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2
Metodologia

Carne, Sangue, Almas e Lares:
validade cultural em inquérito de mortalidade1

Marilyn Nations e Mara Lucia Amaral

Nosso filhinho... foi os urubu que apareceu, rasgou sua carne todinho,

encheu sua bochecha... que comeram tudinho, meu Deus do Céu! Aí,

arrastou os osso do bichim pra o mato... espalhou pra tudo que foi

canto! Foi os urubu véi que comeu nosso fio... Não foi nosso doce Jesus

e sua banda de anjinhos que carregaram ele, como a gente imaginou!

Assim seu Chico contou, mais uma vez, o recente funeral de seu filho.
Falar dessa morte como uma “fatalidade” ou, pior ainda, deixar de registrá-la
oficialmente restringe a visão dos epidemiologistas que avaliam o retrato esta-
tístico da mortalidade infantil no nordeste do Brasil. Infelizmente, especialistas
internacionais em saúde freqüentemente falam nesses termos. Ao reduzir a
humanidade do outro dessa maneira, como advertem Kleinman e Kleinman
(1989), reduzimos nossa própria humanidade também. Por meio de experiências
como a de Chico, podemos ampliar nossa compreensão da morte precoce con-
forme é vivida no nordeste brasileiro, onde a mortalidade infantil está entre as
mais altas do mundo (Victora & Barros, 1988).

Há cerca de cinco anos, eu2 compareci a uma conferência sobre morta-
lidade infantil realizada em Bellagio, Itália (Halstead, Walsh & Warren, 1985).
Durante os cinco dias do encontro, especialistas do mundo todo debateram
aspectos associados à baixa e alta mortalidade infantil em países como China,
Índia (estado de Kerala), Sri Lanka e Costa Rica. Discutimos a influência da
renda per capita, da educação e da alfabetização feminina, do suprimento de
água e saneamento, da nutrição, do suprimento de alimentos e semelhantes
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sobre as tendências de mortalidade nesses países. Fiquei impressionada pelo
quanto da discussão teórica e da comparação entre países estava baseado em
dados de mortalidade de registros vitais oficiais. As experiências etnográficas
de campo com Chico e outros pais enlutados no nordeste do Brasil levaram-me
a questionar a validade cultural e a solidez contextual dessas estatísticas de
mortalidade, que rotineiramente excluíam as mortes ocorridas em lares de pe-
quenas localidades (Nations, 1985).

Ao voltar a Fortaleza, resolvi me dedicar à face humana da morte infantil.
Destrinchar a carne, o sangue e as almas – compreendê-la, vivê-la nos lares de
pais pobres que sofrem suas trágicas conseqüências. A taxa de mortalidade in-
fantil (TMI) oficial no nordeste brasileiro representa apenas um significado da
morte; o outro é o significado popular ou culturalmente construído e os rituais
correspondentes. A perspectiva humana da antropologia, eu estava mais
convencida do que nunca, tinha uma importante contribuição a dar para a saúde
internacional: a aplicação do significado cultural e da experiência de morte para a
coleta de TMIs mais acuradas. Dados culturais em nível local de alta qualidade
podem servir para elaborar um instrumento adequado para mensurar a morte de
forma acurada e para corrigir dados populacionais. O ponto de partida dessa
empreitada, como sugerido por Kleinman e Kleinman (1989), é o foco em uma
etnografia da experiência, uma visão fenomenológica que vai ao âmago do sofri-
mento humano que emana das experiências diárias de vida (e morte).

MÉTODOS E CENÁRIO

Assim, iniciamos um estudo etnográfico, realizado entre 1986 e 1990,
sobre pais pobres de crianças mortas e moribundas que viviam nas comunida-
des rurais de Pacatuba (7.000 habitantes), Guaiúba (8.827 habitantes) e Pecém
(7.103 habitantes), todas localizadas a cerca de uma hora de Fortaleza (2 mi-
lhões de habitantes), a florescente capital do estado do Ceará, no nordeste
brasileiro. Foram realizadas 118 entrevistas em português por falantes nativos
da língua e a autora principal, que fala inglês, mas é fluente em português. Cada
entrevista durou entre uma e três horas; foram gravadas em áudio, transcritas,
codificadas e analisadas em relação ao seu conteúdo. Os dados da entrevista
foram complementados e validados por meio de observação participante direta,
pelas pesquisadoras, de cerimônias de cura, velórios de crianças, funerais, pro-
cissões e enterros, entre outros eventos.

