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Apresentação

A FACE HUMANA:

O DESVELAR ANTROPOLÓGICO DA MORTALIDADE INFANTIL

Desde os anos 1980, o estado do Ceará vem se destacando nacional e,
até, mundialmente, por seu impressionante desempenho no combate à mortali-
dade infantil. Colecionou uma longa lista de premiações de renomadas institui-
ções tais como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a Funda-
ção Getulio Vargas, a Fundação Banco do Brasil e o Ministério da Saúde, por
seu esforço desiderato, especialmente com a criação e implantação dos recen-
tes programas estruturantes da atenção primária à saúde, como o Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) e o Programa Saúde da Família (PSF).
Apesar desse reconhecimento, tem sido pouco divulgado o papel fundamental
que a antropologia médica vem desempenhando, há mais de vinte anos, nessa
história tão inspiradora.

A presente coletânea de artigos, já publicados, em língua inglesa, em
importantes periódicos internacionais especializados, traz para os leitores brasi-
leiros essa rica e inédita experiência da antropologia médica no combate à
mortalidade infantil. São quatro artigos que versam sobre a teoria, a metodologia,
os cuidados clínicos e a ação comunitária fundamentada na antropologia médica
que têm guiado os programas de atenção à saúde infantil no Ceará. Selecionei
estes artigos, entre uma série de estudos etnográficos conduzidos por mim e
diversos colaboradores, estudantes e colegas, brasileiros, americanos e euro-
peus, compilados entre 1988 e 1992, em comunidades pobres do interior do
Ceará e em favelas da periferia da sua capital, Fortaleza, contextos que apre-
sentavam altas e vergonhosas taxas de mortalidade infantil. De uma forma ou
de outra, cada artigo marca a longa trajetória, seja intelectualmente estimulante
seja emocionalmente desgastante, pela redução da mortalidade infantil e a
humanização do cuidado com as crianças no estado do Ceará. Representam
momentos decisivos de reflexão crítica, tendo sempre como pano de fundo a
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antropologia médica, que subsidiou as ações de atenção primária à saúde, as
quais, podemos dizer, modestamente, resultaram na redução de mortes e no
alívio do sofrimento das crianças e de suas famílias.

Fato importante a ser mencionado é que, na época em que foram publi-
cados, estes quatro estudos antropológicos confrontaram-se com o pensa-
mento hegemônico no que concerne a múltiplos campos – a teoria, a
metodologia, a prática clínica e a ação comunitária – ligados às doenças
diarréicas, a primeira causa de morte infantil tanto no nordeste brasileiro quanto
no mundo subdesenvolvido em geral. A visão holística, humanista e crítica da
antropologia, a ciência social que investiga o homem e sua cultura, em sua
integralidade, permitiu um olhar revelador e inovador que desnudou a face
humana que se ocultava atrás das altas taxas de mortalidade infantil no Cea-
rá. A perspectiva êmica, ou seja, ‘de dentro para fora’, da antropologia per-
mitiu aos profissionais da saúde enxergar o significado da perda relacionada
ao óbito infantil, apreendendo-a no âmbito da experiência vivida das próprias
famílias no sertão do Ceará, que mais sofriam suas trágicas conseqüências.
Com metodologias qualitativas, as entrevistas etnográficas e a observação
participante, ferramentas precípuas da pesquisa em antropologia, nos permi-
tiram penetrar nos mundos interiores das famílias que perderam seus filhos e
nos auxiliaram na compreensão profunda do drama da criança que adoece e
morre entre quatro paredes numa casa pobre de taipa, e sem recursos finan-
ceiros ou apoio profissional para salvá-la da morte iminente. Aqui, a fecunda
contribuição da antropologia médica foi indispensável.

Com tal abordagem, provocou-se uma reflexão crítica sobre a visão
reducionista da biomedicina sobre as doenças diarréicas, centrada no proces-
so patológico da infecção gastrintestinal. Mais importante ainda, a antropolo-
gia fundamentou e apoiou conceitualmente a ousada ruptura com o modelo
hegemônico de assistência à criança, existente há tempos. Suscitou suspeitas
e inquietações sobre o procedimento padrão de reidratação intravenosa, que
requer internação hospitalar e, no seu bojo, sobre a assistência qualificada de
médicos e enfermeiras, que emprega material esterilizado, caro e de difícil
acesso. Permitiu questionar a tão chamada “incompetência técnica” das pes-
soas leigas e analfabetas para preparar o soro caseiro cientificamente acei-
tável, sem prejudicar, ou pior, matar a criança com soluções hipernatrêmicas
(contendo sódio demais). Desafiou a dominância do profissional da saúde
como ‘dono’ exclusivo da nova tecnologia de reidratação. Levou à defesa da
participação privilegiada da própria mãe e da rezadeira, na maioria dos casos
analfabetas, desvalorizadas e excluídas, como prioridade das ações de saúde
pública. Deu ensejo ao questionamento da interpretação que vê na tão falada
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expressão “Se Deus quiser...” uma atitude de resignação por parte dos pais
pobres diante da morte da sua criança, os quais eram vistos, até então, como
conformistas e, até mesmo, negligentes na morte dos seus filhos. Permitiu
avaliar exaustivamente e confirmar cientificamente a aptidão e as habilida-
des das pessoas leigas e sem educação formal para captar e entender os
procedimentos médicos necessários para salvar a vida da sua criança. E,
finalmente, subsidiou a demonstração, passo a passo, de como é possível
traduzir a linguagem científico-técnica, incompreensível às pessoas leigas e
analfabetas que mais precisam de instruções, na linguagem da vida cotidiana,
para, por exemplo, ensiná-las a preparar a receita de soro caseiro, utilizando
palavras, conceitos e imagens do seu ambiente de vida, facilmente compreen-
síveis. Sem dúvida, foi a conjugação interdisciplinar da antropologia com a
medicina que forneceu as pistas e a criatividade necessária para a criação de
um paradigma alternativo, conhecido hoje como modelo Rezas e Soro, que
integra a biomedicina à medicina popular, numa visão humanizada, centrada na
cultura local e nas competências das pessoas leigas para pensar e agir diante
das doenças diarréicas.

