
Id: 36472 

Autor: Coe, Agostinho Júnior Holanda. 

Título: A assistência em crise: a Santa Casa da Misericórdia do Maranhão na segunda 
metade do século XIX (1850-1890) / Assistance in crisis: The Santa Casa da 
Misericordia of Maranhao in second half of the Nineteenth Century (1850-1890). 

Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2013. 203 p. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz para obtenção do 
grau de Doutor. 

Resumo(s): Este trabalho analisa como a assistência proporcionada pela Santa Casa da 
Misericórdia do Maranhão consubstanciou as relações entre as elites locais e o Poder 
Imperial, gerando alianças e conflitos e como se deu a simbiose entre a Santa Casa e 
as administrações provinciais em São Luís, pois em 1850 o cargo de provedor da 
Misericórdia passou a ser exercido exclusivamente pelos presidentes da província. A 
partir deste momento coube aos presidentes-provedores qualificar a crise financeira 
da instituição e apontar caminhos para solucionar os principais problemas no plano 
da assistência praticada pela Santa Casa da Misericórdia. Em 1890 temos o decreto 
que vetou a intervenção do poder público no regime econômico dos institutos e 
associações de caráter religioso, estabelecendo o fim da obrigatoriedade do cargo de 
provedor da Misericórdia ser desempenhado pelos presidentes da província que 
passaram pelo Maranhão. Analisaremos a segunda metade do século XIX em São 
Luís a partir de suas crises econômicas recorrentes e que modificarão alguns dos 
serviços prestados pela Santa Casa da Misericórdia em São Luís. (AU) - pt 

Descritores: Administração Hospitalar 
Assistência à Saúde 
História 
Brasil 

Descritores Locais: Maranhão 

Localização: BR1273.1; T362.110981, C672a 

Endereço Eletrônico: http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/images/dissertacoes/teste/tese_agostinho_junior.pdf- 
pt. 

Orientador: Ferreira, Luiz Otávio 
 

 
 

Id:  34060  

Autor:  Lisboa, Cristóvão de, Frei; Walter, Jaime^roth; Iria, Alberto^raft.  

Título:  História dos animais e árvores do Maranhão.  

Fonte:  Lisboa; Arquivo Histórico Ultramarino; 1967. 158 p. ^bilus.  

Resumo(s):  Durante os dois primeiros anos da sua estância no Maranhão é que Frei 
Cristóvão percorreu as regiões do interior. Nestas viagens provavelmente 
colheu os elementos de que se utilizou para a elaboração da sua obra. A 
época em que Frei Cristóvão abandonou o Maranhão e a data da sua chegada 
à mesma província têm para nós importância primacial para a valorização da 
obra em causa, por estarem ligadas a factos anteriores à ocupação 
holandesa. Acontece, entretanto, que um abre o códice, o folheia 
vagarosamente e lê com cuidado, não só uma ou outra observação surge 
junto dos desenhos, mas também todo o texto, fica com a impressão de que o 
livro não representa, de facto, uma história doa animaes, e arvores do 
Maranhão como explicitamente se diz no frontiscpício. Antes parece não 
passar de um borrão, ou livro de apontamentos, onde duas ou mais pessoas 
tivessem deixado fixados os desenhos e os conhecimentos que tinham 
adquirido pela longa observação e pelo tempo, ou por atento estudo dos 
assuntos em que foram chamadas a intervir e do qual então se partiria para 
uma outra obra demais largo fôlego. - pt  

Nota Interna:  Pertence à Coleção Lourival Ribeiro  

http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/images/dissertacoes/teste/tese_agostinho_junior.pdf


Descritores:  História Natural 
Zoologia 
Botânica  
-Árvores 
 Brasil 

Limites:  Animais 

Localização:  BR1273.1; 508.81, L769hi  

Região não DeCS: Maranhão 

 
 

Id: 30754 

Autor: Oliveira, Eduardo Gomes. 

Título: Assistência a alienados na Santa Casa de Misericórdia do Maranhão (1882-
1892) / Assistance alienated in the Santa Casa de Misericórdia of Maranhão 
(1882-1892). 

Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2011. 92 p. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz para 
obtenção do grau de Mestre. 