Pacatuba, representativa das três pequenas comunidades rurais incluídas
no estudo, havia se transformado social e economicamente durante as últimas
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três décadas. Antes da virada do século, era abundante em vida selvagem e era
o lar de vários dos 22 grupos indígenas identificados no estado (Cordeiro, 1989).
No final da década de 1960 e início da década de 1970, um crescimento sem
precedentes desencadeou um processo de modernização socioeconômica rápi-
da e generalizada na comunidade (Moreira, Silva & McLaughlin, 1978), com
grandes avanços da economia informal. O acesso desigual aos recursos por
parte dos moradores de Pacatuba resultou em notáveis diferenças
intracomunidade em termos de condições e estilos de vida. Atualmente é uma
comunidade estratificada, com três bairros distintos. Os mais ricos vivem no
centro da cidade e trabalham como comerciantes, funcionários públicos e pro-
fessores. Desfrutam do conforto da eletricidade, de automóveis, televisores,
fogões e refrigeradores. Os trabalhadores migrantes assalariados vivem em
um bairro intermediário cada vez mais moderno, de casas de adobe e reboco
superlotadas, e podem pagar por alguns confortos que desejam. Os habitantes
mais pobres de Pacatuba, lavradores e meeiros, vivem em uma área isolada em
casas de taipa sem reboco ou pintura e sem condições estruturais como assoalho,
fogão, pia e fossa séptica. As entrevistas também foram realizadas na comuni-
dade de reassentamento do Conjunto Palmeiras (16.500 habitantes), localizada
na periferia de Fortaleza.

O relato etnográfico resultante expõe os significados culturais da morte
infantil para as famílias dessas comunidades: seu sofrimento e a resposta da
comunidade à perda de seus bebês, inclusive os rituais de enterro costumeiros.
Com base nessas ricas descrições culturais, fica claro que a morte precoce
também é familiar demais para os moradores dos vilarejos e com freqüência
não é vista por autoridades do governo, pois a burocracia está isolada dessas
experiências e rituais de morte. Portanto, começamos a descrever esses rituais
como forma de demonstrar que as estatísticas de mortalidade geradas com
base em sistemas de registro vital no nordeste brasileiro são falsas, apresentam
uma imagem tendenciosa da realidade e subestimam a verdadeira magnitude
da morte de bebês e crianças pequenas. Em seguida analisamos como as auto-
ridades governamentais recebem e registram as informações sobre morte e
sugerimos que o conhecimento das crenças e práticas locais sobre morte infan-
til pode ser prontamente usado para aperfeiçoar a estatística de mortalidade e
reduzir o sub-registro de mortes. Finalmente, discutimos a política de quantificar
ou não as mortes infantis mediante o exame de diversos fatores econômicos,
políticos e socioculturais que influenciam essa decisão em três casos por nós
observados.

A morte se torna trágica somente quando permitimos que seu significado
morra (Cousins, 1983). A perda só se torna suportável na medida em que o
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significado e o valor simbólico sejam extraídos da experiência, não só pelos
pais, mas também pelas autoridades governamentais. Os pais precisam res-
ponder à interminável pergunta do por quê, enquanto as autoridades precisam
transformar a perda em conhecimento (isto é, dados de mortalidade acurados),
para evitar que a dor se repita. O trabalhador da atenção primária à saúde
serve como o ponto central entre esses dois níveis de significado – a morte
burocrática, oficial, e a perda pessoal, familiar – e deve aprender a coordená-
las de modo que as estatísticas sejam culturalmente válidas, mais acuradas e,
portanto, mais humanas.

COLETANDO ESTATÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DE MORTALIDADE

 Poucos discordam que a TMI seja um indicador útil no diagnóstico da
saúde de um país ou de uma comunidade. A TMI não só reflete efetivamente a
presença de serviços médicos, como também é um índice geral de desenvolvi-
mento socioeconômico e, como tal, uma medida importante para que elaboradores
de políticas formulem estratégias globais de saúde, aloquem recursos, avaliem
o sucesso de programas etc. Essa ferramenta faz com que a morte exerça
certo impacto nos órgãos oficiais, talvez maior do que poderia ocorrer com os
dados sobre uma criança em vida. Devido à importância da TMI para a saúde
pública, especialistas em população desenvolveram diversos métodos de inquéri-
to de probabilidade de população para estimar as taxas de mortalidade (por
exemplo, Brass, 1975; Brass & Coale, 1968; Courbage & Fargues, 1979; Feeney,
1980; Hill & Trussell, 1977; Palloni, 1979; Preston & Palloni, 1978). Mesmo
assim, a acurácia dos dados de mortalidade permanece como razão de contro-
vérsia e ceticismo em muitas partes do mundo em desenvolvimento, inclusive o
Brasil. Apenas 35% da população mundial contam com estatísticas nacionais
de mortalidade confiáveis, como as de 1970 (WHO, 1970), pois

uma porção significativa de (...) mortes (...) em muitos países em desen-

volvimento nunca é (...) registrada... [Nesses mesmos países] o Sistema

de Registro Vital é, com poucas exceções, uma fonte não confiável e

insuficiente para o estudo da mortalidade. (Escudero, 1980: 422)

O assunto talvez seja mais bem captado nas palavras simples da agente
funerária popular de Fortaleza, dona Francisca: “Quando a criança estava viva
nem tinha condições para sobreviver e, agora, quando morre, aí o bicho pega!”.
O acesso dos pais pobres aos sistemas oficiais de registro vital é precário;
como conseqüência, as mortes são sub-registradas e a TMI é falha. Em vez de
sondar o âmago do problema, usualmente os estudos sobre a TMI resolvem o
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problema da insensibilidade do sistema formal em relação às pessoas pobres e
suas experiências acrescentando a familiar declaração: “Devido às mortes in-
fantis precoces não registradas, especialmente em zonas rurais, essas taxas
podem sub-representar a real mortalidade infantil nessa região”, ou algo pare-
cido. No Brasil, por exemplo, a seguinte declaração apareceu em um estudo
sobre mortalidade:

Tendo em vista a tendência internacionalmente comprovada de mortes

sub-registradas (e de nascimentos também), em inquéritos domiciliares,

a análise de estatísticas vitais na maioria das regiões do Brasil deixa claro

que, tanto para nascimentos como para mortes, os resultados fornecidos

pelo Registro Vital são muito precários. (IBGE, 1986: 29)

Ao publicar tais declarações em relatório após relatório, os
epidemiologistas e outros especialistas em população muitas vezes deixaram
de considerar as causas estruturais subjacentes ao sub-relato ou de usar a
coleta de dados e sistemas de processamento alternativos para superar essas
falhas estruturais. Sugerimos que a dicotomia entre os significados atribuídos à
morte, o oficial e o popular, resultou na lacuna entre a estatística e a realidade.
Nosso estudo, portanto, tentou considerar tanto a compreensão oficial da morte
como a popular.

Apesar de não ser encontrada em registros oficiais de morte, nada é
mais marcante para as famílias brasileiras pobres do que a morte de uma crian-
ça. Esse evento nunca passa despercebido: a cultura popular, por meio de suas
ricas tradições, curandeiros e costumes, “registra” a perda dos inocentes à sua
maneira. No nordeste brasileiro, grande número de tradições envolvendo a morte
se desenvolveu para atender os mortos e confortar os sobreviventes. A exten-
são dos rituais funerários, a riqueza de sua simbologia e a participação das
pessoas em tais ritos fazem com que seja irônica a imprecisão dos dados sobre
mortalidade (Nations & Rebhun, 1988a).

O SIGNIFICADO OFICIAL DA MORTE

Para todos os fins oficiais, a morte ocorre no Brasil somente quando o
evento é registrado por familiares em um cartório, um estabelecimento autori-
zado pelo governo. A partir de 1973, a Lei do Registro Público 6.015 garantiu
(como princípio) a todos os cidadãos brasileiros o direito de registrar os nasci-
mentos e mortes de seus filhos, independentemente dos recursos financeiros
de que disponham (isso se traduz em custo zero para famílias pobres) (Juarez,
1989).
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Teoricamente, a nova Constituição Federal do Brasil, adotada pela Re-
pública em 1988, facilitou o processo de registro ao criar uma licença de pater-
nidade de sete dias especificamente para permitir que o pai registre o bebê e
ajude sua esposa depois do parto. Contudo, na prática somente trabalhadores
contratados (o que significa que pagam impostos e recebem benefícios sociais)
podem exercer esse direito, sendo que a maioria das pessoas pobres trabalha
por empreitada – isto é, em empregos temporários instáveis. Além disso, a
burocrática formalidade de completar o registro muitas vezes desencoraja as
famílias enlutadas de enfrentar ou cumprir essa obrigação.

Registrar uma morte exige que, primeiro, o nascimento da criança tenha
sido registrado em um cartório oficial. Pais pobres que queiram recorrer ao
processo de registro gratuito patrocinado pelo governo devem, primeiro, buscar
uma autorização financeira no escritório da Legião Brasileira de Assistência
(LBA), localizado em Fortaleza. As famílias devem viajar longas distâncias,
navegando o labirinto não familiar e desnorteante dos altos edifícios de escritó-
rios e movimentadas ruas para fazer isso. Mães solteiras freqüentemente estão
presas em casa, cuidando do recém-nascido ou observando o resguardo, o
tradicional período de repouso de quarenta dias após o parto. Uma vez no
escritório central da LBA, os dados necessários sobre a criança devem ser
fornecidos à equipe, que completa o processo de revisão em dois a cinco dias
úteis, tempo que demanda uma cara viagem de volta ou uma estada noturna.
Com a autorização da LBA em mãos, a família localiza um cartório oficial
afiliado no qual o nascimento ou a morte podem ser registrados e onde a docu-
mentação pode ser fornecida. Se o prazo para registro, de 15 dias após o parto,
tiver passado, deve-se também, antes de tudo, apresentar uma petição expli-
cando aos advogados do Juizado de Menores por que o recém-nascido não foi
registrado no período estipulado pela lei. Com essa isenção legal em mãos,
volta-se ao escritório da LBA, onde uma nova autorização financeira é prepa-
rada (depois de um período de espera, claro), e o nascimento pode, então, ser
registrado no cartório oficial. Para o atestado de óbito, o processo é muito
semelhante: primeiro, a família deve entrar em contato com o informador popu-
lar, um representante da LBA, que solicita a um médico que preencha uma
comprovação de morte. Depois de obter essa comprovação (o que pode levar
alguns dias, pois o médico não é pago pelo serviço e corre diversos riscos legais
quando assina um atestado), os pais devem levar o documento a um cartório
para receber o verdadeiro atestado de óbito. É verdade que pessoas de baixa
renda não pagam nenhuma taxa direta pelo registro de nascimentos ou mortes,
mas os custos indiretos para transformar um nascimento ou uma perda privada
em uma realidade oficial são consideráveis: tempo e energia perdidos, dinheiro
que se deixa de ganhar, além de desembolso para despesas. Quando se pensa
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que alguns pais não conseguem tempo nem dinheiro para ir ao hospital e recla-
mar o corpo de seu filho morto, não é difícil imaginar que poucos percorram
todo o processo de registro de uma morte.