O primeiro artigo desta coletânea, intitulado “Anjos com asas molhadas
não voam: sentimento materno no Brasil e a imagem da negligência”, é atual-
mente muito consultado ou lido, o que nos indica ter se tornado uma referência
na disciplina. A discussão centrada nos aspectos teóricos que nele se trava
penetra no cerne da antropologia, refutando e contestando o que é mais sagra-
do na disciplina: a interpretação do comportamento humano. Publicado origi-
nalmente em 1988 na revista Culture, Medicine and Psychiatry, sediada na
renomada Universidade de Harvard, EUA, sua divulgação provocou um gran-
de debate entre antropólogos, principalmente nos Estados Unidos, por criticar
duramente a teoria da negligência materna seletiva proposta principalmente
por Nancy Scheper-Hughes (1984, 1985), antropóloga e professora titular na
Universidade da Califórnia, Berkeley, que se baseava em suas pesquisas
etnográficas conduzidas em uma favela em Recife, Pernambuco, as quais cul-
minaram na publicação, em 1992, do seu premiado livro, Death without

Weeping: the violence of everyday life in Brazil [Morte sem choro: a violên-
cia da vida cotidiana no Brasil]. Em meu artigo, contestei, juntamente com a
co-autora, Linda Anne Rebhun, hoje professora titular de antropologia na Uni-
versidade da Califórnia, EUA, essa concepção, colocando para o debate sobre
o tema dúvidas e suspeitas não somente sobre a precisão da densa descrição
da etnografia eloqüentemente relatada pela professora Scheper-Hughes acer-
ca da morte infantil no nordeste brasileiro, mas também sobre a interpretação
teórica dos seus dados qualitativos.
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Em “Anjos com asas molhadas não voam...”, relatamos nossa pesquisa
etnográfica conduzida na mesma época da pesquisa de Scheper-Hughes, e, es-
sencialmente, na mesma região do nordeste, ou seja, em um contexto cultural-
mente parecido. É um estudo comparativo que, nos círculos acadêmicos da an-
tropologia, provocou um debate algo explosivo, pois, do começo até o fim do
artigo, apresentamos evidências etnográficas e interpretações que divergiam da
teoria da negligência materna seletiva, refutando-a como a mais importante expli-
cação das altas taxas de mortalidade infantil no nordeste brasileiro. Ao menos da
forma como alguns filósofos clássicos como Edmund Husserl (1859-1938),
Wilhelm Dilthey (1833-1911) e Karl Popper (1902-1994), ou pensadores contem-
porâneos como Alan Chalmers, nos levam a concluir sobre a epistemologia do
pensamento científico.

Chalmers, por exemplo, critica duramente a concepção indutivista do
conhecimento científico e, no seu âmbito, as afirmações universais, ou seja, as
leis e teorias derivadas dos fatos (como a teoria da negligência materna seleti-
va). Para ele, o raciocínio indutivo – necessário para tornar observações indivi-
duais em leis gerais – é “ingênuo” e “completamente equivocado e mesmo
perigosamente enganador” (Chalmers, 1993: 24). Para serem consideradas le-
gítimas, as generalizações devem satisfazer três condições: o número de pro-
posições de observação que formam a base de uma generalização deve ser
grande; as observações devem ser repetidas sob uma ampla variedade de con-
dições e nenhuma proposição de observação deve conflitar com a lei universal
derivada. Com base nesses três requisitos, citados por Chalmers, tentamos,
neste nosso artigo, exaustivamente até falsear e, de certa forma, desqualificar
a tão divulgada teoria de Scheper-Hughes.

