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Do Museu aos Manuais:

reflexões sobre o agente indígena de saneamento1
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As indagações que sustentam este capítulo remontam a dois momentos

distintos de minha trajetória de pesquisa. O primeiro momento refere—se à con—

tribuição para o desenvolvimento de uma metodologia multidisciplinar adequada

à avaliação do impacto das ações de saneamento nas condições de saúde (2003—

2004);2 o segundo tem início com a visita ao Museu da Fundação Nacional da Saúde

(Funasa) em 2006. Ambas as experiências contribuíram articuladamente para que

o agente indígena de saneamento (Aisan) se transformasse em foco de minhas

investigações. A participação em uma equipe multidisciplinar, com significante

presença de engenheiros do Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp/

Funasa), revelou-me a importância deste setor na história da instituição e a articu—

lação entre preocupações técnico—sanitárias e sociais que orientavam as reflexões

desses engenheiros. Por sua vez, a incursão nas instalações do Museu da Funasa,

com sua forma de organização dos objetos, suas prioridades e especificações, nas

quais a história da saúde pública brasileira é equacionada com as campanhas de

saúde pública, despertou—me o interesse nos antecedentes históricos da Funasa e

como estes se articulavam corn a forma como a instituição vinha desempenhando

sua “missão" de promoção e proteção à saúde indígena.

A reduzida visibilidade construída para a Política de Saúde Indígena e o

destaque atribuído à função do Guarda da Superintendência de Campanhas de

Saúde Pública (Sucam) no museu constituem a conexão de sentido que as minhas

reflexões sobre o Aisan, desenvolvidas com base no Manual do Agente Indígena de

Saneamento, pretendem iluminar. Busco, portanto, compreender duas formas

complementares de (re)produgão de conhecimento entre os distintos profissionais

que atuam na saúde indígena: os materiais formalmente produzidos pela instituição

para a formação de seus quadros; e a organização da memória institucional, no caso

aqui em foco, da fundação responsável pela gestão da Política de Saúde Indígena

até 2010, a Funasa.

A pesquisa dos manuais do guarda sanitário escritos pelos engenheiros do

Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp) nos anos 1940 e pela Fundação do Serviço

Especial de Saúde Pública (Fundação Sesp) nos anos 1970 foi, simultaneamente, 0
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caminho percorrido para a compreensão do Manual do Agente Indígena de Sanea—

mento publicado pela Funasa nos anos 2000 e o critério de relevância responsável

por sua escolha como objeto de reflexão. Nesse sentido, a análise desse manual tem

duplo objetivo: 1) rastrear suas conexões históricas, suas linhas de continuidade

e mudança em relação aos manuais do Sesp e da Fundação Sesp — que, espero

demonstrar ao leitor, inspiraram sua elaboração; e 2) compreender sua própria

estrutura atual como um manual técnico inserido em um contexto político distinto e

voltado para a formação de um trabalhador da saúde também diferenciado dos que

o antecederam. Consiste, assim, numa investigação que se insere no universo de

reflexão sobre as ações de políticas públicas, ou melhor, sobre a estrutura do Estado

em ação, a burocracia ern governança, reconhecendo a necessidade de remeter tal

reHexão a temporalidades que transcendem os marcos da memória recente dos

sujeitos (e de seus objetos) em ação, mas que nesta se expressam transversalmente.

Para atingir esses objetivos, inicialmente faço uma breve exploração do

Museu da Funasa; em seguida apresento os manuais do Sesp e da Fundação Sesp

para, então, abordar o Manual do Agente Indígena de Saneamento desenvolvido

pela Funasa quando ainda era responsável pela saúde indígena. Ao longo desse

percurso, algumas preocupações destacaram-se no recorte etnográfico—documental

em um processo de mútua criação, ou seja, ao mesmo tempo que eram suscitadas

pelo material em foco, orientavam () olhar interpretativo sobre este e, consequente-

mente, seu próprio recorte e construção: 1) as faces constitutivas de uma memória

social3 — no caso, a da saúde pública; 2) as vinculações entre eficácia técnica e

eficácia social; e 3) a produção política da repulsa.

O Museu da Funasa:

um empreendimento de memória institucional4

O Museu da Funasa é o único museu da saúde localizado em Brasília, com-

pondo junto com outros museus institucionais (dos Correios, da Previdência Social,

da Fazenda etc.) a grande maioria dos museus da cidade. É um museu pequeno

constituído por um conjunto de três salas de acesso público e um subsolo, no qual

são guardadas as peças que não se encontram disponíveis aos Visitantes, além de

cinco Vitrines externas, uma ampla sala onde se encontra o acervo iconográfico,

tendo à sua direita a passagem para a sala do acervo documental na qual existia

uma pequena sala interativa — corn a temática do mascote Zé Gotinha das campa-

nhas de vacinação contra a paralisia infantil.“5

No acervo iconográfico, exposição principal do museu, observa—se o pre—

domínio de imagens e objetos das campanhas de erradicação de endemias rurais

que se encontram organizados por tipo de doença: malária, febre amarela, bócio,



esquistossomose, doença de Chagas, peste, tracoma, poliomielite, cólera. Dentre

tais objetos e imagens se destaca a presença de peças oriundas da extinta Sucam,

que, em 1991, veio a formar a Funasa junto com a Fundação Sesp. A explicação

institucional6 desse predomínio é que o museu foi constituído a partir do Museu

da Sucam, que funcionava no próprio prédio do Ministério da Saúde. Em 2002,

este museu foi reformado sob as orientações de um grupo de trabalho constituído

exclusivamente para essa finalidade, corn a participação de especialistas da saúde

pública e a consultoria de urna museóloga, e foi reinaugurado no local onde se

encontre hoje.7 Contudo, sua origem não é suficiente para compreendermos a per-

manência dessa organização em um museu que se apresenta aos Visitantes, em

seu mural de abertura, corno: “Em nova sede, e totalmente reformulado, coloca à

disposição do público a história da saúde pública brasileira” (grifos meus). Ainda

mais se considerarmos que cerca de três anos depois a única modificação obser-

vada na composição do acervo foi o deslocamento do reduzido conjunto de objetos

relativos à saúde indígena para a última vitrine exterior, fora do alcance da visão

dos Visitantes ao chegarem, e sua substituição por peças da campanha de erradi—

cação da poliomielite. Essa redução ocorreu apesar da declaração da coordenadora

em 2006, que afirmou: “a gente precisa correr atrás de um acervo da saúde indí—

gena","otimista com a portaria assinada em 2005 criando um Comitê do Patrimô-

nio Cultural da Saúde (Ministério da Saúde e Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional/Iphan, Ministério da Cultura). Não tive oportunidade de voltar a

conversar com ela posteriormente para indagar sobre os desdobramentos efetivos

dessa portaria. No entanto, tal deslocamento da saúde indígena para o exterior do

museu acompanha e ao mesmo tempo é parte do movimento de retirada da gestão

da saúde indígena da Funasa e sua transferência para uma secretaria diretamente

vinculada ao Ministério da Saúde criada em 2010.8

Não pretendo aqui, pois já o fiz em outra oportunidade (Teixeira, 20088),

explorar as afinidades eletivas entre a organização do museu e a vocação e o lugar

institucional da Funasa, mas é importante pontuar, para as reflexões que farei neste

capítulo, que o processo histórico em que se dá sua criação articula—se a partir da

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) nos anos 1990. Em meio ao processo

de redemocratização brasileira, o SUS afirma a saúde como direito fundamental de

cidadania e estabelece como seus princípios norteadores a universalidade corn

gratuidade, integralidade, participação e descentralização, retirando do âmbito

federal a atribuição de execução das ações de saúde. Contudo, no curso histórico

também surgem, para constituir a espinha dorsal da Funasa, duas instituições, a

Sucam e a Fundação Sesp, expoentes do sucesso de uma concepção de gestão de

saúde pública comprometida com a tradição campanhista, ou seja, com o

predomínio das intervenções públicas de saúde focalizadas em doenças endêmicas

(malária, febre amarela, tuberculose, doença de chagas, dengue etc.), de natureza
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pontual (campanhas periódicas), centralizada em termos de concepção e controle

da execução (na esfera federal) e autoritária (estrutura militarizada e com poder

de polícia). (Teixeira, 200881: 325)

Estabelecido esse horizonte interpretativo mais abrangente,9 a indagação

que me orienta neste capítulo tem como fio condutor o lugar de destaque atribuído

à representação do Guarda da Sucam, de modo a construir as conexões de sentido

com a função similar na Fundação Sesp, o guarda sanitário, em mesmo período e

sua versão contemporânea, ou seja, o Aisan. Trata—se, portanto, de um empreendi—

mento que busca explorar o processo de memorização institucional como parte da

produção de uma memória pública, da saúde pública e do lugar nesta atribuído à

saúde indígena, em sua dupla direção temporal: em sua orientação para um passado

a ser honrado e celebrado pelos que o viveram diretamente e também pelos que

não lhe foram contemporâneos ; bem como pelo que permite projetar para o que lhe

sucede no presente e antecipar os possíveis caminhos de um porvir.

Ao chegar ao museu, o visitante é imediatamente introduzido no mundo

das doenças, mas, sobretudo, ele é apresentado às formas de combate às doenças

pelas peças selecionadas para recepcioná—lo (Figura 1). Já na entrada, encontra—se

uma Vitrine com um conjunto impressionante composto pelo uniforme e pela mais—

cara “de proteção individual usados pelo Guarda no trabalho de aplicação de cianogás

na Campanha contra a Peste".1º Mais adiante há em uma vitrine à esquerda do salão

de exposição uma apresentação do Guarda da Sucarn (Figura 2)11 em manequim

de tamanho natural em proporções agigantadas (medindo cerca de dois metros de

altura), devidamente caracterizado com uniforme e outros objetos. Somente após

passar por essas peças, 0 Visitante dá início à apreciação dos painéis fotográficos,

instrumentos e espécimes relacionados a cada tipo de doença que compõe o acervo

iconográfico do salão principal do museu. Apenas outro integrante das campanhas

de saúde tem tal destaque: o atual Zé Gotinha da campanha de vacinação da polio—

mielite. Contudo, o personagem mascote não representa uma função na estrutura

de execução dos serviços de saúde pública; seu lugar de destaque no museu celebra

o sucesso da estratégia das campanhas de vacinação da poliomielite que lograram

erradicar a doença no país em cerca de três décadas.12

Nessa perspectiva, urge refletir sobre o que estaria sendo celebrado por

meio da apresentação do Guarda da Sucam, ou seja, de um personagem perten-

cente à configuração hierárquica autoritária da saúde pública, como se pode ler

nas entrevistas a seguir:

Uma grande marca destes órgãos [Sucam e Fundação Sesp] era a questão da

hierarquia e da disczplina. O nosso guarda [da Sucam] tinha o que a gente Cha—

mava de chave de apresentação. Por exemplo, na campanha de febre amarela, ele

tinha o nome de guerra e tinha que dizer na sua apresentação à pessoa da casa:
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o nome, a patente e a atividade que estava fazendo. Por exemplo: José Machado,

inspetor de endemias, número ta], fazendo um trabalho de combate ao mosquito

transmissor da febre amarela na ação de operação de inseticida. Quando ele ia

entrar na casa ele tinha que pedir licença e tinha um texto, ele tinha que passar

uma mensagem padronizada. De Norte a Sul do país, em qualquer lugar a marca

era padrão, (Funcionário da Funasa, ex—Sucarn, 2006)

No programa da doença de Chagas, por exemplo, ele chegava e entrava no domi—

cílio da pessoa, dava bom-dia e tudo mais, mas ele se apropriam daquele domínio

particular que é 0 domicílio e fazia um auê na casa [em busca do barbeiro]. As

pessoas recebiam de forma muito passiva (...), mas aqueles que não queriam

fechavam sua casa e iam embora, Então isto se chamava recusa. (Funcionária da

Funasa, ex—Sucam, 2006)

Figura 2 — Manequim Guarda da
Figura 1 — Vitrine de entrada, Museu da Funasa Sucam, Museu da Funasa

    Certamente, não é esse Guarda da Sucam que é homena—

geado no museu. Que outros elementos lhe são então integrados, de

modo & torná—lo digno de ser corporificado e imortalizado no museu?