Ainda assim os pais completam o árduo processo de registro do nasci-
mento a fim de ter acesso a benefícios sociais nacionais. Os benefícios mais
básicos – receber complementos alimentares, matricular na escola, votar e (em
alguns casos) receber atendimento à saúde – dependem do registro do nasci-
mento de uma criança. Em comparação, os benefícios sociais de oficializar a
morte de uma criança são nulos para a família. A motivação para fazê-lo é,
portanto, muito pequena. Embora a legislação brasileira declare que somente
corpos com atestado de óbito podem ser enterrados em cemitérios oficiais,
essa não é uma regra inflexível. Receber uma sanção por registrar a morte de
uma criança é mais freqüente. As famílias perdem benefícios (leite e comple-
mentos alimentares) quando a morte é oficialmente informada.

O desequilíbrio entre os registros de nascimentos e os de mortes deturpa
ainda mais as taxas de mortalidade. A maior insensibilidade do sistema oficial
de registro à morte resulta em uma situação em que o numerador da causa de
mortalidade é artificialmente baixo em comparação com o denominador de
“total de nascidos vivos”. A taxa oficial de mortalidade resultante é, assim,
extremamente tendenciosa para um quociente baixo.

A BASE CULTURAL DO MORRER

Sofrimento e morte são experiências reais de vida para as famílias bra-
sileiras de alguns dos trezentos mil bebês que morrem a cada ano, a maioria na
região nordeste do país (CPT, CPC & Ibase, 1984; Nations & Rebhun, 1988a;
Scheper-Hughes, 1984, 1985; United Nations International Children’s
Emergency Fund, 1986). Aqui, onde instituições sociais e médicas não conse-
guem amenizar o choque da perda, entra em cena a cultura (Obeyesekere,
1985). As explicações populares transformam o episódio da morte em um ele-
mento cultural que é compartilhado, lógico, classificado, aparentemente contro-
lado e mesmo previsível. Para bem compreender o registro das mortes, deve-
mos aprender a trabalhar com, não contra, essa cultura popular.

A descrição etnográfica que se segue identifica os membros extrafamiliares
da comunidade diretamente envolvidos em uma “boa morte” (Walvin, 1986), isto
é, alguém que contribui para o “bem-estar tanto do espírito como da família so-
brevivente” (Nichter, 1987: 416). A lista inclui o padre da localidade; a rezadeira
(curandeira católica popular); a parteira (leiga); a madrinha; o pai-de-santo; os
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vendedores de velas votivas, coroas funerárias, decoração para caixão e mor-
talhas de anjo; os amiguinhos da criança morta que carregam a caixão; os fabri-
cantes de caixões e os artesãos em madeira; os vendedores de flores; o fotó-
grafo do lugarejo; o porteiro do cemitério; o coveiro; o tocador do sino da igreja
e as pessoas que vivem perto de cemitérios clandestinos, pontos sagrados e
principais encruzilhadas. É esperado que todas essas pessoas, devido aos pa-
péis sociais que desempenham, participem dos rituais de morte. Conseqüente-
mente, são as pessoas que naturalmente se deve procurar para coletar estatís-
ticas acuradas de mortalidade infantil na comunidade.

ETNOGRAFIA DA MORTE DE UMA CRIANÇA

À medida que o medo da morte se aproxima, a luta da criança pela vida
se torna uma luta da família e da comunidade. Os membros intensificam suas
orações, procuram remédios e barganham com seu santo favorito,
freqüentemente São Francisco das Chagas, implorando-lhe que conceda a gra-
ça de salvar a frágil vida do inocente em troca de sua eterna devoção (Nations
& Barreto, 1991). Mas quando os pedidos não são atendidos, a família volta
sua atenção para sua maior preocupação, o destino espiritual da criança, bati-
zando-o com água benta, tanto para garantir sua entrada no céu e a vida eterna
como anjinho quanto para salvá-la do destino de um pagão que vaga sem rumo
no purgatório. Os moradores do vilarejo sabem que, mesmo na ausência de um
padre, uma rezadeira, uma parteira, a madrinha da criança ou qualquer adulto
cristão pode batizá-la, se for necessário: “Geralmente a gente chama uma pes-
soa mais velha... de 50 ou 60 anos, né?”; “Se não tem ninguém por perto
naquela hora, aí a própria mãe pode batizar”.