Embora tal discussão possa parecer, para alguém de fora, mais uma
disputa cruel entre intelectuais, esse debate entre posições divergentes é crucial
para a antropologia. Pois Karl Popper (apud Barreto & Moreira, 1993) susten-
ta a idéia de que generalizações empíricas (teoria e leis) são, de fato, falseáveis,
e não verificáveis, e que essa falseabilidade deve ser buscada, e não evitada,
pela adição artificial das hipóteses ad hoc (flexibilização da teoria de modo a
abranger as anomalias ou casos não previstos em seu escopo, e que, por seu
turno, não podem ser falseadas). Popper enfatiza que a ciência é um saber
hipotético conjetural de “experimentos cruciais” ou refutações decisivas para
aperfeiçoar as teorias e sua potência explicativa. Para esse filósofo, o conheci-
mento progride por conjecturas e refutações, e não por acumulação de verda-
des, como no indutivismo. Por isso mesmo, toda teoria, inclusive esta que está
em questão aqui, precisa “sofrer um minucioso confronto com a experiência”
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(Barreto & Moreira, 1993: 84). Numa palavra, falseamento e refutação se
tornam critérios essenciais de cientificidade. Como o filósofo Popper mesmo
adverte, “A teoria será tanto mais considerada quanto mais resista ao confron-
to da experiência e das teorias rivais” (apud Barreto & Moreira, 1993: 84-85).
Em suas reflexões sobre a produção científica do conhecimento, Popper (1967:
180) aprofundou ainda mais sua linha de raciocínio:

O método de procurar verificações parecia-me pouco válido – parecia-

me, na verdade, ser o método típico de uma pseudociência. Apercebi-me

da necessidade de se distinguir, tão claramente quanto possível, este

método de um outro – o método de testar uma teoria tão severamente

quanto se for capaz – isto é, o método da crítica, o método de procurar

casos que constituam falsificação.

Nesse sentido, pretendemos concluir que a teoria da negligência mater-
na seletiva seria válida somente até o ponto em é capaz de abarcar a realidade.
Do contrário, é falsa. É descartável.

Contemporaneamente, o famoso antropólogo americano Clifford Geertz
(1973), um defensor admirável da antropologia interpretativa, também adverte
que a natureza da etnografia é (e deve ser) essencialmente contestável. Para
ele, o perigoso é o monólogo em etnografia, ou seja, a leitura única de uma
realidade, visto que a antropologia não costuma trabalhar com grupos de con-
trole, como nas ciências exatas, para testar a veracidade dos dados. Monólo-
gos, disse Geertz, “são de pouco valor quando não há conclusões a serem
relatadas, mas sim uma discussão para ser sustentada” (1973: 29). Quando a
atenção do leitor é monopolizada pela argumentação de uma só pessoa, não há
lugar para interpretações outras. A etnografia interpretativa, conclui Geertz,
“é marcada menos pela perfeição do consenso e mais pelo refinamento do
debate” (1973: 29). Se para nada mais servir o nosso artigo “Anjos com asas
molhadas não voam”, ele, pelo menos, terá silenciado para sempre o monólo-
go de Scheper-Hughes, abrindo a possibilidade de outras interpretações do
mesmo fenômeno trágico – a morte de crianças no nordeste brasileiro e a
reação materna diante dela.

Por outro lado, por que deveria interessar ao pesquisador brasileiro um
artigo que contesta tanto a teoria de Scheper-Hughes quanto os seguidores de
outras teorias que, em sua essência, a meu ver, culpabilizam mães pobres?
Observei, anos atrás, que meus alunos de medicina na Universidade Federal do
Ceará, onde ministrei a disciplina de medicina social, a maioria deles proceden-
te de famílias privilegiadas, simpatizaram com a idéia de que as mães pobres
são “negligentes”. Sem questionar a pertinência da referida teoria da negligên-
cia materna seletiva, gostaram da explicação, e dela se apropriaram imediata-
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mente, sem lhe fazer qualquer crítica. Em minha opinião, na verdade, gostaram
até demais. Durante visitas ao campo, após terem lido os artigos de Scheper-
Hughes, os estudantes orgulhosamente identificaram casas onde moravam tais
“mães negligentes”, e me levaram para verificar suas descobertas. Inevitavel-
mente, encontramos uma criança de cerca de 8, 10 anos de idade sozinha em
casa, cuidando do bebê enquanto a “mãe negligente” estava no rio lavando
roupa ou trabalhando na roça, plantando feijão e arroz para alimentar a sua
família. E, reação perturbadora, o estudante virou-lhes as costas, numa atitude
de desprezo e desinteresse pelo filho dessa mãe julgada “negligente”, e foi
embora sem terminar o inquérito e sem examinar a criança, que eram os obje-
tivos da visita domiciliar.

Como disse aqui, a meu ver, esses estudantes de medicina, como muitos
leitores no Primeiro Mundo, gostaram demais da aplicação da teoria da negli-
gência materna seletiva nas investigações sobre as altas taxas de mortalidade
infantil no nordeste brasileiro. Por que os estudantes brasileiros oriundos da
elite e os leitores no Primeiro Mundo abraçaram com tanto entusiasmo essa
teoria? O que houve de tão atrativo em rotular como “negligentes” essas mães
pobres, ou melhor, miseráveis?