Que valores e ideias lhe são atribuídos na composição construída na

exposição que possibilitam compreender sua transformação em um

ícone da saúde pública em um museu institucional?

Minha sugestão, com base na reflexão sobre o simbolismo das

peças do museu e de entrevistas realizadas com funcionários da Funasa
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oriundos da Sucam, mas cuja memória também é compartilhada pelos demais, é que

a chave interpretativa desse processo de monumentalização do Guarda da Sucarn

desdobra—se em dois eixos: a afirmação de sua origem local e de sua dedicação ao

exercício da função. A tematização iconográfica destes dois valores, enraizamento

e vocação, permite que o processo histórico no qual ele se insere adquira novo sig—

nificado de modo que 0 Guarda, e não mais o processo abrangente de hierarquia e

disciplina em que se insere, seja compartilhado, celebrado e relembrado de forma

plenamente compatível com o horizonte democrático contemporâneo (Casey, 2004).

Os guardas de epidemiologia, que solitariarnente desenvolviam seu trabalho

humilde, porém de transcendental relevância, tinham como atribuição Visitar

mensalmente um certo número de domicílios, em determinadas localidades, a ele

designadas. Os objetivos dessas visitas eram a busca de suspeitos, dos quais ele

colheria amostra de sangue e aos quais administraria o tratamento presuntivo, e

a divulgação dos postos de notificação localizados em sua área de trabalho. Cabia

a ele também o tratamento radical de doentes. (. . .)

Muitas vezes, os guardas de epidemiologia eram responsáveis por itinerários

geograficamente extensos, tendo que almoçar ou mesmo pernoitar fora de sua

residência em diversas ocasiões. Transportavam então consigo, em marmitas,

O almoço pronto, que deveria ser requentado. Em Santa Catarina, pela relativa

pequena extensão da área malárica, raramente havia necessidade de os guardas

de epidemiologia pernoitarem fora. Porém, em outros Estados do Brasil, como

Amazonas, Pará, Mato Grosso, não era incomum eles saírem da residência no

início do mês e retornarem somente no final do mês. Nestas condições, era fre—

quente que os guardas pernoitassem nas casas dos moradores, a eles oferecidas

com boa vontade, ao longo do seu extenso itinerário. (São Thiago, 2003: 65—66)

Esse relato expressa, qualifica e perpetua ambos os valores mencionados

(inserção local/enraizamento e dedicação/vocação) ao adjetivar o trabalho do guarda

de epidemiologia como ao mesmo tempo “humilde” e de “transcendental relevân-

cia", articulando como argumentos de sustentação, por um lado, sua pertença local

com a sua aceitação (e consequentemente a de sua atuação) pelos moradores; e, por

outro, a duração das jornadas de trabalho com seu afastamento da vida doméstica

e a solidão em decorrência disso. Os quadros com desenhos do guarda utilizando

diferentes meios de transporte (Figuras 3 e 4) e sempre sorridente, expostos no

museu próximo ao manequim do Guarda da Sucam, parecem justamente convidar

o visitante a compartilhar, simultaneamente, sua intimidade com essa experiência

de Viajante e sua disposição e satisfação na realização do trabalho.

Contudo, o potencial de abdicação do Guarda da Sucam apresentava—se

também, e talvez principalmente, no risco do manuseio de material químico neces—

sário à execução de Várias campanhas (inseticidas diversos e gases) — um perigo que

é indicado de forma espetacular para o Visitante logo na entrada da exposição, pela



Visualização da já mencionada máscara de proteção usada pelo guarda na aplicação

de cianogás no combate à peste (Figura 1). Embora eu tenha diretamente experi—
mentado tais significados em minhas visitas ao museu, é importante destacar que

não teço interpretações idiossincráticas, já que tais sensações e percepções conec—

tam—se corn observações de outros visitantes, relatos dos próprios guardas, dos que

com eles conviveram e, no caso específico do manejo de produtos químicos, com

as muitas notícias sobre intoxicação e morte de Guardas da Sucam pelo manuseio
do pesticida diclorodifeniltricloroetano (DDT) no combate à malária.13
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Figura 3 — Quadro dO Guarda da Sucam, Figura 4 — Quadro do Guarda da Sucam,
Museu da Funasa Museu da Funasa

 

Todos esses elementos, somados aos evocados pelas peças de cada uma

das doenças que compõem o museu, vêm a constituir, por meio de sua rememora—

gão nesse espaço público, um momento de ouro da saúde pública encarnado no
perfil heroico do Guarda da Sucam. Um momento — cuja referência cronológica

flutua14 — que fala de uma junção entre vontade individual e coletiva, do futuro

como progresso por meio da luta pela erradicação de doenças endêmicas e, artícu-

ladamente, como condição de sucesso da própria nação brasileira. Essa articulação
entre ações de saúde pública e construção nacional no Brasil tem sido objeto de
investigação em diferentes períodos da história e em diálogo com pesquisas também
em outros contextos nacionais (Castro Santos, 1985; Hochrnan, 1998; Lima &
Hochman, 2000; Lima et al., 2005), mas no museu ela aparece de forma singela

numa peça dotada de forte poder de condensação de significados, de comunicação
Visual imediata de múltiplas mensagens. Trata—se de uma coleção de conchas das
três espécies do caramujo transmissor da esquistossomose classificadas e emoldu—

radas em fundo azul, trazendo as indicações do colecionador na base; no alto, acima

de todos os demais elementos, lê—se a inscrição: “Em homenagem à semana da
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pátria” (Figura 5). Essa composição sobrepõe numa mesma peça compromisso

patriótico, vetores de transmissão, interesse de colecionador, função na ação direta

na erradicação da doença e, dessa forma, por meio da conexão metonímica entre

os diferentes elementos enquadrados, cria uma totalidade que remete o visitante

ao horizonte de sentidos que o trabalho deveria ter para aquelas pessoas: trans—

cendendo o exercício estrito de um labor, o trabalho como conhecimento, engaja-

mento e vocação insere aqueles que o abraçam no domínio da vida cívica plena.

Desse longo período, ficaram algumas reminiscências, como momentos—símbolos

de uma luta renhida, em que se investiram, não apenas recursos financeiros e

materiais, mas também entusiasmo e dedicação, em todos os níveis hierárquicos.

Do técnico ao guarda, havia um genuíno sentido de engajamento e participação.

Logrou—se a façanha de incutir na equipe e em cada um dos servidores o senso

de responsabilidade e a consciência da importância do trabalho que realizavam.

Ainda que atuando muitas vezes de maneira isolada e distante de sua sede, cada

um deles estava plenamente ciente dos objetivos a serem alcançados e davam

tudo de si para contribuir com tal desiderato. (São Thiago, 2003: 84)

Figura 5 — Quadro (doação) da Classificação do Schistosoma mansoni, Museu da Funasa
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Talvez o objeto mais exemplar desse perfil heroico e vocacionado cons-
truído no museu seja a hélice de barco confeccionada em madeira para reposição
da peça danificada na embarcação e garantia do término da missão (Figura 6), assim

como a carta manuscrita pelo próprio guarda que a acompanha expressando o ethos

profissional singular que transcenderia a obediência a normas e rotinas. A hélice e

a carta, feitos dignos de nota, são mencionados tanto pela coordenadora do museu
quanto também em livro publicado pela própria Sucarn (Moraes, 1988), como sím—
bolos do espírito de uma época.

Figura 6 — Hélice de madeira, Museu da Funasa

 
A compreensão da função memorial desse museu requer, contudo, também

algumas considerações sobre o seu público, pois este é a condição de realização
de sua função.15 Trata—se de um museu Visitado principalmente por estudantes e

profissionais da área da saúde de faculdades de Brasília e de outras cidades próxi-
mas — propiciando, inclusive, Visitas guiadas por um profissional ex—Sucam que o

faz voluntariamente, na qual são detalhadas as informações sobre as peças, sobre
o ciclo de transmissão das doenças e, principalmente, são acrescidos relatos pes-
soais da Vivência dessa época. Nesse sentido, é um museu voltado para entendidos,
principalmente para aqueles que atuam ou poderão vir a atuar na prestação de
serviços na saúde pública.
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Assim, embora a missão oficial do museu seja manter a memória da insti-

tuição, no caso a Funasa, parece que sua vocação de fato é propiciar a memorização

pública de certas ações de governo pela saúde no Brasil em suas Várias experiên-

cias de relembrar: 1) a do indivíduo que viveu aquela época e que & relembra por

meio dos objetos expostos e das pessoas para quem fala sobre sua própria Vivência

ao discorrer sobre os objetos; 2) a dos estudantes que imprimem vida aos fatos

apreendidos em sala de aula ao serem relembrados por meio dos instrumentos,

das fotos, dos espécimes preservados e das representações dos atores principais

das campanhas públicas de saúde; 3) mas principalmente o diálogo sobre saúde

pública que esse espaço público possibilita entre os diferentes entendidos que o

frequentam. Um diálogo cujo foco desejado, cabe destacar, são as memórias objeti-

vadas na exposição e celebradas em seus atores: 0 Guarda da Sucam, as doenças, os

vetores e os instrumentos de combate de uma época em que a linguagem e a lógica

de parte da saúde pública eram milítarizadas, mas acima de tudo bem-sucedidas e

heroicas — e no qual a saúde indígena é inexpressiva.