Resumo(s): Esta dissertação teve como objetivo discutir o contexto da construção do 
primeiro Hospício de Alienados em São Luís, entre os anos de 1882 a 1892. 
Durante o período, uma classe intelectualizada propunha para a cidade um 
projeto modernizador orientado por seu imaginário beletrista, racional e 
higiênico. A proposta de construção do Hospício pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa de Misericórdia do Maranhão, em 1882, aparece como parte deste 
projeto, e está associada a uma orientação caritativa da Irmandade da 
Misericórdia articulada a princípios civilizatórios de um regime ilustrado de 
governo, no Segundo Reinado do Império Brasileiro. Contudo, devido a 
conjunturas políticas, sociais e econômicas por nós aqui também analisadas, o 
Hospício de São Luís não chegou a ser inaugurado. Após atrasos na 
construção, seu projeto foi abandonado definitivamente em 1892, quando após 
a instauração da República, a Santa Casa de Misericórdia, por meio de acordo 
com o poder Estadual, decidiu-se por manter os alienados em leitos do 
Hospital de Caridade, que acolhia enfermos acometidos das mais diversas 
doenças. Este trabalho buscou, em última instância, compreender o que 
produziu a demanda da construção do Hospício no Maranhão do século XIX, 
assim como as causas dos entraves que impossibilitaram sua conclusão 
naquele momento. (AU) - pt 

Descritores: Saúde Mental/história 
História da Medicina 
Assistência em Saúde Mental  
-Brasil 

Localização: BR1273.1; T 362.2, O48a 

Endereço Eletrônico: http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/images/teses/dissertacao_eduardogomes.pdf- 
pt. 

Orientador: Facchinetti, Cristiana 

Região não DeCS: Maranhão 

Instituição como Tema: Santa Casa de Misericórdia do Maranhão 
 

 
 

Id:  29506  

Autor:  Cruz, Ernesto; Freyre, Gilberto^raui.  

Título:  Igrejas e sobrados do Maranhão (São Luís e Alcântara).  

Fonte:  Bahia; Livros de Portugal; 1953. 118 p. ^bil.  

http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/images/teses/dissertacao_eduardogomes.pdf


Nota Interna:  Possui muitas fotos de igrejas e casas do Maranhão. Pertence à Coleção 
Lourival Ribeiro; Pertence à Coleção Lourival Ribeiro  

Nota Geral:  Vários títulos encadernados juntos: Clemente Ferreira: breves notas 
biográficas ao ensejo do centenário do nascimento (1857-29/9-1957) do 
pioneiro da luta contra a tuberculose no Brasil; Oswaldo Cruz (impressões de 
um discípulo); A Escola Tropicalista Bahiana; Periódico do Instituto Histórico 
da Bahia, n.3, 1863; Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, 
1931  

Descritores:  História 
Arquitetura 
Edifícios  
-Brasil 

Descritores Locais:  Igreja 

Localização:  BR1273.1; 981.21, C957i  

Região não DeCS: Alcântara - MA; São Luís - MA 
 

 

 

Id:  29320  

Autor:  Faria, Regina Helena Martins.  

Título:  Mundos do trabalho no Maranhão oitocentista: os descaminhos da liberdade.  

Fonte:  São Luís; Edfuma; 2012. 316 p.  

Resumo(s):  Este trabalho é um estudo sobre a maneira como as elites do Maranhão 
viam o trabalho direcionado para a agroexportação, abrangendo do início do 
século XIX à abolição da escravidão. Compõe-se o cenário em que viviam as 
elites: uma província em crises constantes da agricultura voltada para a 
exportação, mas expandindo a conquista de seu território; uma sociedade 
estruturada pelo critério étnico, cujas elites construíam de si mesmas uma 
imagem de erudição e refinamento -  

Descritores:  História 
Trabalho 
Grupo com Ancestrais do Continente Africano  
-Brasil 

Descritores Locais:  Maranhão 
 Escravatura 

Localização:  BR1273.1; 981.21, F224m  

 
 

Id:  28251  

Autor:  Faria, Regina Helena Martins de; Coelho, Elizabeth Maria Beserra.  

Título:  Saberes e fazeres em construção: Maranhão, séc. XIX-XXI.  

Fonte:  São Luís; EDUFMA; 2011. 343 p.  