Se a morte for iminente, uma vela, uma lanterna ou mesmo um fósforo é
rapidamente aceso e colocado nas mãos do bebê. Uma luz deve estar presente
para iluminar o caminho do espírito da criança até o céu, o qual é libertado de
seu corpo com seu último suspiro. Brincos de ouro, pulseiras e pingentes como
a figa da sorte são removidos, deixando o corpo inocente livre de posses mun-
danas, livre do pecado. A criança é vestida com uma mortalha de algodão
barato na cor azul-celeste.3 O bebê não pode morrer nos braços da mãe de
jeito nenhum; uma tia, uma vizinha, um curandeiro tradicional – qualquer um,
menos sua mãe natural, que é incapaz de suportar a dor da perda – devem
confortar a criança nos últimos momentos.

Imediatamente depois de morrer, a criança (se tiver menos de 7 anos de
idade) é chamada de anjinho. Os olhos do anjo são rapidamente mantidos abertos
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(ao contrário dos adultos, cujos olhos são fechados) e chumaços de algodão
umedecidos com água, óleo de oliva ou óleo de coco são inseridos no globo
ocular para mantê-lo aberto e permitir que o inocente enxergue Deus imediata-
mente. A criança é banhada e vestida de modo usual, e todos os nós são afrou-
xados para que o trajeto até o céu não seja complicado nem impedido e o
anjinho possa passar rapidamente à companhia de Jesus. O corpo sem vida do
bebê é deitado para repousar sobre uma mesa de madeira tosca na sala da
frente de sua casa. A vela mantida nas mãos da criança é substituída por uma
caixa de fósforos ou outro objeto, em torno do qual seus dedinhos são moldados
em atitude de oração, sendo então amarrados com um cordão ou fio. Uma vela
votiva é colocada em cada canto da mesa, onde queimará até o dia seguinte,
quando a criança será enterrada.

Uma multidão, composta na maioria de mulheres e crianças, se junta
para prestar seus últimos respeitos e consolar os pais; eles aconselham os pais
a não chorar e a aceitar a morte da criança como um desejo de Deus. A cultura
popular proíbe demonstrações emocionais exageradas, particularmente o cho-
ro, porque “as lágrima deixa as asa do anjinho tudo encharcada, pesadinho, né?
E o anjinho não consegue voar até o céu!”. Outros dizem aos pais para não
chorar porque “as lágrimas que a mãe derrama, né, apaga a velinha que ilumina
o caminho do anjinho até o céu”. Outros ainda confortam os pais enlutados,
dizendo que “É melhor que a criançinha escapou dessa vida tão sofrida”. “Você
não perdeu um filho”, conforta um, “ganhou um anjo que pode rezar por sua
família todos os dias e proteger todos vocês com a ajuda de Deus”. “Por que
você chora pra o fio se tem certeza que o bichim está no céu... esperando pra
se juntar de novo um dia?” Por meio de tais conselhos e advertências, a cultura
impede que os pais pobres se abandonem ao luto e à agonia sem fim (Nations
& Rebhun, 1988a).

Em momento algum o defunto deve ser deixado sozinho. “Se a gente
deixar a criança, o diabo pode roubar sua alma, viu?”. Deixar um anjo sozinho
é “prova de pouco amor”. Antes que passe um dia, o corpo da criança é levan-
tado da mesa e colocado em um caixão de madeira ou, se sua família for muito
pobre, em uma caixa de papelão, uma telha de adobe arredondada, ou envolvi-
do em panos, simplesmente.

Os caixões de madeira são construídos ou pelo pai ou por um carpinteiro
local. Em quase todas as comunidades existem diversos homens que fabricam
caixões. No Conjunto Palmeiras, o senhor José Augusto dirige a madeireira na
escola de ensino fundamental local e, em seu tempo livre, confecciona caixões
para anjos. De acordo com Zé Augusto,
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Tem dias que chega a morrer até cinco criança aqui no Palmeira. Aqui

na nossa fábrica, que é uma pequena fábrica, nós fabricamos caixão

pra criança, né? Quando os pais de família procura, aí a gente dá o

material, sobras de madeira, daí eles fazem o caixão pra seu fio mesmo,

especialmente famílias nessas áreas que foram ocupadas agora, sabe?

Com essa ocupação de terras morreu muita criança. Aqui morre crian-

ça todos os dias... Não têm condições nem mesmo pra comprar um

caixão... Aí todo o pessoal ajuda nessa hora de necessidade... Uma

pessoa doa alguma madeira, outra um resto de tecido para fazer a

mortalha, outra costura... Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e

antes que você se dê conta, o caixão está pronto para o enterro, graças

a Deus!

Os caixões para os anjinhos podem ser baratos e toscos, mas são cuida-
dosamente decorados. Faixas de papel crepom azul-celeste (para representar
o paraíso) cortadas em franja são coladas em camadas sobre o exterior áspero
do caixão. Dentro, o caixão pode ser levemente acolchoado com panos. Flores
– um símbolo católico tradicional da ressurreição e da vida eterna – em cor
pastel são colocadas sobre o corpo todo da criança, de modo que só o rosto e as
mãos fiquem visíveis. Uma pequena coroa recortada de papel-alumínio pratea-
do brilhante pode repousar sobre a cabeça do anjo, freqüentemente cobrindo as
marcas e hematomas causados pelos médicos ao puncionar as pequenas veias
azuis do bebê para administrar a terapia de reidratação. Finalmente, o corpo
pode ser recoberto com uma mistura brilhante de purpurina prateada, como
aquela usada para enfeitar o corpo nas festividades do Carnaval. Quando os
toques decorativos estão terminados, a família (mesmo nos lares mais pobres)
usualmente chama um fotógrafo local para imortalizar a imagem da criança
morta em uma fotografia, que então é exibida na casa.