Se o museu não nos fala apenas sobre o passado, seja com nostalgia, seja

com celebração, seu acervo como um processo mnemônico proporciona conexões

de sentido temporal também na direção oposta da linha do tempo (0 presente e o

futuro) não somente no que se refere à orientação de interesses e valores que orga—

niza o próprio acervo, mas igualmente em relação à experiência de memorização

pública que possibilita. Nesse sentido, proponho-me a refletir com base no silêncio,

ou melhor, no esquecimento do personagem análogo ao Guarda da Sucam na outra

instituição central à formação da Funasa, ou seja, o guarda sanitário da Fundação

Sesp. Para tanto, na ausência de objetos densos e suficientes para essa reflexão no

acervo iconográfico do museu, lançarei mão de outros elementos para compreender

tal lacuna: os manuais de formação dos guardas sanitários da Fundação Sesp nos

anos 1940 e 1970, estes últimos localizados no acervo documental do próprio museu.

Os Guardas Sanitários:
da Fundação Sesp e seus manuais

A compreensão dos manuais da Fundação Sesp selecionados para discussão

requer a introdução do leitor, mesmo que de forma breve, à trajetória institucional

dessa fundação, essencial à constituição da Funasa, de modo a qualificar os diferen—

tes momentos de sua história em que os manuais se inserem, & relação de forma

e conteúdo existente entre eles e, por tal percurso, cbnstruir & própria analogia

proposta entre Guarda da Sucam e guarda sanitário da Fundação Sesp.

A Fundação Sesp surgiu em abril de 1960, no governo Juscelino

Kubitscheck, & partir da transformação do Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp)



em fundação do Ministério da Saúde. Por tal decisão, o Sesp deixava de ser uma

agência bilateral Brasil—Estados Unidos e se tornava um órgão permanente da saúde

pública brasileira. Como ressalta Peçanha (1977), essa mudança foi possível porque

o Sesp, embora tenha sido criado em 1942 para desenvolver ações sanitárias em

áreas brasileiras relevantes para a produção e a exploração de matérias—primas

para a guerra (borracha na Amazônia e minérios no Vale do Rio Doce),16 desde o

início foi conduzido com uma dupla orientação: atender a demandas externas, ou

seja, contribuir para o esforço de guerra do governo estadunidense, e também a
demandas internas — no caso, o programa de desenvolvimento da era Vargas (Cam—

pos, 2006). Por tal vocação institucional, o Sesp ampliou sua atuação territorial e

teria conseguido renovar seguidamente os contratos entre ambos os governos e

diversificar as fontes de recursos, assegurando sua existência até 1960.17

Ao longo desse processo, o Sesp também diversificou sua atuação sani-
tária.18 Se em um primeiro momento (1942-1949) sua atuação concentrou—se nas

áreas de interesse de produção de guerra (Amazônia e Vale do Rio Doce), essa ação
implicava iniciativas de controle das doenças transmissíveis existentes, mas logo

passou a incluir também a assistência médica e a formação de pessoal de saúde.

Na análise de Peçanha (1977: 75—76):

Face à necessidade de atender as exigências ecológicas próprias de um país sub-

desenvolvido, fugiu o Sesp ao modelo norte—americano de sanitarismo (que não

considera a assistência médica como parte integrante de saúde pública), afirman—

do—se, & partir de 1 942, a assistência médica como uma de suas atividades básicas

nos programas de saúde e saneamento. Este fato caracteriza o início da adapta-

ção de um modelo de saúde pública às realidades nacionais, sendo opinião dos

sespianos que no Brasil não se pode fazer saúde pública sem assistência médica.

Acompanhando essa consideração baseada na Visão dos próprios membros

da instituição, é importante ponderar que tal diversificação não apenas atendia à

concepção de saúde pública predominante no Brasil, mas também significava uma

estratégia de longo prazo via uma rede permanente de unidades sanitárias nas quais

se encontravam articulados atendimento médico e ações de esgotamento sanitário

e de tratamento de água. Uma estratégia que, como analisado por Campos (2006),

permitiu ao Estado brasileiro ampliar sua capilaridade e, ao se fazer assim presente

cotidianamente para populações até então fora de seu alcance, internalizar territo—

rialmente a burocracia do governo Vargas (Teixeira, 2008b).

Já nos anos 1940, foi criada a função de guarda sanitário e de visitadores

sanitárias e foram promovidos os primeiros cursos de formação desses auxiliares
de saúde no Chamado Programa Amazônico. Tais cursos eram realizados com base

em um manual concebido especificamente para esse objetivo e desenvolvidos na

própria região, de modo a garantir que o treinamento se desse em condições simi—

lares às das comunidades de origem dos estudantes, pois a expectativa era que
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eles para lá retornassem & fim de desempenhar sua função.19 Em outra ocasião,

analisei os manuais e a formação desses dois profissionais, suas atribuições e rela—

ção de complementaridade (Teixeira, 2008b); aqui, dado o objetivo deste trabalho,

darei ênfase ao Manual para Guarda Sanitário utilizado na formação da turma de

1942 em Itacoatiara (AM), cuja prioridade era o combate à malária e aos parasitos

intestinais (Teixeira, 2008b). Antes, porém, apresentarei o contexto institucional

em que surgiu o outro manual & ser analisado, o Manual de Saneamento de 1972,

a fim de poder discutir ambos os manuais de forma articulada.

Nos anos 1950, o Sesp consolidou sua existência em âmbito nacional,

fortalecendo sua atuação no “trabalho de interiorização do saneamento básico” e

constituindo uma “doutrina de trabalho” marcada por investimentos em formação

de recursos humanos (formação de pessoal auxiliar, cursos de graduação no país

e de especialização no exterior), um sistema de trabalho em dedicação exclusiva,

pagamento de salários considerados, na época, elevados para os padrões de mer—

cado, e pela valorização do compromisso com a “saúde pública" e com 0 trabalho

de equipe, da hierarquia e da disciplina na organização institucional (Peçanha,

1977). O sucesso alcançado nesse período seria responsável pela criação dentre

os seus funcionários de uma elite reconhecida fora da própria instituição como os

“sespianos”. É a partir desse período, portanto, que o Sesp amplia sua influência no

campo da saúde pública brasileira em termos de proposição de modelos e formas

de atuação, deixando de se posicionar apenas como executor de ações de saúde e

buscando assumir um papel normativo na definição de políticas públicas.

Nesse contexto institucional () Sesp é transformado em Fundação Sesp, com

todas as dificuldades, inclusive financeiras, que essa transformação traria (Peçanha,

1977). Dentre as estratégias institucionais observadas a partir dos anos 1960, uma

nos interessa mais diretamente: a ampliação do trabalho em sistemas de água e

esgoto em pequenas comunidades. Tal atuação seria o campo privilegiado de ação

dos guardas sanitários, sendo para esta, portanto, voltado o Manual de Saneamento

(MS) de 1972 — além da incipiente atuação no que Viria a ser denominada “vigilância

em saúde” (condições sanitárias de estabelecimentos comerciais e industriais).20

A escolha deste manual em particular deve—se ao fato de ele se apresentar como

uma revisão e atualização do Manual para Guarda Sanitário (MGS) de 1944 e do

Manual de Saneamento dos anos 1960 (apresentado, por sua vez, também como

uma revisão do manual anterior), que: “procurou reunir, em três volumes, 0 que há

de moderno e prático, apresentando, sobretudo, soluções apropriadas às condições

existentes nas diversas regiões brasileiras" (MS, 1972).

Sem dúvida, a leitura dos dois manuais revela ao leitor certa estrutura

básica semelhante, embora o Manual de Saneamento de 1972 tenha ampliado sua

área de cobertura, como já mencionado. No Quadro 1, mostra—se a divisão em cada

um deles.
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Quadro 1 — Comparação entre os manuais de 1944 e 1972

 

Manual para Guarda Sanitário

(1944) — 162 páginas21

Manual de Saneamento

(1972) — 546 páginas22
   

Saúde e saneamento (p. 1—4) Prefácio, Sumário 8 Introdução (v. I, p. 1—16)
 

Doenças transmissíveis (p. 5—15) Cap. 1: Abastecimento de água (v. I, p. 17—194)
 

Destino dos dejetos (p. 6-39) Cap. 2: Destino dos dejetos (v. II, p. 195—337)
 

A proteção dos locais de abastecimento de

água (p. 40—46)
Cap. 3: Destino do lixo (v. II, p. 338—380)

 

Inquérito para saneamento domiciliar

(p. 47—5 1)

Cap. 4: Controle de artrópodes e roedores

(v. III, p. 381—424)23
 

O Sistema de classificação (p. 52—59) Cap. 5: Saneamento dos alimentos (v. III, p. 425-451)
 

Preparação dos croquis e dos relatórios de

campo que são necessários para preparar o

mapa de saneamento da cidade (p. 60)

Cap. 6: Saneamento nas escolas (v. 111, p. 452—461)

 

Os deveres do guarda sanitário ao voltar ao

seu centro de saúde (p. 61—63)

 
Cap. 7: Saneamento nos locais de banho

(v. III, p. 464—469)
 

Relatórios dos guardas sanitários (p. 63—64) Cap. 8: Saneamento nas indústrias (V. III, p. 470—477)
 

Suplementos 1—4 (p. 65—74)24
Cap. 9: Saneamento em épocas de emergência e em casos

de calamidade pública (v. III, p. 478-483)
 

Intensificação do saneamento domiciliar

(p. 75—84)

Cap. 10: Noções de topografia; goniôrnetro prático;

numeração de casas e quarteirões (V. III, p. 484—512)25
 

Saneamento escolar (p. 85—89)
 

Instruções para observação e classificação

das condições de saneamento domiciliar e

escolar (p. 90-159)  

 

Cap. 1 1: Materiais de construção; especificações de

materiais de construção para execução de melhorias

sanitárias; relação de ferramentas para montagem de

oficina de saneamento (V. III, p. 513—545)  
Com base na consideração inicial da macrodívisão temática, algumas

alterações podem ser atribuídas à destinação específica de cada um dos manuais:

o Manual para Guarda Sanitário guiava o curso de formação deste profissional

auxiliar, ao passo que o Manual de Saneamento visava a atingir um público mais

amplo e uma diversidade maior de perfil de guarda sanitário. Outras, contudo,

devem ser relacionadas às mudanças históricas na instituição e no próprio campo

das relações entre saúde e saneamento. Assim, temos que considerar a ampliação

da atuação da Fundação Sesp para espaços urbanos e suas instalações, enquanto 0

Sesp inicialmente focalizava a realidade do interior (lembrando que este interior, ou

sertão, começava por vezes espacialmente nos arredores das cidades, sendo sertão

e urbano, portanto, concebidos contrastivarnente). Também é necessário levar em

conta a ênfase diferenciada conferida à água no Manual de Saneamento, que diz
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respeito tanto às mudanças político—institucionaís (os serviços autônomos de água

e esgoto e a expansão dos trabalhos de água e esgoto em pequenas comunidades

nos anos 1960) quanto às transformações em âmbito internacional na abordagem

da água como prioridade na ecologia das doenças infectocontagiosas, que culmi—

nariam na instituição pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da International

Drinking Water Supply and Sanitation Decade em 1981.