Ao longo destes quase vinte anos, desde que publiquei o artigo “Anjos
com asas molhadas não voam: sentimento materno no Brasil e a imagem da
negligência”, enquanto vivia e criava meus três filhos brasileiros no Ceará,
cheguei à conclusão de que o ato de culpar a mãe pobre por sua “negligência”
é uma forma de justificar a si mesmo, tornando-se a própria salvação do profis-
sional ou daqueles que observam “de fora” a morte de crianças, filhas dos
miseráveis brasileiros. É um jogo semântico chamado por meu colega psiquia-
tra e antropólogo, professor Adalberto Barreto, de “Tua culpa é a minha salva-
ção”. Ao atribuir a razão – a culpa – da morte às mães pobres, a elite se libera
de qualquer responsabilidade pela deplorável condição subumana em que mi-
lhares de mulheres, mães de família dignas, são forçadas a viver no sertão do
Ceará e em outros estados do nordeste. Então, negar a existência de uma
teoria da negligência materna seletiva é admitir que a dor de perder um filho é
única e universal, não menos dolorosa para mães pobres. Negar a existência
dessa teoria significa compartilhar com todas as cidadãs do mundo uma parcela
da responsabilidade pela situação trágica, humilhante e desgastante dessas mu-
lheres nordestinas. Ainda mais preocupante: observei que esse rótulo tão atrativo
impediu que muitos profissionais e educadores enxergassem as competências
dessas mulheres nordestinas para cuidar de seus filhos. Já rotuladas de “negli-
gentes” e “descuidadas”, ou mesmo de “desleixadas”, tornou-se virtualmente
impossível valorizar o seu potencial para cuidarem de si mesmas, incentivar sua
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participação plena ou engajá-las na promoção da saúde dos seus filhos. É,
então, urgente e necessário repensar criticamente a teoria da negligência ma-
terna seletiva formulada no nordeste brasileiro, já castigado pela seca, pela
pobreza e pela fome, e referida ao seu povo tão batalhador por uma acadêmica
norte-americana.

A contribuição da antropologia médica no desvelamento do papel do
cuidador e de seu comportamento na gênese da morte infantil está em jogo.
Sem dúvida, um repensar crítico por parte de antropólogos e outros cientistas
sociais brasileiros, muitos até agora sem acesso a este debate publicado origi-
nalmente em inglês, em torno da amplamente divulgada e premiada teoria da
negligência materna seletiva sobre os sentimentos e comportamentos de mu-
lheres nordestinas pobres, certamente provocará constrangimento entre os aca-
dêmicos que a criaram, aplicaram ou propagaram para explicar a morte de
tantas crianças em regiões pobres do Brasil. Mas, para mães nordestinas, tal-
vez malcompreendidas e injustamente condenadas, essa reflexão crítica é mui-
to mais do que uma discussão teórica entre antropólogos. Será uma segunda
leitura por acadêmicos brasileiros, agora em português, que poderia desenca-
dear uma refutação e “falsificação” decisiva dessa interpretação teórica que, a
meu ver, representa uma caracterização que incrimina e pune a mulher pobre
nordestina. Mais importante ainda, o engajamento de acadêmicos brasileiros
nesse debate poderia resultar ainda em outras interpretações culturais, clarifi-
cando ainda mais nosso entendimento dos motivos, das emoções e das reações
maternas diante da morte do seu filho. A retomada desse debate, agora na
terra pátria, onde efetivamente emergiu, poderia resultar tanto em uma valori-
zação profunda (Kleinman, 1988) dessas mulheres, dessas mães, que já sofrem
a perda das suas crianças, quanto em uma valorização da suas tradições de
cuidado infantil no contexto da pobreza absoluta. Enfim, espero da antropologia
médica brasileira o resgate da dignidade humana dessas mães, deformada, creio
eu, pela imposição de um estereótipo pesado, injusto e, infelizmente, confortá-
vel demais (para muitas elites no mundo), da mãe homicida ou, mais precisa-
mente, infanticida. Espero que a reimpressão e tradução desse artigo em portu-
guês sejam o ponto inicial da amplificação desse debate no Brasil.

O segundo artigo que selecionei para compor esta coletânea intitula-se
“Carne, sangue, almas e lares: validade cultural em inquérito de mortalidade” e
foi publicado originalmente em 1991, em inglês, na revista americana
Anthropology Quarterly. É uma crítica antropológica ao pseudo-rigor científi-
co de estudos epidemiológicos sobre a mortalidade infantil que, embora gerem
taxas e indiquem causas de morte, com freqüência ignoram, metodologicamente,
a experiência humana de perder filhos. Essas perdas preciosas não se revelam
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nos números e nas estatísticas oficiais oriundas dos cartórios do interior do
Ceará. Com base em uma etnografia da morte na comunidade de Pacatuba,
Ceará, a complexidade humana acerca da morte, sepultamento e registro de
óbitos é descrita, com vistas a compreender em profundidade as faltas e falhas
na notificação de mortes infantis, e a demonstrar como é possível que, na vida
real, uma criança se torne um “anjinho” e parta para o além, para o mundo
espiritual, sem deixar rastros no cartório oficial de registros do governo. Será
que a única evidência de que essa criança nasceu e morreu são as lágrimas de
derrota vertidas por seus pais?