Os carregadores do caixão de um anjinho devem ser virgens (a menos
que a criança tenha morrido de doença de criança, tida como contagiosa de-
mais para que outras crianças sejam a ela expostas) que lideram uma procissão
de companheiros de brincadeiras pelas ruas até o cemitério. A impressão é de
crianças enterrando crianças; o ritual serve para enfatizar a pureza do inocente
e assegurar sua rápida e direta ascensão ao céu. Enfileirados atrás dos carre-
gadores do caixão e dos amiguinhos, vêm os adultos – o pai, os padrinhos, as
tias, os tios e os amigos. A mãe vela privadamente, em casa, “sem coragem” de
ver seu filho enterrado.

No cemitério, o coveiro e o pai fazem um buraco medindo “sete palmos”
de profundidade nos pequenos espaços entre os túmulos dos adultos. O pai, de
pé dentro da cova, baixa o caixão azul-celeste até o fundo. Cada criança e
adulto presente joga um punhado de terra sobre o caixão aberto, então o pai
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joga o restante da terra com a pá. O sino da igreja, com seu toque vagaroso
ritmado particular, identifica o defunto como um anjo ou um adulto.

O enterro em cemitérios urbanos é reservado aos mortos batizados. Bebês
e crianças não batizadas e a prole de famílias pobres que vivem em regiões
distantes do cemitério são enterrados em encruzilhadas ao longo da estrada,
perto de estradas ou em currais de gado. Como os portões para o céu estão
fechados para uma criança pagã, ela vagueia pelos escuros recessos do limbo
por sete anos, durante os quais chora alto. Se uma pessoa que estiver passando
ouvir o seu choro, pode salvar a alma da criança fazendo o sinal da cruz e
dizendo “Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. Para
aumentar a chance de que alguém escute o choro do pagão, os sítios de enterro
são escolhidos em estradas movimentadas. Uma vez por ano crianças não
batizadas têm uma chance de salvação quando o papa realiza uma missa espe-
cial em Roma em sua honra. Alguns dizem que se os pais forem verdadeira-
mente corretos aos olhos de Deus, mesmo seus filhos não batizados serão
salvos do tormento do inferno e voarão direto para o céu. Em zonas rurais, um
curral é o local favorito para enterro, porque o menino Jesus nasceu em uma
manjedoura.

O destino da alma da criança batizada é diferente do destino da alma do
pagão. Imediatamente após a morte, a criança batizada se transforma em um
anjo, um membro da corte celestial. Não pertence mais a este mundo, não faz
mais parte da família terrestre. A partir do momento de seu último suspiro, ela
se torna filha de Deus e membro da família divina. Como tal, serve a Deus e
protege sua família na terra. Se o anjo morre antes de mamar o leite da mãe
(que se pensa vir de seu sangue e conter seu pecado), ele voa diretamente para
o céu e é imediatamente promovido à mais alta ordem dos anjos, os serafins,
que tocam trombetas ao lado de Deus. Os bebês que mamaram devem primei-
ro passar pelo purgatório, para se despojarem do pecado antes de continuar seu
vôo para o céu.

OPERACIONALIZAÇÃO DO RELATO POPULAR DA MORTE

Esses dados etnográficos nos permitem desenvolver um método alterna-
tivo para coletar dados e processar estatísticas sobre mortalidade neonatal e
infantil. Com base em nossas descrições etnográficas, primeiro identificamos
“repórteres populares da morte” em Pacatuba, pessoas que têm conhecimento
privilegiado sobre os anjinhos: o coveiro, o porteiro, o fabricante de caixões, a
parteira leiga, os curandeiros populares, o funcionário da venda, o tocador de
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sino, o agente funerário, o padre, o fotógrafo etc., todos participantes-chave
dos rituais mortuários. Organizei essas pessoas em uma equipe de “vigilantes
da morte” e os treinei para detectar e registrar (usando formulários simples)
mortes de bebês e crianças na comunidade. Comparamos sua capacidade para
descobrir mortes de crianças pequenas com a capacidade de dois métodos
padronizados de coleta de dados: o registro vital oficial do governo e um inqué-
rito epidemiológico intensivo porta a porta.

Durante 12 meses entre 1984 e 1985, comparamos os três diferentes
métodos para detecção de taxas de mortalidade entre bebês e crianças abaixo
dos 5 anos de idade em Pacatuba. O primeiro método implicava uma revisão
mensal do registro vital oficial, no centro da cidade. O segundo método era um
trabalhoso e caro inquérito porta a porta de todos os domicílios com crianças
abaixo de 5 anos de idade (n=430). Foi elaborado um histórico completo da
gestação e do desfecho de cada mulher em idade reprodutiva, com entrevistas
realizadas no início e ao fim dos 12 meses. O terceiro método empregou nossos
“repórteres populares da morte”, sensíveis às nuances culturais. Em todos os
casos, a identidade da criança morta e a causa da morte foram confirmadas
por pesquisadores ao longo das entrevistas de acompanhamento em casa.