Resumo(s):  As temáticas e abordagens são bem variadas, fruto da diversidade dos 
interesses e das áreas de especialização dos autores. Dessa forma, 
discute o campo intelectual com os saberes médicos e debates científicos, 
história da educação do Maranhão e a institucionalização de saberes no 
meio universitário. - pt  

Descritores:  Educação 
Educação/hist 
Ciência  
-Brasil 

Limites:  História do Século 19 
História do Século 20 
História do Século 21 



Localização:  BR1273.1; 370.981, F224s  

Região não DeCS: Maranhão 

 

 
Id:  29185  

Autor:  Maranhão. Diretoria de Saùde e Assistencia; *.Liga Maranhense contra a 
Tuberculose*.  

Título:  Conferencias sobre a tuberculose.  

Fonte:  Maranhão; Imprensa Oficial; 1939. 115 p.  

Resumo(s):  Apresenta algumas conferências promovidas pela Diretoria de Saúde e 
Assistência e a Liga Maranhense Contra a Tuberculose, que constituem, no 
Maranhão, dois núcleos de estudos, tratamento e propaganda contra a 
tuberculose. -  

Descritores:  Tuberculose/diag 
Tuberculose/prev 
Saúde Pública  
-Brasil 

Tipo de publicação:  Discursos 

Localização:  BR1273.1; 616.995, M299c  

Região não DeCS: Maranhão 
 

 
 

Id:  28066  

Autor:  Mota, Antonia da Silva.  

Título:  As famílias principais: redes de poder no Maranhão colonial.  

Fonte:  São Luís; EdUFMA; 2012. 256 p.  

Resumo(s):  O objeto maior deste estudo é a “rede” de famílias que encabeçou o 
processo de colonização no Maranhão pombalino. A verificação comtempla 
o feixe de vínculos, os interesses pessoais, a criação e a integração (mas 
também, e, sobretudo, desintegração) através desta rede, dos espaços 
territoriais, econômicos, políticos e sociais em geral, que constituíram uma 
das faces fundamentais da experiência colonizadora nesta região -  

Nota Interna:  Doação da Pós-Graduação  

Descritores:  História 
Políticas Públicas 
Família 
Condições Sociais/hist 
Estilo de Vida 
Colonialismo/hist  
-Brasil 

Descritores Locais:  Maranhão 

Localização:  BR1273.1; 981.21, M917f  

 
 

Id:  26359  

Autor:  Amaral, José Ribeiro do.  

Título:  O Estado do Maranhão em 1896.  

Fonte:  Maranhão; Typographia a vapor - Frias; 1897. 196, Lxxi p.  

Resumo(s):  Arrola a história do estado do Maranhão, desde as primeiras tentativas de 
colonização em 1535. Traz dados geográficos da região como hidrografia e 
estradas. Fala sobre as comarcar maranhenses, com informações 



econômicas e administrativas. Inclui demonstrativo da produção do estado em 
1895 e legislação estadual: Constituição do Estado, Lei dos Municípios e 
Regimento da Instrução Pública -  

Nota Interna:  Obra composta à vista de grande numero de documentos, acompanhada da 
Carta Geral do mesmo Estado, bem como das plantas, dos rios Parnahyba e 
Gurupy, da ilha do Maranhão, e da cidade de S. Luiz em 1640 por ocasião da 
Invasão Hollandeza, e em 1844, e publicada sob os auspicios do Exmº Srº 
Capitão-Tenente Manoel Ignacio Belfort Vieira governador do Estado 
(transcrito da folha de rosto)  

Descritores:  História 
Documentos  
-Brasil 

Localização:  BR1273.1; OR981.21, A485e  

 

Id:  25665  

Autor:  Carreiro, Gamaliel da Silva^rorg; Ferretti, Sergio Figueiredo^rorg; Santos, 
Lyndon de Araújo^rorg.  

Título:  Religiões e religiosidades no Maranhão.  

Fonte:  São Luís; EDUFMA; 2011. 305 p. (Coleção Humanidades).  

Resumo(s):  Este livro está dividido em torno de quatro argumentos: protestantismo, 
religiosidade popular, catolicismos e espiritualismos, seguindo abordagens 
sociológicas, antropológicas e histórica. Além de disponibilizar aos 
interessados no fenômeno religioso resultados de pesquisas realizadas no 
Maranhão em diversas áreas do conhecimento científico, o livro contribui 
para a compreensão e interpretação do referido fenômeno em âmbito mais 
amplo, uma vez que os trabalhos que compõem a coletânea refletem sobre 
teorias clássicas e suas aplicações em diversos contextos históricos e 
sociais. - pt  

Descritores:  Religião/hist 
Ciências Sociais/hist  
-Brasil 

Descritores Locais:  Religiosos 
 Aspectos Sociais 

Localização:  BR1273.1; 200.8121, C314r  

Região não DeCS: Maranhão 

 
Id:  23980  

Autor:  D'Abbeville, Claudio.  