A densa descrição da etnografia da mortalidade infantil, apresentada neste
artigo, revela um instrumental na construção de uma rede comunitária de
notificadores populares de morte. São pessoas – parteira, curandeiro, coveiro,
vendedor de tecido para fabricação das mortalhas azuis, tocador do sino na igre-
ja, entre outros – identificadas como parte da ‘linha de frente’ da morte. O forta-
lecimento dessa rede natural como uma teia popular de notificação de mortes
só foi possível devido à contribuição da antropologia médica. Comparando os
três métodos de registro – o oficial, o epidemiológico e aquele subsidiado pela
antropologia –, observei que este último prova ser muito mais sensível em detectar
a morte de crianças e o mais próximo da realidade vivida pelos moradores.
É preciso tornar as estatísticas sobre mortalidade infantil mais precisas, tanto
para aperfeiçoar os indicadores de impacto na avaliação de intervenções e a
implantação de programa de soro caseiro como para denunciar publicamente a
perda, legitimar o sofrimento de famílias e, principalmente, em uma dimensão
até certo ponto ética, valorizar a vida do “anjinho”, deixando claro que, apesar
do seu pouco tempo de existência na Terra, sua vida não passou em vão, e que
sua morte não ficou em branco, invisível e sem conseqüências. A antropologia
teve um papel crucial aqui, captando o experience-near (experiência proximal)
da realidade da mortalidade infantil, muitas vezes encoberta por fatores estrutu-
rais, refinando a precisão dos instrumentos e metodologias de notificação de mortes
e, por fim, valorizando a vida de todo ser humano, inclusive dos “inocentes” não
batizados ou nomeados, até o final da sua existência física.

O terceiro artigo que selecionei é intitulado “Doença de criança: paradigma
popular da diarréia persistente?”. Publiquei-o originalmente em 1992, em in-
glês, na revista internacional Acta Pædiatrica, junto com outros trabalhos apre-
sentados oralmente no encontro sobre diarréia crônica realizado em 1992 em
Mombaça, Quênia. Em uma agenda de três dias de apresentações com abor-
dagem clínica, essa foi a última, e a única a partir da abordagem social ou, mais
precisamente, antropológica. Despertou curiosidade (para não falar descren-
ça) entre os pesquisadores das ciências básicas biomédicas, pois, até então,
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ninguém havia identificado um microrganismo específico, uma bactéria ou vírus,
responsável pela diarréia de longa duração. Tampouco se havia identificado uma
droga que agisse especificamente contra a diarréia persistente. Basta dizer que o
modelo clínico clássico se revelou impotente diante do problema da diarréia crô-
nica que tanto castiga e mata crianças no nordeste brasileiro. A pista mais inte-
ressante do encontro veio não do laboratório, mas sim da experiência vivida pelas
rezadeiras do Ceará. Como o próprio nome – doença de criança – indica, é
preciso ter uma visão holística da criança, ou seja, vê-la como um todo, inserida
em um contexto de pobreza, infectada por múltiplos e variados organismos e
fragilizada pela desnutrição grave, para compreender a diarréia que “vem bo-
lando há muito tempo”, como se referem à diarréia persistente os curandeiros
tradicionais.

Apesar de não se referir especificamente à importante distinção teóri-
ca entre disease ou doença (o processo patológico das disfunções de órgãos
e sistemas do corpo biológico) e illness ou enfermidade (a experiência huma-
na de adoecer) feita por Eisenberg (1977) e Kleinman (1978, 1980, 1988),
este artigo, de fato, retrata a confrontação entre os dois modelos explicativos
que advêm daquela distinção: o profissional e o popular. Ele coloca cara a
cara o entendimento científico sobre a diarréia persistente da biomedicina e o
conhecimento leigo das rezadeiras e pais pobres do Ceará sobre a doença de
criança, responsável pela morte dos seus filhos pequenos, que foi descrita
pela primeira vez com o rigor científico digno de qualquer doença reconheci-
da em termos clínicos. Ao fazê-lo, este artigo tem a ousadia de sugerir que a
biomedicina tem muito a aprender, no que tange a aspectos clínicos da diar-
réia crônica ou persistente, com a doença de criança. Pistas, segredos e até
estratégias para tratar crianças com múltiplas infecções severas e um quadro
de desnutrição grave no contexto de pobreza vergonhosa estão ali, embutidos
na medicina popular, na compreensão da doença de criança. Basta o
infectologista ter uma visão antropológica da construção cultural da doença,
ou seja, um entendimento subjetivo da experiência humana com a patologia
gastrintestinal.

