os primeiros registros 

conhecidos também desvelam uma preocupação com o clima tropical e sua ação sobre a 

saúde. Considera-se, assim, que as incipientes descrições sobre o ambiente maranhense 

também ratificaram a importância atribuída à relação saúde e ambiente, constituindo a origem 

da Geografia da Saúde maranhense. A efetivação desta área de conhecimento foi consolidada 

cientificamente, através do médico César Augusto Marques, quando explicitou a relação 

clima e moléstias, por meio de sua tese de doutoramento em 1854. Posteriormente vieram os 

demais autores que também discutiram a temática. 

 O período analisado, para a consolidação da geografia da saúde no Maranhão, entre 

meados do século XIX e inicio do XX reproduziu uma fase de alta produção sobre a temática. 

Após este período, em função da chamada “Fase Microbiana” ou “Fase Pasteuriana” a 

importância atribuída ao binômio saúde-ambiente foi negligência, conseqüentemente a 

Geografia da Saúde também. Este processo ocorreu em nível mundial, pois se deixou de 

analisar o processo saúde-doença em seu aspecto multidimensional e postulou-se o aspecto 

unidimensional, como se a ausência de saúde fosse ocasionada apenas por um agente 

etiológico. 

  Considera-se, portanto, que os trabalhos que deram origem a Geografia da Saúde no 

Maranhão precisam ser lidos e divulgados; assim a temática saúde e ambiente será retomada e 

revisada.  Desta maneira, a saúde será analisada sob o enfoque muldimensional, pois é 

determinada, principalmente, por fatores socioeconômicos e ambientais. 
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