Título:  História da missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão e suas 
circumvisinhanças.  

Fonte:  Maranhão; Typ. do Frias; 1874. 456 p.  

Resumo(s):  O autor Capuchinho francês fez parte da missão que foi ao Maranhão 
acompanhando a expedição de La Ravardière, em 1612, ficou no Brasil 
quatro meses. De volta à França escreveu esta história da missão dos 
padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão que foi publicada pela primeira vez 
em 1614. Nenhum outro cronista, em seu tempo tratou a matéria com tanta 
especificação e clareza. A presente tradução brasileira, ainda que seja a 
primeira, é considerada imperfeita, na visão de Rubens Borba de Moraes. O 
texto, porém, é considerado um clássico da etnografia brasileira e uma 
importante contribuição acerca do domínio francês no Maranhão -  

Nota Interna:  Pertence à Coleção Lourival Ribeiro  

Nota Geral:  Possui assinatura de Franklin Tavora e também a assinatura do Lourival 
Ribeiro está datada de 1965. Possui carimbo da Oficina do Instituto dos 
Surdos Mudos. A biblioteca possui as edições de 1945 e de 1975. 



Descritores:  História 

Descritores Locais:  Missão dos Capuchinhos 
 Maranhão 
 Igreja 

Localização:  BR1273.1; OR271.36981, A124h, 1874  

 

Id:  21372  

Autor:  Berredo, Bernardo Pereira de.  

Título:  Annaes Historicos do Estado do Maranhão.  

Fonte:  [São Luís?]; Typographia Maranhense; 1849. 318 p.  

Resumo(s):  No Estado do Maranhão, que então compreendia Ceará, Maranhão, 
Pará, Piauí, foi onde se reuniram os fragmentos de todas as tribos 
dispersas, e foi este o lugar das suas últimas trincheiras. Encontramos 
no Ceará os Tobajaras, em Maranhão os Tupinambás, os Potiguares 
nos Tocantis, e os Tupis em todo o Brasil. E tudo isso se destruiu e se 
aniquilou. Só duasa nações resistiram por muito tempo, os Tobajaras, 
de que tratamos e os Nheengaybas, assim chamados por falarem mal a 
sua língua, que era a geral. - pt  

Nota Interna:  Pertence à Coleção Lourival Ribeiro  

Nota Geral:  Em que se dá noticia do seu descobrimento e tudo o mais que nelle tem 
succedido desde o anno em que foiy descuberto até o de 1718: 
oferecidos ao Augustissimo monarca D.João V. Nosso Senhor; Possui 
dedicatória datada em fevereiro de 1958  

Descritores:  História  
-Brasil 

Tipo de publicação:  Obra Rara 

Localização:  BR1273.1; OR981, B533a  

Região não DeCS: Maranhão 

 

Id: 16795 

Autor: Nunes, Patrícia Maria Portela. 

Título: Medicina, poder e produção intelectual: uma análise sociológica da medicina 
no Maranhão / Medicine, power and intellectual production: a sociological 
analysis of the medicine in Maranhão. 

Fonte: São Luís; UFMA; 2000. 402 p. ^btab. 

Resumo(s): Ao longo do trabalho a autora mostra ao leitor as dificuldades na construção 
do objeto de pesquisa, narrando desde o princípio, como evoluiu a 
preocupação com o problema que estuda. Salienta a qualidade de indiscrição 
da pesquisa e seus elementos iniciáticos, que exigem tempo e dedicação. A 
autora não se propõe a realizar uma história das instituições ou da medicina, 
enfatizando que trabalha com a sociologia do conhecimento sobre o poder 
simbólico dos médicos. Desvenda seus atributos para ocupar posições na 
produção de conhecimentos e no exercício de cargos e funções na sociedade, 
destacando o domínio de médicos e de bacharéis como cerne da cultura de 
elite no Brasil. O livro está dividido em duas partes. A primeira é uma 
primorosa análise sobre o trabalho em bibliotecas e arquivos, como parte 
integrante da produção do conhecimento. Nela a a autora reeduca o olhar do 
pesquisador, mostrando as relações sociais que permeiam a prática de 
pesquisa, destacando por exemplo a burla das normas e o descaso das 
instituições com seus acervos. Na segunda parte é feita uma análise 
detalhada da formação acadêmica em medicina e da carreira médica como 
meio de acesso a cargos na estrutura de poder. Estuda a carreira e dois 
conhecidos médicos que tiveram carreira política de destaque, mostrando os 
padrões de explicação da realidade e as representações de Maranhão e de 
maranhense que adotaram (AU) - pt 