Pouco importa que os pediatras, nos grandes hospitais de Fortaleza, nun-
ca tenham ouvido falar de doença de criança ou que este nome não conste nos
livros de pediatria ou de doenças infecciosas. Entre os pais pobres do Ceará,
ela é a maior preocupação, a principal causa de morte. Embora as rezadeiras e
as mães em Pacatuba, a maioria analfabeta, nunca tenham lido o já clássico
livro de Capra O Ponto de Mutação: a ciência, a sociedade e a cultura

emergente (1982), elas têm uma noção holística da doença. Não é somente o
corpo biológico da criança que importa, mas a sua totalidade; em uma palavra,
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são o seu modo de viver, o contexto social da pobreza, a falta de comida, a
desnutrição etc. que levam à morte. Essa etnoenfermidade é, verdadeiramen-
te, um evento-sentinela cultural, uma indicação popular da criança sob alto
risco de morrer.

Longe de ser um sinônimo de etnoeugenic neglect, ou seja, negligência
auto-infligida, como disse Scheper-Hughes (1984, 1985), podemos constatar
que a descrição meticulosa da etnoenfermidade, feita pelos próprios curandei-
ros e mães em Pacatuba, que apresentei neste artigo, indicava o contrário: a
categoria nosológica de doença de criança é um mergulho na significação da
doença terminal tal como ela é percebida, sentida e sofrida pelas famílias nor-
destinas. Diante da hegemonia biomédica, esse desvelar clínico da antropologia
médica é valioso. É uma profunda valorização da ciência empírica da sabedoria
local sobre o cuidado popular. Permite-nos identificar precocemente a criança
em risco de morrer.

Foram esses segredos da medicina popular nordestina, produto de séculos
do know-how empírico descrito neste artigo, que mais provocaram inquietações
entre cientistas eminentes, que lotaram o auditório na hora da (minha) última
apresentação que fechava o encontro sobre diarréia persistente, em Mombaça.
A existência da etnoenfermidade ‘doença de criança’ rompeu abruptamente com
o paradigma vigente da diarréia persistente na biomedicina. O longo momento de
silêncio entre os ouvintes depois da conclusão da minha palestra marcou todos os
presentes, pois não deixou dúvidas de que estávamos diante de uma autêntica
revolução científica kunhiana (Kuhn, 1970). Um novo paradigma, fundamenta-
do nas ciências sociais, na antropologia, nos conselhos das rezadeiras do Cea-
rá, tomou o seu devido lugar, entre os tão prestigiados fenômenos patogênicos
entéricos.

Por fim, o quarto artigo, intitulado “Mistificação de uma solução simples:
terapia da reidratação oral no nordeste do Brasil”, foi publicado originalmente
em 1988 na renomada revista britânica Social, Science & Medicine. Nele,
demonstra-se a forma como a antropologia médica é capaz de captar e desve-
lar as dinâmicas de poder e interesses ocultos na comunidade, bem como de
subsidiar a criação de um modelo alternativo de educação popular no combate
à mortalidade infantil. O artigo representa uma síntese de uma série de artigos
que publiquei, originados do meu trabalho de campo em Pacatuba, Ceará, con-
duzido entre 1979 e 1980, para a compilação de tese de doutoramento em
antropologia médica, defendida em 1982 no programa de colaboração entre o
Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia, Berkeley, e a
Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, São Francisco. Trata-se
de uma leitura crítica do então procedimento padrão da biomedicina no manejo
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de doenças diarréicas e do poder desse modelo hegemônico centrado no médi-
co, dependente da tecnologia invasiva e baseado no hospital.

Essa reflexão é a justificativa antropológica do meu modelo de reidratação
oral, conhecido hoje como Rezas e Soro, em que o soro caseiro é controlado e
administrado pelos curandeiros populares, pelas rezadeiras e pelas próprias mães
e cuidadores da comunidade. Em 1997, os insights ocorridos durante todos
esses anos de pesquisas de campo foram traduzidos em linguagem acessível às
famílias que mais precisavam desse conhecimento em um manual de auto-
ajuda intitulado Rezas e Soro Salvando Crianças: como motivar passo a

passo os curandeiros populares a curar a diarréia e desidratação na

comunidade (Nations, Andrade & Barreto, 1997), ilustrado com desenhos do
talentoso artista popular José Neves Brandão.

O enfoque do artigo é uma crítica antropológica do poder que tem a
biomedicina de cercear, em benefício próprio, o direito de pessoas comuns a
terem acesso a tecnologia simples, de baixo custo, embora de alta resolutividade,
e crucial para salvar vidas. Trata do domínio e mistificação dessa “solução tão
simples” pelos profissionais da saúde que, devido a seu status e poder, compli-
cam desnecessariamente a intervenção de reidratação oral e, assim, apropriam-
se da tecnologia para seu benefício profissional. Com base na teoria da antropo-
logia cultural, neste artigo desvela-se essa disputa simbólica e subliminar pelo
poder da cura, que representa o soro caseiro. Uma leitura cuidadosa das explica-
ções antropológicas da mistificação da biomedicina dessa receitinha de mero sal,
açúcar e água traz à luz a dinâmica do jogo de poder existente, embora oculto,
nas intervenções que têm como proposta radical concentrar o poder de cura nas
mãos de pessoas, cidadãos comuns, sem envolvimento obrigatório dos legítimos
representantes do setor profissional de cuidados de saúde: os médicos.