A incursão no interior de cada um desses manuais revela, no entanto, uma

riqueza de informações e de orientações de valores insuspeita na enunciação de

seus tópicos —' a qual, por sua vez, nos indica linhas de continuidade e de mudança

relevantes para a discussão em foco, ou seja, as conexões concebidas entre eficácia

técnica e eficácia simbólica na proposição das ações de saneamento e saúde.

No Manual para Guarda Sanitário, o capítulo relativo às doenças trans—

missíveis traz como parágrafo introdutório & seguinte asserção:

Para podermos responder às perguntas do povo que quer saber por que uma privada

deve ser construída com um chão sem frestas, ou qual o perigo de beber água de

um igarapé que corre através da cidade, é preciso estudarmos as doenças que o

saneamento pode prevenir. Há certas coisas que devemos conhecer acerca das

doenças que o saneamento combate no Vale Amazônico. (MGS, 1944: 5)

A essa asserção segue—se um conjunto de sete perguntas, das quais o texto

destaca quatro como aquelas que “nos dirão justamente os itens que precisamos

combater para evitar a doença" (MGS, 1944: 5): de onde veio a doença; como os

organismos que produzem a doença foram eliminados da pessoa doente; como pene-

tram numa nova pessoa; e como passam de uma pessoa a outra. Essas indagações

servem de guia à organização do capítulo que, após descrever em linhas gerais os

“organismos das doenças transmissíveis” (bactérias, protozoários, vermes e Vírus),

as “fontes de infecção" e “os meios de transmissão", as apresenta de forma especifi—

cada para cada “uma das doenças mais importantes que o saneamento pode evitar":

febre tifoide, disenteria bacilar, disenteria amebiana, ancilostomíase e ascaridíase.26

Assim, a doença, no caso as doenças transmitidas pelos dejetos humanos,

é concebida como algo a se conhecer para responder às indagações do “povo" e,

indiretamente, dos próprios guardas em formação, sobre a razão de ser das espe-

cificações técnicas dos equipamentos sanitários e também sobre as orientações

comportamentais. Essa dupla orientação, construção de infraestrutura sanitária

adequada e modificação comportamental de seus usuários, e também dos futuros

guardas, atravessa e deixa sua marca ao longo de todo o manual, guardando fortes

conexões de sentido com a importância alocada à observação e classificação das

condições de saneamento domiciliar e escolar.

No capítulo das doenças, as orientações comportamentais se inserem

no item “Profilaxia", dizendo respeito principalmente a procedimentos de higiene



pessoal, como lavar as mãos e os alimentos e dispor apropriadamente fezes e

urina, sugerindo assim, timidamente, certa postura que viria a ser denominada

educação sanitária. Já o capítulo sobre como observar e classificar as condições

de saneamento de residências e escolas nos remete à função de inspetoria que o

guarda sanitário desempenhava. Este capítulo consiste em especificações para a

construção do “inquérito” domiciliar e das escolas que fazia parte do trabalho do

guarda sanitário, tendo dupla utilidade: mapear a localidade (especificando ruas,

edificações, cursos d'água etc. e numerando os domicílios) de modo a planejar as

intervenções sanitárias a serem realizadas (quais e por onde começar), mas tam—

bém servir de guia para a fiscalização posterior em visitas periódicas da utilização

e manutenção feitas pelos usuários das instalações construídas. Seja no reino da

natureza (a transmissão das doenças), seja principalmente no reino da técnica (a

construção de equipamentos sanitários), & eficácia física e material está condicionada
ao controle dos seres humanos —— em outras palavras, à produção de certa eficácia
social e simbólica.

Assim, no Manual para Guarda Sanitário de 1944 o detalhamento das

condições materiais e técnicas necessárias à produção de sentinas, poços e equi-

pamentos de lavagem de mãos, por exemplo, é acompanhado de especificações de

como observar e classificar as condições prévias & esses utensílios e posteriores a

sua instalação, ou seja, as condições de sua utilização. Aos croquis, plantas, téc—

nicas construtivas, materiais a serem utilizados e formas de execução, seguem—se

roteiros classificatórios por grupo de características mais relevantes para sentinas,

poços, disposição do lixo, limpeza de quintal, entre outros, e orientações sobre a

abordagem dos moradores em caso de mau uso dos equipamentos — sendo ambos

os conjuntos conduzidos pela mesma lógica: certo ou errado, correto ou incorreto,

sim ou não, presença ou ausência.

As doenças transmissíveis, embora não destacadas em separado, também
se fazem presentes no Manual de Saneamento de 1972 dentro de cada conjunto de
ações de saneamento: abastecimento de água, destino dos dejetos, destino do lixo

etc., mantendo conteúdo similar ao de 1944. Tal deslocamento, entretanto, parece

indicar uma mudança de foco, mais do que apenas uma reorganização ou atuali-
zação de tópicos para nova publicação. Embora a especificação técnica das obras
de saneamento fosse minuciosa no Manual para Guarda Sanitário, considerando

que com base nessas orientações o guarda poderia efetivamente executar as obras
sanitárias propostas, no Manual de Saneamento & dimensão técnica se complexifica
e se apresenta em um nível hierárquico superior, subordinando definitivamente

a dimensão “natural” do ciclo de transmissão da doença, bem como a dimensão
“humana" de manejo dos equipamentos e de conduta pessoal. É relevante obser—

var que tal recolocação de prioridade ocorre no momento em que a concepção de

saneamento se amplia. Como se pode ler na introdução do próprio manual:
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Segundo a definição clássica, “Saneamento é o conjunto de medidas visando a

modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças

e promover a saúde'. E uma definição física, material, que na sua expressão não

leva em conta fatores humanos.

Segundo & International Foundation, “Saneamento é um modo de vida, é a qua—

lidade de Viver expressa em condições de salubridade, com casa limpa, Vizinha

limpa, comércio e indústria limpos, fazendas limpas. Sendo um modo de vida, deve

Vir do povo, ser alimentado pelo saber e crescer como um ideal e uma obrigação

nas relações humanas'. (MS, 1972: 9, grifos meus)

Ainda que não mais se comungue da definição Clássica de saneamento,

o ideal higiênico se mantém no Manual de Saneamento pela repetição do adjetivo

“limpa” com relação aos espaços de convivência humana e de trabalho na transcrição

anterior. Se no manual a conexão entre “saber" e “modo de vida” se apresenta de

forma mais contundente, a dimensão vivencial do saneamento praticamente desa—

pareceu nas páginas seguintes. Há que considerar nesse aparente paradoxo que a

Fundação Sesp se tornou uma instituição mais complexa, apresentando, nos seus

relatórios anuais, organogramas com várias subdivisões especializadas. Contudo, a

não abordagem das relações humanas no manual não deve ser compreendida ape-

nas — esta é a minha hipótese — com base no fato de que a estrutura organizacional

propiciaria que a relação com a população fosse abordada mais especificamente na

seção de educação sanitária. Se, de acordo com a lógica administrativa e de plane-

jamento, tal divisão do trabalho poderia operar nas grandes cidades, nas pequenas

localidades onde o guarda sanitário atuava dificilmente ela se manteria. Afinal,

o trabalho do guarda sanitário nesse período também implicava mapeamento da

localidade e visitas domiciliares periódicas, indicando que a dimensão das relações

humanas permaneceria parte inalienável da rotina de seu trabalho.

As relações humanas ficaram reduzidas, praticamente, a poucos parágra-

fos que tratavam da profilaxia das doenças transmissíveis nos capítulos designados

a apresentar os tipos de intervenção de saneamento (em termos semelhantes aos

do Manual para Guarda Sanitário, ou seja, houve uma mudança de ênfase, não de

abordagem). Essa redução requer a reflexão sobre as pretensões normativas priori—

tárias para a Fundação Sesp nesse momento. Como já assinalado, desde os anos

1950 o Sesp vínha-se posicionando nacionalmente como uma agência executora de

ações. Contudo, a qualidade exemplar dessas ações autorizaria o serviço a agir tam—

bém como agência proponente de modelos para a saúde pública. Assim, conforme

analisa Peçanha (1977), a Fundação Sesp manteria e, de fato, íntensificaria os esfor—

ços para se fortalecer como uma agência reguladora e de normalização. O Manual

de Saneamento de 1972 está inserido nesse momento político—institucional da

Fundação Sesp em que se busca influenciar a construção das políticas públicas rela—

tivas a sua área de atuação, além de também expressá—lo e constituí—lo. Nesse



sentido, o detalhamento técnico e operativo das ações e dos equipamentos propostos

para o abastecimento de água e destino dos dejetos em diferentes contextos é com—

plernentado pela apresentação de normas técnicas na seguinte sequência: primeiro

há a transcrição das normas existentes e, posteriormente, sugestões de normas.

No caso do abastecimento de água, por exemplo, lemos ao final do capí—

tulo: “Instalações prediais de água fria (Normas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas, NB-92 ABNT)", em seguida, “Sugestões de normas provisórias para ela—

boração e apresentação de propostas para pequenos abastecimentos de água" e um

glossário. Mesmo as ações que não acarretam explicitamente propostas reguladoras

expõem as intervenções detalhadas em projetos inseridos num horizonte maior de

planejamento orçamentário e administrativo. A argumentação da apresentação

dessas normas e orientações de planejamento consiste, portanto, na constatação

de que as normas existentes tratam de soluções para cidades de médio e grande

portes que não são viáveis para a realidade das “pequenas comunidades” — contexto

em que o Sesp e a Fundação Sesp desenvolveram sua competência de especialis—

tas. Assim, tratava—se de um esforço para ocupar um espaço não normalizado e se

colocar em posição de autoridade na construção de políticas nacionais a partir da

segunda metade dos anos 1960, no regime político que se iniciou após a tomada do

governo pelas forças militares. Nessa perspectiva, a dimensão humana do sanea-

mento — e até mesmo o próprio guarda sanitário — ficaria subordinada nas páginas

desse Manual de Saneamento, cuja prioridade tornara—se divulgar a excelência do

trabalho da Fundação Sesp, reunindo simplicidade de solução e qualidade técnica

em preceitos que pudessem ser universalizados para a realidade diversificada das

pequenas comunidades brasileiras — não se restringindo mais às regiões e progra—

mas sespianos.

Destaco, por fim, a natureza específica desse tipo de documento de polí—

tica pública: o manual. A denominação manual significa “guia prático que explica

o funcionamento de algo”, mas também “compêndio”, ou seja, livro que “encerra

os conhecimentos básicos de uma ciência, uma técnica, um ofício".27 Dessa forma, os

manuais são por definição um meio para atingir determinada finalidade técnica ou

de conhecimento por um processo de aprendizado das informações que contêm.