Nota Geral: Inclui bibliografia; Texto original de Dissertação de Mestrado 

Descritores: Médicos/história 
História da Medicina 
Educação Médica/história 
Pesquisa/métodos  
-Brasil 

Descritores Locais: Intelectuais 
 Saber Médico 

Tipo de publicação: Livros de Texto 

Localização: BR1273.1; 610.98121, N972m 

Região não DeCS: Maranhão 
 

 

Id: 16070 

Autor: Cascudo, Luís da Câmara. 

Título: Geografia do Brasil Holandês: presença holandesa no Brasil. 

Fonte: Rio de Janeiro; José Olympio; 1956. 303 p. ^bilus, ^bmapas, ^btab. 

Resumo(s): Descreve a presença holandesa no nordeste do Brasil. Trata das 
realidades sociais do nordeste brasileiro da época, clima, alimentação, 
arquitetura, escravidão, vocabulário e outros aspectos. - pt 

Nota Interna: Pertence à Coleção Lourival Ribeiro 

Nota Geral: Coleção Documentos Brasileiros, n.79. Dirigida por Octávio Tarquínio de 
Sousa 

Nota Formatada 
de Conteúdo: 

Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Maranhão. Mapa de Marcgrave, carta de Matias Beck. 
Documentação e gravuras flamengas 

Descritores: Geografia 
História  
-Brasil 
 Países Baixos 

Descritores Locais: Brasil Colônia 

Localização: BR1273.1; 918.81, C336g, Col.L.R 

Região não DeCS: Região Nordeste 

 

Id:  14710  

Autor:  Montello, Josué ^raut.  

Título:  A polêmica de Tobias Barreto com os padres do Maranhão.-v.183  

Fonte:  Brasília; INL; 1978. 124 p.  

Resumo(s):  Graças a alguns problemas com a igreja, no Maranhão, Tobias 
Barreto fez críticas duras à instituição. Tais episódios inspiraram o 
historiador e memorialista maranhense Josué Montello a escrever 
este livro. O Padre Fonseca foi especialmente agraciado por ele em 
seus textos. “A raiz quadrada, da soma de todas as vacas, com que 
boli, de todas as cascavéis que assanhei, (...), é hoje o Padre 
Fonseca.”, Tobias Barreto não costumava ceder a pressões ou 
amansar o tom das suas críticas, em um poema cujo título é o nome 
do citado padre, diz não se importar com a crueldade da batina 
enfurecida contra ele e descreve o sacerdote como um “padreco” e 
uma “besta” -  

Nota Interna:  Pertence a Coleção Lourival Ribeiro  

Descritores:  História  
-Brasil 

Localização:  BR1273.1; 981.04, M776p  



Instituição como Tema: Barreto, Tobias 

 

Id:  14594  

Autor:  Santos, Maria Januária Vilela.  

Título:  Balaiada e a insurreição de escravos no Maranhão .  

Fonte:  São Paulo; Ática; 1983. 145 p.  

Resumo(s):  Em Dezembro de 1838, a Balaiada eclodia nos sertões maranhenses. É nesse 
momento que também a resistência negra adquire proporções até então 
desconhecidas. Os dois movimentos caminham paralelamente, com objetivos 
distintos: o primeiro, contra o deplorável estado de pobreza da população 
livre; o segundo, contra a sujeição servil -  

Nota Interna:  Coleção Ensaios, 101  

Descritores:  História 
Grupo com Ancestrais do Continente Africano  
-Brasil 
 Política 

Limites:  Humanos 

Descritores Locais:  Maranhão 

Localização:  BR1273.1; 981.04, S237b  
 

 

 

Id: 10005 

Autor: Leite, Heloisa Moreira Lima. 