Hoje, relendo este artigo, quase vinte anos depois de sua publicação
original, percebo que ele permite esclarecer as disputas de poder que o modelo
Rezas e Soro provocou ao longo de todos estes anos. A interpretação antropo-
lógica nele contida ajuda a compreender, embora sem minimizar a dor pessoal,
a minha luta judicial para ver respeitada a autoria da criação do referido mode-
lo, aqui descrito. Desde que criei, implantei e avaliei essa estratégia para redu-
zir a mortalidade infantil no Ceará, de 1979 até 2004, profissionais da saúde –
médicos (particularmente os pediatras), enfermeiros e dentistas – tentaram,
sem sucesso, apropriar-se da autoria intelectual desse modelo, nascido e criado
do meu compromisso feminista de promover o auto-cuidado, centrando o poder
de cura nas mãos das rezadeiras e das mães do Ceará. Como discutido no
artigo, a intervenção Rezas e Soro simboliza uma ameaça ao poder médico,
pois a mensagem dele é, na realidade, radical. O Projeto Rezas e Soro é uma
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declaração de autonomia das famílias nordestinas. A proposta ameaça o poder
hegemônico da biomedicina, ao afirmar que qualquer mãe pobre, analfabeta ou
discriminada pode salvar a vida do seu próprio filho com a “água benta e mila-
grosa” que combina os sais reidratantes com a fé da reza. Não importa se o
apelo é dirigido a Deus, ao Pai Tupã, ao Pai Oxalá ou a qualquer outro poder
superior: são a fé e a força espiritual que curam a criança. Mas esse princípio
não dito conflita de forma severa com o discurso dominante do médico, do
pediatra, que é privilegiado, pois só ele, o profissional, que dedicou anos da sua
vida ao estudo nas melhores universidades para ter o direito de salvar vidas, é
que detém o saber sobre a cura das doenças. As duas perspectivas divergentes
entram em choque. O modelo Rezas e Soro é, do ponto de vista sociológico,
uma afronta à estrutura social de status e poder médicos. Era esperado, embo-
ra desgastante, que profissionais da saúde iriam tentar se apropriar dessa
tecnologia ameaçadora, e, assim, manter intacto o controle absoluto sobre o
“seu” reino da saúde.

ANTROPOLOGIA: GENEROSIDADE HUMANA

NA COMPREENSÃO DA MORTALIDADE INFANTIL

Atualmente, estou convencida de que não apenas aos rezadores e pais
pobres, mas também à antropologia, devem ser atribuídos os prêmios e men-
ções elogiosas. Esse merecimento deve-se ao fato de ter este campo do co-
nhecimento contribuído para a redução da mortalidade infantil no Ceará. Pois o
seu olhar crítico para o ser humano e sua maneira de ser, pensar, sentir e agir
na saúde foram fundamentais no desvelamento da morte de crianças. Foi um
repensar crítico sobre múltiplos aspectos – a teoria do comportamento mater-
no, a metodologia qualitativa, a prática clínica compreensiva e a ação comuni-
tária culturalmente adequada –, responsável, a meu ver, pela humanização do
cuidado de crianças com diarréia no Ceará.

A ciência holística do ser humano, a antropologia, realmente merece toda
a atenção que recebe hoje, pois é a sua teoria que dá conta de abarcar a comple-
xidade humana referente ao processo saúde-doença. É a interdisciplinaridade da
antropologia médica, que mescla a antropologia sociocultural com a medicina –
cada disciplina com suas contribuições –, que permitiu ir além das doenças
entéricas até o ser humano. Foi a nova fusão das ciências humanísticas com as
ciências biológicas que permitiu aos profissionais da saúde enxergar “o corpo
social” das crianças cearenses pobres, desnutridas e doentes. Esse olhar mes-
clado e inovador provocou uma ruptura radical no paradigma biomédico e o
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avanço quântico na compreensão do que significa estar fatalmente doente no
contexto da miséria nordestina. Esse salto qualitativo na maneira de cuidar de
crianças com diarréia só foi possível devido à intensa interlocução da antropo-
logia com a medicina.