São, portanto, livros que pretendem falar a verdade sobre o mundo e que devem,

se bem seguidos, gerar ações eficazes na realidade a que se referem. Com tal auto—

ridade presumida, têm sido, nas últimas décadas, transformados em ferramenta

cada vez mais utilizada na implantação de políticas de governo em diferentes con—

textos nacionais — embora não tenham adquirido a mesma Visibilidade nas inves-

tigações dos cientistas sociais.28

Assim, na perspectiva da governança da saúde, meu interesse aqui, a

relação entre a ação no mundo e o conhecimento sobre ele contida nos manuais

analisados — o conhecimento do ciclo de transmissão da doença, sua interrupção por
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meio da execução de procedimentos técnicos e comportamental de ação em modelos
para ação — exige reflexão sobre & causalidade pressuposta na relação entre fluxo de
coisas materiais (plantas, croquis, fórmulas de cálculo, equipamentos etc.) e fluxo
de significados (valores, expectativas, adequação de condutas etc.) que comportam.

Os dois manuais são orientados pela concepção de que a realidade natu—
ral e humana pode ser reduzida, por observação e experimentação, & conexões e
componentes objetivos e invariáveis, guardando-se as condições determinadas — de
modo que, por intervenção humana adequada, as conexões indesejadas poderiam
ser modificadas alterando-se as condições em que ocorrem. Inserern-se, portanto,
no horizonte iluminista da lógica racional e Científica e, nesse sentido, comungam
também da premissa de que não sendo o conhecimento igualmente distribuído
entre todos os seres humanos, há os que, por ignorância, agem de modo impróprio
no seu cotidiano, prejudicando a coletividade e a si próprios em razão de tais com—
portamentos. Esse é claramente o encadeamento que articula doenças, pessoas e
ações sanitárias nos manuais dos anos 1940 e 1970:

Para algumas doenças, nós sabemos tudo o que é necessário para preveni—las,

bastando aplicar estes conhecimentos para impedir o aparecimento de casos da

mesma doença e mortes por ela causadas. É para isto que trabalhamos na Ama—

zônia, para reduzir o número de casos de certas doenças e evitar a morte que elas
podem causar. (MGS, 1944: 1)

Os poucos meios de comunicação do passado podem ser responsabilizados, em

grande parte, pela descontinuidade da evolução dos processos de saneamento e
retrocessos havidos. Na era em que vivemos, a difusão cada vez maior da língua
escrita torna menores os perigos de retrocessos. Aparelhagens modernas de co-
municação, tais como 0 rádio e a televisão, facilitam cada vez mais a difusão da
cultura em geral e as noções de saneamento em particular.

Conquistas alcançadas em épocas remotas ficaram esquecidas durante séculos
porque não chegaram a fazer parte do saber do povo em geral, uma vez que seu
conhecimento era privilégio de poucos homens de maior cultura. (MS, 1972: 10)

Seria necessário, consequentemente, o acompanhamento da ação direta

sobre o ambiente natural (pequenas obras de engenharia) por ações de “difusão”
de conhecimento de forma que as orientações sanitárias fizessem parte do “saber
do povo", que, desse modo, não mais padeceria de doenças oriundas da falta de
saneamento. Ainda como consta do Manual para Guarda Sanitário: “A população
sadia, depois que foram tomadas as medidas de saneamento, dedica—se melhor ao
trabalho, adquirindo assim felicidade e riqueza” (MGS, 1944: 1).

Tal conexão de causalidade direta e unidirecional entre conhecimento/
cultura e transformação do mundo, principalmente do mundo das relações sociais, é,
no entanto, tensionada e tornada mais complexa quando observamos a relevância



atribuída à função de inspetoria do guarda sanitário no Manual para Guarda

Sanitário; mas também no Manual de Saneamento, quando, ao abordar as situações

de calamidade pública, afirma: “É impressionante a teimosia com que populações

retornam a suas moradias situadas em locais sujeitos a cataclismas, enchentes e

desabamentos, quando, em muitos casos, seria mais fácil e econômico a mudança

definitiva do local.” (MS, 1972: 478, grifo meu).

É nessa tensão que os manuais parecem render—se ao fato de que é

fundamental fazer mais do que relatar e representar, por meio das orientações

técnicas sanitárias, a estrutura causal objetiva que atribuem ao mundo na erradicação

de doenças. Não é possível alcançar eficácia material apenas por orientações e ações

técnicas. Há algo mais neste mundo que requer outro tipo de intervenção, algo que,

como Visto ao longo da leitura dos manuais, atravessa suas próprias orientações

técnicas: o mundo dos significados. Um mundo rebelde & enquadramentos precisos

e unilaterais de causa e consequência — tomando de empréstimo a metáfora pro—

posta por Geertz: “ the elements ofa culture are not like & pile ofsand and not like

& Spider's web. It's more like an octopus, rather badly integrated creature — What

passes for & brain keeps it together, more or less, in one ungainly Whole” (apud

Schweder, 1984: 19). Justamente esse transbordamento de sentidos, que não pode

ser reduzido aos processos cognitivos, será objeto de reflexão na análise do Manual

do Agente Indígena de Saneamento.

O Manual do Agente Indígena de Saneamento29

O Manual do Agente Indígena de Saneamento foi produzido pela Funasa

em 2006 e compõe um conjunto de sete manuais voltados para a chamada capaci-

tação de pessoas das próprias aldeias indígenas para atuarem nas equipes de saúde

e de saneamento nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Assim, esse manual

integra o curso de formação dos agentes indígenas de saneamento, que tem como

objetivo explícito tornar os agentes aptos a operar e realizar a manutenção dos

sistemas de saneamento implantados. O seu conteúdo é organizado em seis capí—

tulos, totalizando cerca de 120 páginas, com a seguinte divisão: Apresentação e

Introdução; capítulo 1: “A política nacional de saúde indígena” (p. 9-14); capítulo 2:

“O processo saúde/doença" (p. 15-31); capítulo 3: “A importância da água para a

vida" (p. 33—91); capítulo 4: “Esgotamento sanitário” (p. 93—107); capítulo 5:

“Resíduos sólidos (lixo)" (p. 109-1 13); capítulo 6: “A participação da comunidade"

(p. 1 15—1 18); e Referências bibliográficas.

Se a sua proporção, estrutura e articulação com um curso de formação de

auxiliares técnicos recrutados no próprio local em que deverão atuar remetem ao

Manualpara Guarda Sanitário, a ênfase dada à água aponta para a permanência da
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relevância desse eixo de ação na agenda contemporânea de saneamento — dando

continuidade, assim, à tendência já observada no Manual de Saneamento dos anos

1970. Uma leitura mais acurada, entretanto, confirma sua filiação principal à con—

figuração de concepções e valores do manual dos anos 1940 sugerida pelo sumário,

ao mesmo tempo que permite perceber alterações significativas.

Assim, observamos conteúdos similares no que se refere aos tipos de ação

de saneamento a serem implantados e também à presença das relações humanas em

seu escopo de preocupações (acrescidos de uma apresentação da Política de Saúde

Indígena Vigente no país) e, para surpresa do leitor, uma concepção de saneamento

que também remonta aos anos 1940. Consta do Manual que a “palavra saneamento

significa a aplicação de medidas para evitar transmissão de doenças em nossas casas

e cidades" (MS, 1972: 1); e no subitem intitulado “Saneamento básico — água, esgoto

e lixo” do Manual do Agente Indígena de Saneamento (MAIS), lê-se: “O Agente

Indígena de Saneamento busca contribuir para a higiene de sua comunidade, para

prevenir as doenças, atuando no saneamento da aldeia. Saneamento e um conjunto

de ações sobre o ambiente, cujo objetivo é proteger a saúde da comunidade ou da

aldeia (MAIS, 2006: 12).

É revelador comparar essa definição —— e o próprio uso do termo “sanea—

mento básico" — corn & apresentada no novo Manual de Saneamento publicado

pela Funasa em 2006 (mesmo ano em que lançou o Manual do Agente Indígena de

Saneamento). O Manual de Saneamento de 2006, que afirma em sua apresentação

ser continuidade do Manual de Saneamento da Fundação Sesp dos anos 1970 e dos

que o antecederam, utiliza o termo “saneamento ambiental" e assim o conceitua:

o saneamento ambiental deve focalizar a integração mundial para o desenvol—

vimento sustentável, garantindo a sobrevivência da biodiversidade e questões

prioritárias como o bem-estar e a preservação ambiental. (...)

É o conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar Salubridade

Ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição

sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina de uso

do solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços

e obras especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de

vida urbana. (MS, 2006: 14)

Embora, na definição de saúde, a concepção apresentada pelo Manual do

Agente Indígena de Saneamento siga a da OMS — na qual saúde é, mais do que

prevenir a doença, um bem—estar físico, biológico e social —, a articulação entre

saúde e saneamento revela sua redução, de fato, ao evitamento de contamina—

ção e proliferação de doenças transmissíveis. E, principalmente, indica o que se

poderia denominar um uso retórico da definição autorizada de saúde, ou seja, um

uso que permite expressar uma posição legitimada no campo sem que este opere

como orientação pragmática. Evidencia, assim, um descompasso com as reflexões



contemporâneas de saneamento, compartilhadas pelos próprios engenheiros do

Departamento de Engenharia de Saúde Pública da Funasa, como transcrito ante-

riormente, principais autores de ambos os manuais, que vinculam o saneamento

aos valores de sustentabilidade ambiental e qualidade de vida. Em que constem

referências à participação comunitária e aos valores culturais de suas páginas, 0

conjunto das orientações sanitárias apresentadas pelo Manual do Agente Indígena

de Saneamento é normalizador segundo a perspectiva biomédica higiênica e, como

discuto mais adiante, deixa a desejar em termos de especificações técnicas.

Como entender, então, que o Manual do Agente Indígena de Saneamento,

diferente do Manual de Saneamento da Funasa do mesmo ano, não faça referência

aos manuais que o antecederam numa tradição que remonta aos anos 1940, ao

mesmo tempo que, de fato, apropria-se da lógica e dos valores que orientaram o

Manual para Guarda Sanitário? Essa é uma indagação que requer articulação com

o lugar do guarda sanitário, do Sesp e da própria Fundação Sesp, na memória ins—

titucional. Se o espírito sespiano usufrui de prestígio e é motivo de orgulho para

os atuais funcionários da Funasa (não apenas entre ex-sespianos) pela reconhecida

qualidade do trabalho e da formação do seu pessoal, a origem do Sesp como parte do

esforço de guerra Brasil—EUA, justamente o período em que o Manualpara Guarda

Sanitário foi criado, assume caráter negativo ao implicar certa subordinação aos

interesses estadunidenses. Ao mesmo tempo, o guarda sanitário não obteve como

o seu similar na Sucam um lugar de destaque na memória institucional, seja pela

importância dos profissionais de nível superior no projeto sespiano de instituição

normalizadora, seja porque o próprio saneamento veio ao longo da segunda metade

do século XX, sendo deslocado do campo da saúde para o de infraestrutura urbana

e rural — ficando a saúde equacionada principalmente às ações de prestação de ser-

viços médicos, de imunização e de combate ao vetor por meio do uso de inseticidas.