Título: Desenvolvimento do ensino na área de saúde da Universidade Federal do 
Maranhão (1919-1966) / Development of education in the area of health at 
the Universidade Federal do Maranhão (1919-1966). 

Fonte: Rio de Janeiro; s.n; s.d. 155 p. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Fundação Getúlio Vargas. Instituto de Estudos Avançados 
em Educação para obtenção do grau de Mestrado. 

Resumo(s): Retrospectiva histórica dos acontecimentos que marcaram o ensino superior 
no Brasil, e a análise da política educacional brasileira. Procura mostrar a 
política nacional de saúde, direcionada a atender uma população que a 
fortaleça como classe dominante, ao mesmo tempo, selecionando 
mecanismos falaciosos para a manutenção do seu mercado de trabalho. 
Reconstrução do surgimento dos cursos da área de saúde da Universidade 
do Maranhão, tomando como pano de fundo as contradições de uma 
instituição que busca encontrar sua identidade, mas é limitada, a nível 
nacional, a uma política de educação e saúde, a nível regional, a disputa 
pela hegemonia, tendo em vista os interesses de grupos e não de uma 
sociedade. (AU) - Pt 

Descritores: EDUCAÇAO MÉDICA/historia 
POLITICA DE SAUDE/tendencias  
-BRASIL 

Descritores Locais: ENSINO DE GRADUAÇAO 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 

Tipo de publicação: DISSERTACOES ACADEMICAS 

Localização: UFRJ/CFCH; T/IESAE, L533d 

Região não DeCS: MARANHAO 
 

 
 

Id: 9438 

Autor: Oda, Ana Maria Galdini Raimundo. 



Título: Sobre o diagnóstico diferencial entre a histeria e a beribéri: as epidemias de 
caruara no Maranhão e na Bahia, nas décadas de 1870 e 1880 / On the 
differential diagnosisa between hysteria and beriberis: epidemics of caruara 
(rheumatic pain) in Maranhäo and Bahia in the 1870s and 1880s 

Fonte: Rev. latinoam. psicopatol. fundam;Rev. latinoam. psicopatol. 
fundam;66(4)(4):135-144, dez. 2003. , dez. 2003. 

Resumo(s): Analisa o artigo "A abasia coreiforme epidêmica no Norte do Brasil", de 
Raimundo Nina Rodrigues, originalmente apresentado como uma 
comunicação ao 3. Congresso Brasileiro de Medicina, em Salvador, outubro 
de 1890, publicado no periódico carioca Brazil-Medico, em novembro do 
mesmo ano, e republicado neste volume da Revista Latinoamericana de 
Psicopatologia Fundamental.(AU) - Pt 

Nota Interna: Versão modificada de parte da teses de doutorado "Alienação Mental e 
Raça: a psicopatologia comparada dos negros e mestiços brasileiros na 
obra de Raimundo Nina Rodrigues", defendida na FCM - UNICAMP, em 
agosto de 2003 
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Id: 9413 

Autor: Castro-Santos, Luiz Antonio de. 

Título: A vez da mulher camponesa: movimento social, identidade e saúde no 
Maranhäo (um relato hirschmaniano) / The time and hour of peasant women: 
social movements, identity and health in the state of Maranhäo (a 
Hirschmanian tale) 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos de Populaçäo;20(1):43-62, jan.-jun. 2003. 

Resumo(s): Discute o surgimento de um movimento social no interior do Estado do 
Maranhão e suas implicações para a saúde das populações camponesas. 
Trata-se de uma luta pela reconquista do direito à coleta livre nos babaçuais, 
que logo se orientou por uma agenda mais ampla de direitos sociais, na última 
década do século 20, onde o direito à saúde tornou-se um dos pontos 
prioritários.(AU) - En 
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Id: 9002 

Autor: Costa, Jackson M. L.; Viana, Graça Maria C; Saldanha, Ana Cristina R; 
Nascimento, Maria D. S. B; Alvim, Aymoré C; Burattini, Marcelo N; Silva, 
Antonio R. da. 