As tabelas 1 e 2 relatam nossos achados comparativos entre os três
métodos de detecção de morte. As mortes efetivamente conhecidas foram
determinadas pela combinação das mortes relatadas por todas as três fontes.
Nossa melhor estimativa foi que nove crianças com menos de 5 anos de idade
tinham morrido em Pacatuba durante o período de 12 meses do estudo. Ne-
nhum método conseguiu detectar todas as nove mortes. Os repórteres popula-
res da morte, entretanto, chegaram mais perto do número real. Registraram
88,9% das mortes, seguidos pelo inquérito domiciliar, que captou 66,7%.
O escritório de registro vital registrou somente 44,4% das mortes efetivas, ou
metade do número detectado pelos repórteres populares. Assim, as estatísticas
oficiais sub-registraram mortes efetivas em 56% em Pacatuba. Cinco das nove
mortes foram de crianças menores de 1 ano de idade e as outras quatro foram
de crianças entre 1 e 5 anos. Somente os repórteres populares captaram todas
as cinco mortes de bebês, enquanto os outros dois métodos registraram apenas
três mortes de bebês menores de 1 ano.
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Tabela 1 – Números de mortes de crianças, por idade, resultantes de três mé-
todos de registro. Pacatuba, 1984-1985

* “Mortes efetivas” refere-se ao total de mortes relatadas pela combinação de todos os três

métodos e observação participante por pesquisadores de campo.

Das nove crianças mortas que foram identificadas por uma combinação
de todos os três métodos, seis eram do sexo masculino e três do feminino
(Tabela 2). Problemas gastrintestinais ou a popular doença de criança, cujo
sintoma principal é a diarréia, foram a principal causa de morte (com três ca-
sos), seguidos de infecções do trato respiratório (dois casos). Mortes isoladas
foram causadas por uma diversidade de doenças infecciosas infantis, incluindo
coqueluche, sarampo, febre tifóide e difteria. Embora os números totais sejam
muito pequenos para levar a conclusões definitivas, observamos que os méto-
dos do registro e do inquérito domiciliar são menos sensíveis que os repórteres
populares da morte na detecção de mortes de meninas e recém-nascidos.
O registro oficial e o inquérito domiciliar detectaram apenas uma morte de
menina, enquanto os repórteres populares da morte detectaram todas as três.
O último método também foi muito mais sensível em observar mortes de bebês
abaixo de 1 ano de idade.

Comparando as causas de morte detectadas pelos três métodos, obser-
vamos marcada discordância em apenas um caso (nº 6), para o qual as causas
atribuídas variaram de difteria a varíola e “coração”. Em dois outros casos (1 e
2), houve leve discordância entre as fontes. No caso 1 o inquérito domiciliar
identificou a enfermidade popular doença de criança, enquanto os repórteres
de morte leigos relataram seu sintoma primário (diarréia) como a causa da
morte. No caso 2, o registro oficial citou “insuficiência intestinal” como causa
da morte, enquanto os repórteres populares anotaram simplesmente “intesti-
no”, que se refere a uma infecção entérica e diarréia.

oãçamrofniedetnoF

ortsigeR

laicifo

otiréuqnI

railicimod

seretrópeR

seralupop

setroM

*savitefe

)ona1<(sêbebedsadatcetedsetroM 3 3 5 5

)sona5-1<(sadatcetedsetroM 1 3 3 4

)sona5<(sadatcetedsetromedlatoT 4 6 8 9

sadatcetedsetromedlatoT% 4,44 7,66 9,88 001



104

CORTE A MORTALHA

Tabela 2 – Sexo, idade e causa da morte de crianças < 5 anos de idade observa-
dos por registro oficial, inquérito domiciliar e repórteres populares da
morte. Pacatuba, 1984-1985

No cálculo da TMI, houve grandes discrepâncias, dependendo da fonte
de dados utilizada (Tabela 3). Houve 98 nascidos vivos durante o período de 12
meses do estudo. Assim, a taxa de mortalidade real foi de 91,8 por mil crianças
abaixo de 5 anos de idade nascidas vivas e a TMI foi 51; essas taxas seriam
consideravelmente menores se fossem usados os dados do registro oficial (40,8
e 30,6, respectivamente). O método do inquérito domiciliar resultaria em uma
taxa de mortalidade de 61,2 e uma TMI (relativamente) baixa, de 30,6.

