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As Epidemias na Historia do Homem

J . C. SOUR NIA e J. RUFFlE

(Edicoes 70, col. Perspectivas do Hornern)

Partindo do conceito de especie desenvolvido por Vandel como sendo
«urn estado de equilibrio entre as aptidoes fisiologicas eos constrangimentos
arnbientais» (p. 27), os autores introduzem a questao da doenca no contexto
mai s adequado: 0 homem no seu nicho eco logico, necessaria mente instavel, e
sobrevivendo nele a sua maneira, isto e, agindo culturalmente.

A biologia e a historia estao la mas uma e outra estao centradas no
homem e no seu processo especifico de adaptacao . Dai que os autores consi
derem, e com razao, que esta pesquisa se situa na linha da a ntropolog ia
medica.

Como especie 0 homem esta sujeito a urn processo permanente de evo
lucao e adaptacao. As doencas bern como os costumes , as crencas e as orga 
nizacoes socia is em cujo contexto as primeiras se manifestam, formam urn
todo coerente numa populacao concreta. E ao nivel desse todo real e vivo - a
populacao - qu e se pode entender 0 pr oces so de adaptacao e evolucao do
homem tanto no qu e ele tern de comum com outras especies como no que
tern de especifico e unico, Com efeito a ad aptacao tecnica (cu ltural) decor
rente de uma especializacao no psiquismo inviabilizou outras fo rmas de espe
cializacao organica que eventualmente seriam tambern 0 ponto de partida
para uma radiacao adaptativa como noutros animais que nos sao familia res .
Tal como 0 antepassado da raposa deu diferentes animais para as regioes
polares (Alopex lagop us: a raposa polar), para as regioes deserticas (Fennecus
zerda: 0 feneco) e para as regioes temperad as ( Vulpes vu lpes : a 'raposa
comum), 0 mesmo seria de esperar da no ssa especie, Contudo 0 que a rea li
dade mostra e que os habitantes humanos dessas referidas regioes, a saber,
Esquirnos, Tuaregs e Europeus, sao nao so do mesmo genero como tambern
da mesma especie, entendend o-se as va riacjies da pigmentacao da pele, da
cor e forma do cabelo e outras, como indicadores de simples variacao geo
grafica . Este ponto de divergencia no processo evolutivo e ex plicitado na
exposicao dos autores bern como a facilidade com que uma especie de origem
tropical, co mo a nossa, ocupa progressivamente todos os meios tornando-se
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a mai s ubiquist a d as es pecies. 0 instrumento d esta ocu pa cao pr ogr essiva de
tod o s os meios e, se m d uvi da, essa forma u nica de adaptacao q ue se cha ma
cultura e que se ex pr ime em d ifer entes civilizacoes. Doe nca e civilizacao pas
sa m assim a fio co ndutor d a ex posica o su bse q ue nte e os resultad os desta
met od ologia sao ev ide ntes . Ne ste desenvol vimento se sit ua « 0 ch oque bi ol o
gico da co nqu ist a» levad o a cabo no Novo M u ndo e as Io rrnas rnu ltipl as de
ge nocid io (a inda que na o premeditad o) d ai decorrentes e que se a rras ta m ate
a os nosso s di as, em que os a merindeos que rest am sao a rr u ma dos em «rese r
vas» ca da vez ma is escassas e se m ho rizonte.

Se gue-se 0 desfile a lgo pa tet ico d o a poca lipse das pestes (ca p. V) co m
dest aque para a terrivel pest e negra , a gra nde epidemia da a lta Idade Media;
as fe br es intestinais (ca p. VI) co m desta que pa ra a co le ra, as fe bres ti foi des,
as desinteri as e 0 t ifo; a lep ra e a tubercul ose (ca p. VII).

Coriside rac oes co m pleme nta res so bre «d oe ncas mortas» e «d oe nca s fut u
ra s» (cap . IX ) bem como a necessid ad e d e vo lta rmos as co nsi de racoes de
Hip6crates no se u «T ra tad o dos Ares, das Aguas e dos Lugares» (ca p . X) ,
uma hist 6ria da vida d o homem em que 0 se u meio e mai s que nunca frag il
per ante as cr escentes a me acas , co m pleta m 0 bela livro de Sou rn ia e Ru ffie .
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