Título: Leishmaniose visceral no Estado do Maranhão, Brasil: a evolução de uma 
epidemia / Visceral leishmaniasis in the State of Maranhäo, Brazil: evolution of 
an epidemic 



Fonte: Cadernos de Saúde Pública;11(2); 321-4, abr.-jun. 1995. graf 

Resumo(s): Faz um breve relato da evolução histórica da leishmaniose visceral no Estado 
do Maranhão, Brasil, avaliando as possíveis causas da expansão da referida 
doença no Estado, assim como as medidas de controle adotadas pelo 
Ministério da Saúde objetivando a diminuição da incidência da mesma. (AU) - 
Pt 
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Id:  7137  

Autor:  Faria, Regina^rorg; Montenegro, Antonio^rorg.  

Título:  Memória de professores: histórias da UFMA e outras histórias.  

Fonte:  Säo Luiz; Universidade Federal do Maranhäo; 2005. 610 p.  

Resumo(s):  Reúne entrevistas com 14 professores que integravam o corpo docente da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) na época de sua fundação, em 
1966. Como a técnica utilizada nas entrevistas foi a história de vida, o livro 
traz informações não só sobre o processo de criação da UFMA e sua 
trajetória, mas acerca da história recente do Brasil e do Maranhão. -  
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Id:  5388  

Autor:  Mendonça, Marcos Carneiro de.  

Título:  A Amazônia na Era Pombalina: correspondência inédita do 
governador e capitäo-general do estado do Gräo Pará e Maranhäo 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado: 1751-1759.-3 v  

Fonte:  Säo Paulo; IHGB; 1963. 1270 p. ilus, mapas.  

Resumo(s):  Francisco Xavier de Mendonça Furtado recebeu duas importantes 
diretrizes para a sua ação de governo: promover a secularização da 
administração das aldeias e a declaração da “liberdade” dos índios, 
com a consequente supressão do poder temporal dos religiosos 
nesses locais; e a criação de uma companhia geral de comércio para 
o Grão-Pará. Estas duas linhas de governo faziam emergir três 
questões indissociáveis: a “liberdade dos índios”, a abolição do 
governo temporal das aldeias controladas pelos missionários; e o 
incentivo à produção e ao comércio da capitania -  
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Id: 5363 

Autor: Carreira, António. 

Título: As Companhias Pombalinas: de Grão-Pará e Maranhão e Pernambuco e 
Paraíba. 

Fonte: Lisboa; Editorial Presença; 1982. 426 p. ilus, mapas, tab. 

Resumo(s): Na presente obra, António Carreira estuda a ação das duas Companhias 
Pombalinas que maior influência exercerem na vida portuguesa da época, 
quer nos aspectos econômico-financeiros, quer nos político-sociais. De fato, o 
movimento comercial que consistiu na introdução, no ocidente africano, de 
mercadorias europeias e de outras origens, permutadas por gêneros e 
escravos, e bem assim no transporte destes para o Brasil veio ter importante 
repercussão na economia do Brasil e de Portugal, ambas zonas do vasto 
plano de fomento agropecuário e industrial gizado pelos portugueses. - pt 

Nota Interna: Inclui índice, bibliografia. Série Biblioteca de Textos Universitários, 57 
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Id:  806  

Autor:  França, Luís de; Rosário, Tolentino do; Rosário, Sebastiana do; Aranha, 
Augusto.  

Título:  Memória de velhos. Depoimentos: uma contribuiçäo à memória oral da cultura 
popular Maranhense.-v.2  

Fonte:  Säo Luis; Lithograf; 1997. 200 p. ilus.  

Resumo(s):  O presente trabalho propõe-se a oferecer uma contribuição para o registro de 
acontecimentos integrantes da vida maranhense, em determinados períodos, 
relacionados a vários aspectos da nossa rica cultura popular.(AU) - pt  
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Id: 4 

Autor: Silva, A. Rafael da. 

Título: Malária: estudo clinico e epidemiológico, na recente colonização agrícola da 
região de Buriticupu, no Estado do Maranhão. 

Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 1975. 113 p. il, mapas, tab. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faculdade de 
Medicina para obtenção do grau de Mestre. 

Resumo(s): Estudo sobre aspectos clínicos e epidemiológicos da malária em uma área 
de colonização agrícola recente do Estado do Maranhão na Região 
Amazônica. Apresenta uma caracterização geográfica, climática e 
socioeconômica da população da área, os fatores de transmissão da doença 
e a vulnerabilidade e receptividade da região.(MAM) - Pt 
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