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Resumo

Objetivo

Charles Wagley (1913-1991), antropólogo americano, teve papel de

Identificar a importância de Charles Wagley para a saúde pública, suas

destaque na consolidação da antropologia brasileira. Neste pôster

principais funções e colaborações para o Serviço Especial de Saúde

analisamos sua atuação no Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), onde

Pública, através do seu olhar como antropólogo, podendo assim conhecer

desempenhou a função de Diretor da Divisão de Educação Sanitária. (SESP,

o seu contexto e linha de trabalho entre antropologia e saúde pública.

1946) Com base na abordagem antropológica, privilegiou o conhecimento
local e trabalhou com uma equipe interdisciplinar formada por técnicos de
educação, de cinema, de radio difusão, jornalistas, e técnicos da área da
saúde, desenvolveu um amplo trabalho e sensibilizou as autoridades
(BRITO,1996). Realizou atividades de prevenção, utilizando meios de
comunicação para informar a população sobre as doenças, como Malária e
Lepra. Dentre essas medidas, assinalamos a realização de filmes, em
parceria com os estúdios Walt Disney, como Guerra de mosquitos, filme de
animação descontraído, com o objetivo de divulgar os cuidados para se
evitar doenças (SESP, 1941). Wagley se notabilizou em suas atividades,

Materiais e Métodos
A pesquisa foi por análise documental e bibliográfica nos boletins e
relatórios do Serviço Especial de Saúde Pública, presente no acervo do
Instituto Evandro Chagas.
Eu privilegiei documentos do SESP, da década de 1940. Em que, tem mais
informações sobre o vale amazônico e os trabalhos exercidos Charles
Wagley, no campo da saúde pública. Contudo o acervo do Instituto
Evandro Chagas, é muito extenso, com diversos assuntos no âmbito do
SESP

devido à preocupação com a população amazônica, tanto em termos das
condições precárias de saúde em que viviam, quanto valorizando o seu

Conclusão

conhecimento sobre a natureza. Percebeu a importância da divulgação e
prevenção de doenças, e foi elogiado por autoridades do Brasil e Estados

A pesquisa permitiu perceber a importância de Charles Wagley para o

Unidos, por ter atraído a confiança de pessoas simples (SESP, 1946). Este

Serviço Especial de Saúde Pública, seus principais trabalhos e atividades,

resumo é resultado de pesquisas realizadas pelo Projeto “Charles Wagley

e conhecer a importância de suas colaborações para a saúde pública

como articulador institucional”, da Universidade Federal do Pará.

Amazônica, principalmente na direção da Divisão de Educação Sanitária.
Verificou-se que ele não hesitou em levar saúde às regiões mais pobres da

Palavras – Chaves: Charles Wagley, Saúde Pública, Amazônia.

Amazônia, pois reconheceu a necessidade dos homens nas localidades
serem valorizados como pessoa.
É considerado dos pioneiros norte – americano a realizar projetos no vale
amazônico. Sendo uma peça importante entre o governo brasileiro e
americano, para combater doenças, pois conquistou a confiança de pessoas
simples da região.
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