Essa compreensão empática da antropologia – que valoriza a vez e a voz
da cidadã comum – parte da experiência vivida de pessoas fragilizadas, em
detrimento da patologia biológica. O antropólogo coloca-se no lugar do sujeito,
com o objetivo de captar sua visão de mundo. Essa generosidade humana da
antropologia e sua compaixão com as pessoas, grupos e populações excluídos
na luta diária pela sobrevivência com dignidade foi a peça-chave na mudança
radical do paradigma excludente e humilhante do cuidado infantil no Ceará. Tal
compaixão selou elos afetivos entre pesquisadores e informantes-chave, facili-
tando uma comunhão de espírito com o sofrimento das famílias, principalmente
o das mães. O cientista “de fora” foi, com o tempo, sensibilizado a respeito do
desespero, da dor, do peso emocional dos pais provocados pela perda de um
filho. E foi, gradativamente, rejeitando a suposição de que a atitude de famílias
cearenses diante da morte seria de “conformação” (entendida como aceita-
ção), e destacando, ao contrário, a sua garra, força, inteligência e capacidade
de reagir diante da ameaça à vida. Levantou uma série de inquietações sobre a
culpabilização da mãe nordestina pobre na gênese da morte de seu filho. Obrigou
os profissionais da saúde a ouvir os conhecimentos das pessoas leigas e a valori-
zar sua capacidade de cuidar, e até de salvar a vida dos seus filhos doentes.

Foi a ética humana da antropologia que motivou a revolta contra “a mor-
te absurda de inocentes” e a banalização das perdas de vidas pelas autoridades
no Ceará nos anos 1970: criticou o tratamento oficial das mortes – que repre-
sentam, na verdade, perdas preciosas – como taxas imprecisas e frias, que
ocultam tantas lágrimas de sofrimento das famílias. Foi a metodologia antropo-
lógica, baseada na entrevista etnográfica e na observação participante, que
permitiu desvelar a grande distância entre essas taxas de mortalidade infantil e
a vida cotidiana dura e sofrida. E desvelar também a condição humana que se
esconde atrás dos números da taxa de mortalidade infantil, intensificando, as-
sim, a precisão dos levantamentos epidemiológicos em capturar a real dimen-
são da perda de vidas de “anjinhos”. Ademais, o entendimento antropológico
foi a peça-chave para a montagem de uma rede popular de informantes sobre
a morte, que, embora “invisível” aos olhos dos técnicos, é muito mais sensível,
permitindo, assim, a validação cultural de taxas de mortalidade infantil.

Centrada nos significados culturais existentes, a tão celebrada interven-
ção comunitária Rezas e Soro promoveu, sem dúvida, o empoderamento
(empowerment) das mães e curandeiros para o cuidado de si. A intervenção
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inovadora que entrelaça a sabedoria da medicina popular com os conhecimen-
tos da biomedicina estimulou a formulação de uma receita de um “santo soro”
muito simples, embora potente, que mistura os sais hidratantes, cientificamente
seguros, com a benção de Deus, culturalmente consagrada. O trabalho de campo
da antropologia permitiu a identificação de redes de apoio comunitário e a valo-
rização dos curandeiros populares como os cuidadores da “linha de frente” do
combate à diarréia. Com a desmistificação da biomedicina e a valorização da
capacidade leiga de cuidar, as rezadeiras e mães no Ceará tornaram-se “do-
nas” do soro caseiro – da milagrosa água benta –, estando fortalecidas para
salvar a vida do seu próprio filho.

Embora a crítica das ciências sociais ao modelo biomédico tenha, durante
mais de vinte anos, provocado inquietações intelectuais, debates, indignações,
acusações, ataques e até processos legais, ela trouxe uma forte dose de gene-
rosidade humana à biomedicina. Essa dolorosa mudança de paradigma e
realocação do poder de cura dos profissionais nas mãos de pessoas comuns
resultou, no final, na salvação de milhares de vidas de “inocentes”, hoje vivos e
saudáveis, no sertão do Ceará. Além dessas vidas, a crítica antropológica trouxe
outra “verdadeira salvação”: o resgate da dignidade humana no trato da mortali-
dade infantil das famílias que mais sofrem com suas dolorosas conseqüências.

O trabalho de campo sobre um tópico como a morte infantil é exaustivo
tanto etnográfica como teórica e emocionalmente. É impossível sem o total
apoio de colegas, amigos e informantes talentosos e dedicados.

Gostaríamos de expressar nosso mais profundo reconhecimento a Carrie
Griffin, à enfermeira Diana Maria Nunes da Silva e a Luciano Lima Correia por
suas entrevistas sensíveis, longas horas no campo e muitos comentários úteis
sobre o manuscrito, e por sua coragem profissional de sair dos limites de sua
socialização médica. Luciano Lima Correia é autor das ilustrações gráficas do
Capítulo 4. Agradecemos a Marília Pereira Nogueira e Jay MacAuliffe por com-
partilharem conosco seus dados sobre Guaiúba. Além disso, obtivemos orienta-
ção e apoio de nossos professores e colegas, incluindo Manoel Carlos, que intro-
duziu a autora principal aos estudos latino-americanos e fez uma revisão crítica
da literatura, e Stanley Brandes e Alan Dundes, que inspiraram e estimularam
Linda-Anne Rebhun, e outros membros do Programa de Antropologia Médica
da Universidade da Califórnia, Berkeley/Universidade da Califórnia, São Fran-
cisco (UCB/UCSF), chamando a atenção para a necessidade de um modelo
holístico de saúde e comportamento humano e para a importância das crenças
populares e religiosas. Eles não são, contudo, responsáveis pelo conteúdo dos
ensaios.
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