Nessa configuração, a estratégia narrativa do Manual do Agente Indígena

de Saneamento revela outros objetivos: inserir as orientações técnicas sanitárias

do passado nos valores atuais da Política Nacional de Saúde Indígena, ou seja, o

controle social e a participação dos indígenas, por um lado, e o respeito à diversi—

dade cultural, por outro. Essa é a razão pela qual já em suas primeiras páginas, na

Apresentação, 0 manual pondera:

Os conteúdos de formação do Aisan constituem domínios de conhecimento que

são avaliados permanentemente perante a realidade de cada aldeia. O Manual

do Aisan não é fechado, mas refratário [sic] às realidades locais. Não basta que

os conteúdos sejam ensinados, ainda que bem ensinados, mas que se liguem aos

padrões culturais de cada aldeia/comunidade. (MAIS, 2006)

A definição do conceito de doença, no entanto, sinaliza os limites da con—

sideração possível dos processos e padrões culturais: “Doença é a reação natural

do organismo que pode levar o homem ao estado de enfraquecimento e até a morte,

Do museu aos manuais

165



Saúde Indígena em Perspectiva

166

quando não é tratada" (MAIS, 2006: 16). Com base nessa postulação de verdade,

o capítulo sobre processo saúde e doença se desenvolve nos mesmos moldes do

Manualpara Guarda Sanitário: explicações gerais sobre doenças (transmissíveis e

não transmissíveis), formas de transmissão e tipos de parasitos, seguidas de tipos

de doença transmissíveis corn subdivisões detalhadas em cada uma sobre o que é,

como é transmitida e o que fazer para prevenir. Já os capítulos mais técnicos rela-

tivos a sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino de

resíduos sólidos, embora apresentem alternativas de intervenção por meio de obras

e equipamentos semelhantes às apresentadas na formação do guarda sanitário,

são pobres em especificações de procedimentos e materiais necessários à realiza—

ção das ações propostas e também das condições em que se deve usar cada uma.

Diferentemente do guarda sanitário, não se espera que o Aisan seja capaz de

realizar mesmo que pequenas obras de engenharia, como sentinas, poços e depó—

sito para lixo, tampouco de participar da decisão sobre a escolha da ação mais

adequada para sua realidade. Cabe a ele apenas fazer procedimentos de operação

e manutenção dos equipamentos, apesar de as imagens de poços e sentinas, por

exemplo, sugerirern visualmente uma expectativa mais abrangente.

O que dizer da outra atribuição do Aisan apresentada no manual, isto é,

o desenvolvimento de atividades de educação em saúde, entendidas como visitas

domiciliares, diagnóstico participativo, reuniões e palestras? O objetivo geral dessa

atividade é explicitado nos seguintes termos logo na primeira página do capítulo

sobre a participação da comunidade:

Conhecer e respeitar crenças e tradições da comunidade, saber como ajudar as

pessoas a reconhecerem os valores de suas tradições e identificar aqueles cos-

tumes que podem ser prejudiciais à saúde, introduzir novas ideias e avaliar as

antigas, enfim, aprender com a comunidade e com ela construir o conhecimento

é essencial no trabalho do Agente Indígena de Saneamento. (MAIS, 2006: 1 15)

A função instrumental da educação em saúde anunciada neste parágrafo,

como, por exemplo, identificar costumes prejudiciais e introduzir novas ideias,

adquire Vinculação mais direta com o trabalho do Aisan algumas páginas adiante:

Para garantir o bom funcionamento, a manutenção e a conservação do sistema de

abastecimento de água e de outros serviços na aldeia, é indispensável que haja o

envolvimento e o comprometimento da comunidade atendida.

Sendo o Agente Indígena de Saneamento responsável pelo funcionamento do

sistema de abastecimento de água e de outros serviços na aldeia, ele deverá

buscar mobilizar a comunidade mediante a realização de atividades educativas.

(MAIS, 2006: 117)



Também aqui as orientações são genéricas, mas esse é um manual de

“orientações técnicas", como consta de seu subtítulo, e seria de se esperar tal

generalidade sobre “atividades educativas".

O que não é comum num manual técnico, no entanto, é que as especifi—

cações de procedimentos de execução, operação e manutenção dos equipamentos,

principal função do Aisan, também fossem insuficientes. Mas o são. Embora o

capítulo sobre a água — o mais volumoso — consista em um conjunto de informações

que englobam desde o ciclo da água, apresentação de Vários tipos de poços, pro-

cedimentos de coleta e de desinfecção, rotinas de operação, manutenção e reparo

dos equipamentos e materiais usados na confecção de instalações, não são expli-

citadas as razões tanto desse detalhamento quanto da sequência de informações

que o seguem. Assim, pode-se ver no subitem “Peças e acessórios dos sistemas

simplificados de abastecimento de água" (grifo meu), numa denominação bem de

acordo com a tradição sespiana, uma sucessão de tipos mais utilizados de registros

e acessórios (descrição e desenho) sem qualquer explicação sobre quando devem

ser usados: registro de pressão, registro de gaveta, Válvula de retenção, válvula de

pé etc. Tal ausência possivelmente deve-se ao fato de não caber ao Aisan tomar

tais decisões. Contudo, permaneceria a pergunta: por que razão, então, o manual

dedica seis páginas a tais informações e desenhos?

Do subitem seguinte, “Operação e manutenção de sistemas de abasteci-

mento de água”, porém, constam informações centrais para a atuação do agente

nas aldeias, mas nele há lacunas significativas no que se refere à orientação para

execução dessas tarefas, como se pode verificar no texto: “Revise as tubulações,

corrija os vazamentos existentes e pinte as partes metálicas com tinta anticorro—

siva” (MAIS, 2006: 69), que acompanha o desenho de um Aisan executando essas

tarefas — sem qualquer explicação sobre a forma como revisar, corrigir e pintar.

Ao final tem—se, então, uma profusão de informações textuais, fórmulas

e desenhos num conjunto de incompletude que não permite ao Aisan atingir certo

grau de autonomia sequer nas funções técnicas restritas — se comparadas ao guarda

sanitário — que deve desempenhar. Se a vocação anunciada de manual técnico não

encontra ressonância em sua realização objetiva, a interpretação das imagens que

ele contém é reveladora, como demonstro & seguir, de uma dimensão valorativa

implícita fundamental e, essa sim, bem realizada.

O primeiro desenho do Manual do Agente Indígena de Saneamento, após

as fotos e os diagramas do capítulo relativo à Política Nacional de Saúde Indígena, é

a ilustração da concepção de saúde que abre o capítulo do processo saúde—doença,

acompanhando a definição ampliada de saúde como um “estado de harmonia entre

o homem e o ambiente em que ele Vive", que seria influenciado pelos fatores físico,

biológico e social. Contudo, o que está na ilustração é uma paisagem em que pessoas

nuas, seminuas e descalças caminham em um solo onde se visualizam montículos

de fezes, num mesmo ambiente compartilhado com animais domésticos, com uma
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casa localizada às margens do curso d'água (Figura 7). Essa composição sugere,
portanto, a ausência de saúde e se contrapõe à mensagem explicitada no texto. Nesse
mesmo capítulo, a mistura de fezes, pessoas e animais se repete incansavelmente

nas ilustrações que acompanham as diferentes doenças transmissíveis por ausência

de condições de saneamento: ancilostomíase, esquistossomose, ascaridíase, febres
tifoide e paratifoide, amebíase, diarreia infecciosa, teníase, hepatites A e E e giar—
díase (Figuras 8 a 1 1), tendo como um de seus temas recorrentes a representação
de um indígena (homem, mulher ou criança) defecando no solo próximo a cursos

d'água, do lugar de convivência ou de passagem.

Figura 7 — Imagem da saúde

 
Fonte: Funasa. IMAIS, 2006: 15.

Também no capítulo sobre a água encontramos, logo na segunda página,

uma ilustração da contaminação do ambiente em que se sobrepõem lixo e animais
(rato e urubu e, em destaque, mosca, mosquito e barata), ao lado um indígena de

cócoras defecando próximo à água, uma indígena esquelética em primeiro plano,
uma carcaça de boi em segundo plano, uma casa ao fundo e, no centro, integrando

todos os elementos, um pequeno lago (Figura 12).
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Figura 8 — Esquistossomose Figura 9 —— Teníase

 

Fonte: Funasa. MAIS, 2006: 21. Fonte: Funasa. MAIS, 2006: 27.

Figura 10 — Hepatites A e E Figura 1 1 — Ancilostorníase

    
» « , , Fonte: Funasa. MAIS, 2006: 20.

Fonte: Funasa. MAIS, 2006: 28.

O desenho de abertura do capítulo sobre esgotamento sanitário repete a

temática: pessoas, fezes, água e animais, simulando um zoom sobre o pé de uma

indígena próximo a fezes. Essa ilustração e seguida por uma sequência de três

desenhos que mantêm essa mistura e culmina, antes de as ilustrações técnicas se

iniciarem, em três representações de indígenas esqueléticos moribundos ou mortos

(Figura 13). Entretanto, também na parte de orientações técnicas, vê-se uma indí—

gena defecando numa sentina com casinha, numa exemplificação Visual que parece

pretender ajudar a compreensão da importância de se construir uma proteção para
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& fossa. Já na parte de orientações quanto ao uso, manutenção e conservação das

privadas com vaso sanitário, vemos uma espécie de passo a passo para seu uso,

no qual aparece um indígena em cada um dos momentos da utilização do vaso. A

página inicial do capítulo sobre lixo, por fim, apresenta uma ilustração, & única, na

qual uma indígena descalça próxima a um ajuntamento de lixo expressa corporal-

mente certo mal—estar com essa proximidade.

Figura 12 — Ambiente degradado Figura 13 — Doenças relacionadas ao esgoto podem
levar à morte

 

Fonte: Funasa. MAIS, 2006: 34. Fonte: Funasa. MAIS, 2006: 95.

170

Esse conjunto de imagens, embora de forma explícita complemente infor-

mações do texto, não são acuradas e mostram por vezes, ilustrações equivocadas,

como o desenho do mosquito da dengue, que representa o Aedes aegipty, sem sua

principal característica Visual: as pernas zebradas.3º Contudo, a repetição ao longo

do manual de imagens da mistura entre seres humanos, fezes e animais cumpre

outra função — tenha sido ou não esta a intenção de quem as criou. Refiro—me à

produção de certa distinção social negativa por meio do predomínio da imagética

do indígena em meio às suas próprias fezes, convivendo confortavelmente com

animais num ambiente por ele degradado — causando e potencializando, assim, no

leitor, certa aversão e repugnância pelo conjunto da paisagem, incluindo os próprios

indígenas retratados seguidamente como sujeitos principais dessa mistura indevida

ao defecarem no solo.

No fim da leitura do Manual do Agente Indígena de Saneamento, con—

firma—se & impressão inicial de que a relação das imagens com o texto não é a de

suporte na transmissão de um conhecimento técnico que permita ações materiais

efetivas — como observado no Manual para Guarda Sanitário, cuja única imagem

que foge a essa relação é a foto de uma criança com verminose (“O barrigudo"),



apresentada como o símbolo da má saúde.31 As ilustrações do Manual do Agente

Indígena de Saneamento, em sua profusão e por repetição, transmitem valores

higiênicos de conduta num avassalador processo cívilizador & ser protagonizado

pelos próprios indígenas, na função de agentes de saneamento.

Assim, se em toda ação humana há sempre duas dimensões — uma técnica

e instrumental e outra simbólica e expressiva, que busca comunicar a posição social

dos atores —, aquí proponho que, embora se trate de um manual de orientações

técnicas, há o predomínio da função simbólica na produção de um lugar de subal—

ternidade social e moral para os indígenas. A fragilidade técnica desse manual, por

um lado, revela o lugar inferior que ocupa o Aisan nas equipes de saúde e sanea—

mento, considerado incapaz de discernir entre alternativas e executar procedimentos

técnicos mesmo que de baixa complexidade; por outro lado, e, sobretudo, deixa

entrever que a proposta de saneamento e ser implantada repousa numa concepção

que tem no ser humano o elemento primordial a ser modificado. Se essa orientação

já se fazia presente no Manual para Guarda Sanitário, com sua ênfase no trabalho

de controle e inspeção do uso dos equipamentos pelos moradores (Teixeira, 2008b),

parece ser acentuada em sua versão para o Aisan pela retirada das especificações

necessárias à realização de pequenas obras de engenharia sanitária — transformadas

num conjunto de generalidades sem condições de aplicação prática.

As imagens são expressivas de um indígena genérico doente por seu

próprio comportamento anti—higiênico e sujo, cabendo, portanto, a ele & responsa-

bilidade de interromper o processo de adoecimento por meio da modificação de suas

condutas. O que essa abordagem não revela são as precárias condições de sanea—

mento básico em que Vivem as populações indígenas brasileiras e também o quanto

a imagem de indígenas, principalmente adultos, defecando às margens de cursos

d'água e ofensiva para grande parte dos povos indígenas no Brasil.

Num processo perverso de deslocamento de responsabilidade das instân—

cias governamentais para os povos indígenas, tal iconografia reforçaria atitudes

moralmente negativas dos profissionais da saúde e de engenharia que atuam na

atenção à saúde indígena e que, com frequência, percebem os indígenas como

malcheirosos e sujos, difíceis de lidar e avessos às orientações sanitárias, seja por

ignorância, por dificuldade de entendimento ou por serem assim mesmo por sua

natureza ou cultura. Todavia, principalmente, essas imagens constituem verdadei—

ros ícones, ou seja, signos que, por sua capacidade de comunicação imediata e por

exigirem pouca reflexão dos leitores, remeteriam diretamente os indígenas a níveis

destituídos de uma pertença plena à humanidade, por meio da produção imagética

da repugnância, da repulsa e do nojo pela mistura incivilízada e perigosa de fezes,

animais e seres humanos.

A repugnância e o nojo estão entre as emoções que afetam diretamente

os sentidos e, por essa forte físicalidade, remetem ao universo das verdades

índisputáveis, da natureza inquestionável, mas principalmente àquilo que estaria
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fora da ingerência humana.32 São percebidos pelo senso comum como sensações

instintivas, surgindo como uma reação e não como propriamente uma ação, pois

seria não intencional e incontrolável. Aquele que sente nojo não seria o sujeito da

interação, mas seu objeto, poís algo ou alguém seria responsável por lhe suscitar

tais sensações. Não se trataria, portanto, de uma atitude, mas de uma ocorrência

cuja origem residíria no outro e não no self assim, para superá—la, haveria que se

transformar o repugnante, o nojento, o repulsivo, e não os que o experimentam

como tal.

Nessa perspectiva, a repugnâncía parece delimitar a fronteira da diferença

passível de ser tolerada, pois como podemos aceitar e conviver com alguém cuja

aparência, odor e modos corporais nossos próprios corpos não suportam? Se é uma

diversidade que ofende os sentidos, contudo o faz por meio de processos cognitivos

e intersubjetivos que indicam as fronteiras da própria ordem moral incorporada.

Afinal, se perceber 0 mundo é ordená-lo em suas linhas internas e externas, nesse

caso a mistura anti—higiênica alegadamente vivenciada pelos indígenas os excluiria

dos princípios que orientam, em termos fenomenológicos aqueles que se pode e

deve antecipar no mundo da vida como igualmente humanos (do ponto de vista

dos não indígenas, e claro).

A repugnância e o nojo expressam, nesse sentido, a diferença perigosa,

geradora de mal—estar físico, potencialmente de adoecimento e contágio, mesmo

daqueles que não são responsáveis pelas ações repulsivas, revelando, assim, os elos

de interdependência33 indesejados entre as categorias nós e outros. A diferença

que não ameaça, por sua vez, provocaria emoções distintas menos carregadas de

expressões físicas, tais como a piedade, & caridade e, em sua versão negativa, o

desprezo. Se não há experiência física destituída de moralidade, e possível, entre—

tanto, pensar que certas percepções sensoriais ou emoções cognitivas trazem para

sua zona iluminada o polo moral, como a piedade, a caridade e o desprezo, ao passo

que outras dramatizam o polo físico, como a repulsa, o nojo e & repugnância. São

justamente estas últimas, essa é a minha sugestão, que parecem estar se fazendo

mais presentes à medida que aumenta a aproximação cotidiana entre grupos sociais

e morais distintos (no caso, povos indígenas e sociedade abrangente em sua plura—

lidade interna), potencializando, assim, a metamorfose da piedade e do desprezo

nesses sentimentos carnais excludentes.

O que parece estar em questão quando vemos esses sentimentos e sensa-

ções sendo produzidos em políticas públicas chamadas de capacitação ou de educação

em saúde, como na Política de Saúde para os Povos Indígenas aqui abordada, é a

sua transformação em uma técnica de governo, que transcende a intencionalidade

dos sujeitos envolvidos diretamente, dotada de profunda força antidemocrática.

Manejada sob a égide da promoção da cidadania e do respeito à diversidade, tal

ação ainda pretende, em nome do bem—estar do outro, ser implantada por meio



dos próprios indígenas sempre, entretanto, localizados em posições subalternas:

participando das equipes multidisciplinares de saúde como agentes indígenas de

saúde e saneamento, sendo capacitados nos termos aqui analisados, submetidos

à autoridade e aos preceitos médicos e da engenharia sanitária e com frágeis pro—

gramas governamentais de promoção de carreiras indígenas em cursos de saúde

e de engenharia. Claro é que tais técnicas de governo não são passivamente rece—

bidas e incorporadas pelos indígenas, que Vêm ao longo do tempo desenvolvendo

estratégias de manipulação política e de tradução cultural de valores e práticas

com os quais interagirem e interagem num processo permanente de indigenização

dos não indígenas.34 Contudo, é necessário destacar a forma como as instituições

e suas burocracias engendram interações cotidianas de dominação e subordinação

profundamente assimétricas e dotadas de forte potencial de eficácia, bem como

refletir sobre essa questão.

No universo aqui analisado, observa—se um investimento na capacitação

de indígenas que, em nome da inclusão e da participação, caminha na contramão

das demandas dos povos indígenas e vem a integrar a configuração ideológica

abrangente que tem no indígena um obstáculo a ser superado. Assim, as Chamadas

políticas públicas, ou seja, o Estado nacional em ações, práticas e intervenções,

articulam diferentes dimensões, criam novas subjetividades e preceitos normati-

vos (inclusive, como aqui focalizado, atualizando verdades biomédicas) e, assim,

legitimam certa distribuição assimétrica de direitos e deveres entre as diferentes

coletividades — por tais procedimentos diferenciados, costuram—se as conexões entre

políticas de saúde e de educação, territoriais e de desenvolvimento voltadas para

os povos indígenas. A novidade da estratégia governamental para a saúde indígena

presente no Manual do Agente Indígena de Saneamento, em relação aos manuais

que o antecederam, é sua ancoragem na produção e reforço de percepções físicas

e sensoriais negativas (nojo, repulsa e repugnância) com relação aos indígenas

que os remetem a um patamar de intolerância de difícil negociação por ser fruto

de interações vividas diretamente no corpo. E nessa dimensão as ambiguidades

políticas e morais, necessárias ao diálogo, dificilmente perseveram, tendendo a se

definir por um dos termos em jogo, ou seja, nos moldes do certo ou errado, sim ou

não, tudo ou nada.

Alinhavando o Percurso

A compreensão plena das condições de eficácia prática do Manual do

Agente Indígena de Saneamento requereria o acompanhamento de seu manejo

nos cursos de capacitação dos agentes e também de sua utilização, ou não, no dia

a dia das equipes de saúde e de engenharia nos Distritos Sanitários Especiais de
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Saúde Indígena. Um empreendimento que tem-se mostrado de difícil negociação

institucional, não bem—sucedida até o momento.

O percurso reflexivo desenvolvido aqui, contudo, permitiu mapear por

meio das rotas de transmissão das doenças — que em diferentes momentos da his-

tória da saúde pública brasileira foram objeto de intervenção das agências gover-

namentais — os caminhos e os mecanismos (práticos e valoratívos) do processo de

construção da cidadania indígena ainda em curso, por meio da política governa—

mental de saúde em diferentes níveis de atuação. Nessa perspectiva, analisei a

ausência da saúde indígena no museu de memória pública da instituição, que tinha

como missão gerir a política e os serviços de saúde para os povos indígenas; a

monumentalização do guarda da Sucam em detrimento do guarda sanitário do Sesp

e da Fundação Sesp, que, como argumentei, seria o equivalente ao atual Aisan; e,

sobretudo, o deslocamento do privilégio da relação entre conhecimento e ação no

mundo natural e comportamental (em termos de fiscalização) presente no Manual

para Guarda Sanitário pela conexão entre, por um lado, sentimentos e emoções e,

por outro, ação no mundo natural Via desqualificação moral dos interlocutores e

objetos dessas ações (os indígenas) no Manual do Agente Indígena de Saneamento.

Se a adesão a qualquer e toda regra requer procedimentos de tradução e interpre-

tação para serem efetivadas no dia a dia, a produção de sentimentos, em especial

de sentimentos carnais, contém um peculiar potencial diretivo das ações. Embora

não estejamos no domínio clássico dos rituais, & imagética corporal analisada pode

ser considerada nos termos propostos por Turner (1981), ou seja, emoções que ao

serem evocadas por símbolos possibilitam, pela polissemia que lhes é intrínseca, a

conexão do corpo e do selfcom o nível mais abstrato da moralidade, da espiritua-

lidade, dos ideais políticos e, eu acrescentaria, da biomedicina. Afinal, emoções e

sentimentos são, nas palavras inspiradoras de Michelle Rosaldo (1984: 143): “[Ema-

tions are] thoughts somehow 'felt' in Hughes, pulses, 'movements' of our lives,

minds, hearts, stomachs, skin. They are embodjed thoughts, thoughts seeped With

the apprehension that 'I am involved'. "

Assim, o rastreamento de estratégias análogas em outras políticas indige—

nistas é um desafio importante e pode indicar dimensões sutis de um processo de

infra ou sub-humanização dos povos indígenas no Estado nacional brasileiro. Esse

rastreamento, em plena Vigência democrática e em meio a conquistas obtidas pelos

povos indígenas,35 revela a complexidade das relações políticas contemporâneas em

seus múltiplos níveis descompassados, e que, sem dúvida, pode iluminar também

outros contextos nacionais.



Notas

As pesquisas que possibilitaram a escrita deste capítulo contaram com o apoio do Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio da concessão de recursos

ao projeto Fundação Nacional da Saúde: urna antropologia da produção política da diversidade

(2006-2008), pelo edital MCT/CNPq 61/2005 — Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas.

Já a sua redação se realizou enquanto desenvolvia meu estágio de pós—doutorado no exterior

com suporte da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Esse projeto contou com a participação da Organização Pan—Americana da Saúde (Opas), da

Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS),

da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Federal'da Bahia (Ufba) e resultou na

publicação Avaliação de Impacto na Saúde das Ações de Saneamento: marco conceitual e

estratégia metodológica (Teixeira, 2004).

A produção intelectual sobre a memória social, coletiva ou pública, vem—se intensificando

principalmente desde os anos 1980 e hoje constitui um vasto campo de reflexão em que se

encontram envolvidos historiadores, sociólogos, antropólogos, linguistas, filósofos, entre outros.

Assim, sugiro para uma entrada nesse campo o artigo de Click e Robbins (1998) sobre o estado

da arte naquele momento; a coletânea mais recente organizada por Phillips (2004), na qual o

leitor pode encontrar trabalhos de fenomenologia da memória ausentes no levantamento feito

por Click e Robbins (1998); e a contribuição original de Douglas (1986) para o entendimento

do modo como as instituições lembram e esquecem.

Gostaria de agradecer aos responsáveis pelo Museu da Funasa, sua coordenadora e funcionários,

que desde o primeiro momento me receberam com abertura e disponibilidade em fornecer as

informações que solicitava para minha pesquisa. Sem essa colaboração, nem sempre encon-

trada em espaços de acervos documentais e museológicos, & pesquisa não teria sido possível.

Essa descrição refere-se ao ano 2006, momento em que realizei a pesquisa no museu e as

entrevistas com Vários funcionários envolvidos com os trabalhos do Departamento de Engenha—

ria de Saúde Pública (engenheiros, educadores em saúde, biólogos etc.) e com a Assessoria de

Comunicação da Funasa, responsável pela biblioteca, acervo documental e o museu. Quando

retornei ao museu, em agosto de 2009, para completar a pesquisa para este capítulo, a sala

interativa havia sido desativada e o seu espaço incorporado ao acervo bibliográfico.

Essas informações baseiam—se em dados fornecidos pela coordenadora do museu em entrevista

realizada em 2006.

O Museu da Funasa encontra—se instalado atualmente no térreo de um prédio do Ministério

da Saúde localizado na W3 Norte, uma movimentada avenida de Brasília, mas é de difícil

visualização para os transeuntes.

Não se trata de desconsiderar as dificuldades que envolvem o projeto e a realização de um

museu institucional como o Museu da Funasa, no que refere tanto a recursos materiais quanto

a recursos humanos (em 2006, o museu contava com apenas quatro funcionários além da

coordenadora, dois do quadro de funcionários do ministério e dois contratos e nenhum deles

com formação em museologia ou área afim), mas de inserir tais dificuldades em um horizonte

abrangente que transcenda motivações pessoais e entraves burocráticos.
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Esse arranjo institucional está relacionado também com a reforma burocrática pela qual pas—

sava o país no mesmo período sob a gestão do presidente Fernando Collor de Mello (Teixeira,

2008a), que, em nome de eficiência de gestão, tomou várias medidas para diminuir o número

de funcionários públicos no executivo federal.

Trecho extraído da legenda que acompanha o objeto em exposição.

Com a nomenclatura genérica de Guarda da Sucam, usada pelos eX-sucamzeiros e pelo próprio

museu, encontravam-se uma divisão hierárquica e uma diversidade de funções, no que se

refere tanto ao tipo de endemia quanto ao trabalho predominante realizado. Em sua dissertação

sobre a malária em Santa Catarina, São Thiago (2003) descreve a organização administrativa

da Campanha de Erradicação da Malária (CEM) transformada em Sucam em sua diversidade:

guarda de epidemiologia, guarda de inseticida e guarda de entomologia, além da “hierarquia

moral” (São Thiago, 2003) entre guarda—chefe, inspetor e inspetor—geral. Manterei o uso de

letras maiúsculas na grafia de Guarda da Sucam por ser essa a forma como o próprio museu

se refere a ele nas legendas e no seu menu na Internet, contribuindo, assim, para sua monu-

mentalização.

As primeiras campanhas de vacinação tiveram início nos anos 1960, e em 1989 foi registrado

o último caso de poliomielite no Brasil (Schatzmayr, Philipps & Leal, 2002).

Em consulta à Internet em 26 de outubro de 2009, foram localizadas 317 referências com a

entrada “Guarda Sucam DDT", em sua grande maioria, exceto por alguns poucos trabalhos

acadêmicos, tratando de notícias sobre demandas, processos, relatos, falecimentos de Guardas

da Sucam ocasionado pelo uso do DDT no combate à malária.

Para a discussão da ambiguidade temporal no museu e na própria retórica da Funasa, ver

Teixeira (2008a), e para a importância do deslocamento temporal na ação política, Teixeira e

Chaves (2004).

Em Chaim (2008), o leitor encontrará uma investigação instigante com base na análise do

livro de visitantes de um museu comemorativo em Jerusalém.

E importante também mencionar que () Sesp teve atuação sanitária nas localidades onde foram

instaladas bases militares estadunidenses, como Natal e Fortaleza, por exemplo (Campos,

2006).

Tanto Peçanha (1977) quanto Campos (2006) apontam para o fato de que em seus últimos

anos o Sesp vinha sendo mantido principalmente pelo governo brasileiro, indicando um pendor

institucional em termos de atuação exclusivamente nacional, em razão de mudanças no cenário

político nacional e principalmente internacional no que se refere à redefinição da geopolítica

nas Américas.

Sigo aqui a classificação proposta por Peçanha (1977), que divide a existência do Sesp em

três períodos: fase amazônica (1942-1949), fase nacional (1950—1959) e o que ela chamou,

na época, fase atual (1960—).

The Institute oflnter—American Affairs and the Serviço Especial de Saúde Pública. Sub-Project

Description. Project:AM—lTA-12B. October, 1944. Acervo Fundação Sesp 1, Casa de Oswaldo

Cruz, Fiocruz/RJ.
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A função de guarda sanitário existe hoje no âmbito da política de Vigilância sanitária com esse

tipo de atribuição. Para estudos recentes nessa área, ver Duarte e Teixeira (2009), Garibotti,

Hennington e Sellí (2006).

Essa totalização inclui fotos e croquis não paginados.

O Vºlume I contém 194 páginas; o II, 185 páginas; e o III, 165 páginas.

A preocupação com os animais na transmissão das doenças encontra—se também no Manual

para Guarda Sanitário, mas de forma diluída nos capítulos que o compõem.

Suplemento 1: “Responsabilidades dos guardas—sanitários do Sesp" (p. 65); Suplemento 2:

“O problema dos mosquitos em fossas de sentinas" (p. 66—67); Suplemento 3: “O uso de

tampas e caixas de assento nas sentinas" (p. 68—69); Suplemento 4: “Instruções para uso da

ficha de sentinas” (p, 70—74).

Neste capítulo abordaram—se informações técnicas necessárias ao mapeamento da localidade

em que os guardas devem atuar, presentes também no Manual para Guarda Sanitário, embora

aqui a ênfase na fiscalização quase não se faça presente.

A ênfase em parasitas intestinais, que parece específica à epidemiologia do Vale Amazônico,

também se manteria no Manual de Saneamento de 1972, indicando que essa focalização inicial

perdurou em certa divisão de trabalho entre o Sesp e a Campanha de Erradicação da Malária

(CEM), que Viria a constituir & Sucam.

Essas definições foram retiradas do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa e do Dicioná—
rio Aurélio, sendo o primeiro referido ao contexto europeu do uso da língua portuguesa e o

segundo ao português do Brasil.

AS reflexões contidas no trabalho Clássico de Elias (1994) sobre manuais de etiqueta não

lograram ser traduzidas para análises de manuais governamentais.

A análise empreendida nesta seção consiste de uma versão do artigo publicado na Revista de

Antropologia em 201 2 e anterior a ele, no qual também abordo o Manual do Agente Indígena

de Saneamento (Teixeira, 2012).

Agradeço aos colegas da Casa de Oswaldo Cruz, onde tive a oportunidade de apresentar uma

versão inicial destas reflexões, por terem chamado a atenção para tal equívoco na ilustração.

Ver a foto em Teixeira (2008b). Cabe aqui destacar que essa relação de oposição entre informa-

ção textual positiva e imagem negativa, ou seja, de definição de saúde e imagem da doença,
também está no próprio Manual do Agente Indígena de Saneamento, como observado ante-
riormente.

Além de Douglas (2002), recomendo especialmente a leitura de Miller (1997) e Kolnai (2004)

para a discussão dessas categorias.

Para a discussão do surgimento da saúde pública mediante elos de interdependência que

escapariam ao manejo das partes envolvidas, ver De Swaan (1990).

Para os interessados em reflexões sobre indigenização no Brasil, ver Ramos e Albert (2002);

para um breve panomara internacional, ver Ramos, Osório e Pimenta (2009).
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35 A Constituição de 1 988 assegurou aos indígenas o respeito à sua organização social, costumes,

línguas, crenças e tradições e, desse modo, o direito à diferença, ou seja, o direito a serem

indígenas e permanecerem identificando—se como tal. Reconheceu também a capacidade pro—

cessual indígena, estabelecendo que eles têm a legitimidade para atuar em juízo, individual

e coletivamente, em defesa de seus direitos e interesses. Consistiu, assim, numa ruptura

importante (Cunha, 1987; Araújo et al., 2006) com a tradição tutelar (Oliveira, 1989; Lima,

1995) da política indigenista brasileira.
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