Tabela 3 – Taxa de mortalidade infantil (TMI). Pacatuba, 1984-1985

As implicações políticas dessa variação nas taxas de mortalidade são con-
sideráveis. Com uma TMI oficial de 30,6, por exemplo, Pacatuba se classifica

oãçamrofniedetnoF

edadieorenêG

amitívad

ortsigeR

laicifo

otiréuqnI

railicimod

seretrópeR

etromadseralupop

sesem2,F.1 – açnaircedaçneod aiérraid

sesem8,M.2 lanitsetniaicnêicifusni – onitsetni

ona1,M.3 – ehculeuqoc –

sesem11,M.4 opmaras opmaras opmaras

sesem8,F.5 ediófiterbef – ediófiterbef

sona3,M.6 airetfid airetfid oãçarocealoírav

sona2,F.7 – – ainomuenp

sona3,M.8 – seõsluvnoc seõsluvnoc

said02,M.9 – açnaircedaçneod açnaircedaçneod

oãçamrofniedetnoF

ortsigeR

laicifo

otiréuqnI

railicimod

seretrópeR

seralupop

setroM

savitefe

)ona1<(sêbebedsadatcetedsetroM 6,03 6,03 0,15 0,15

)sona5-1<(sadatcetedsetroM 2,01 6,03 6,03 8,04

)sona5<(sadatcetedsetroM 8,04 2,16 6,18 8,19



105

METODOLOGIA – CARNE, SANGUE, ALMAS E LARES

abaixo da TMI nacional média de 53 (Simões & Ortiz, 1988) e até mesmo bem
abaixo da média de 75 mortes para cada mil nascidos vivos da região nordeste.
Essa taxa “oficial” de 30,6 em Pacatuba também fica consideravelmente abaixo
da TMI de 102 relatada em recente estudo financiado pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef) para todo o estado do Ceará (Victora & Barros,
1988). De acordo com esse estudo, a TMI é de 106 nas áreas rurais e de 90 por
mil nas áreas urbanas. Mesmo nossa TMI calculada de 51 fica bem abaixo da
média do estado, como foi relatado no estudo do Unicef.

A baixa TMI de Pacatuba pode ser devida à intensiva intervenção de
reidratação oral (TRO) implementada durante o mesmo ano (Nations et al.,
1988). Nesse caso, quando a TMI é uma medida crucial para o desfecho de
sucesso ou fracasso da intervenção de TRO, taxas acuradas de mortalidade de
bebês pobres são mais importantes, já que se espera que estes sejam os maio-
res beneficiados com essa intervenção. Com o registro da TMI de 30,6, é
provável que o programa de TRO seja considerado (incorretamente) um pro-
cesso instantâneo e monumental, e os recursos do estado destinados à saúde
serão retirados e realocados para comunidades mais necessitadas. Baseada
em uma TMI que é quase o dobro desta, a avaliação do impacto do programa
de TRO é mais realista, e os recursos financeiros continuariam a ser investidos
no combate aos problemas de saúde infantil de Pacatuba.

Tabela 4 – Fator de correção para registro oficial vital de taxas de mortalidade
neonatal e infantil. Pacatuba, 1984-1985

A Tabela 4 apresenta um fator de correção baseado na diferença entre
as taxas reais de morte registradas em Pacatuba e as taxas resultantes dos três
métodos de detecção. Por exemplo, multiplicar a TMI registrada no cartório
oficial por 1,667 resultaria em uma TMI que se aproxima da taxa real; a TMI
derivada de um inquérito porta a porta precisa ser ajustada pelo mesmo fator.
No caso da mortalidade de crianças com menos de 5 anos de idade, os dados
do cartório oficial precisam ser corrigidos pela multiplicação da taxa observada
por 2,25, para compensar o sub-registro. Os dados do inquérito domiciliar pre-
cisam ser aumentados em 1,5 e os dados da rede de repórteres populares de
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morte em 1,125, a fim de se aproximar das taxas reais observadas. Tendo por
base um delineamento semelhante, estudos em outras comunidades ou regiões
podem estabelecer fatores locais de correção adequados a essas circunstâncias.

QUANTIFICAR OU NÃO QUANTIFICAR? EIS A QUESTÃO

Quantificar ou não as mortes de crianças pobres é mais freqüentemente
uma decisão político-econômica que se baseia nas vantagens pessoais percebi-
das pelos políticos locais ao receberem dados de mortalidade alta ou baixa. Os
números são superestimados quando fundos internacionais estão sendo repar-
tidos; são subestimados durante a reeleição, quando os programas de saúde do
político em exercício estão sendo avaliados. Em poucas palavras, os dados de
mortalidade são uma ‘batata quente’ política em regiões em desenvolvimento
do mundo, e muitos políticos e burocratas aprendem a habilmente fazer mala-
barismos com eles em benefício próprio. O ex-governador do Ceará, por exemplo,
construiu sua plataforma para a presidência do Brasil demonstrando uma signi-
ficativa redução da mortalidade infantil durante seu período no cargo (Time, 6
maio 1991). Desenterrar mais cadáveres por meio de métodos de base
etnográfica certamente não é a maior prioridade para programas estaduais de
saúde da criança nesse momento politicamente decisivo. Descobrir cemitérios
escondidos torna-se mais atraente depois da reeleição, quando os políticos ten-
tam afrouxar os cordões do bolso das fundações filantrópicas ou negociar no-
vos termos para o pagamento da dívida brasileira com credores internacionais,
de U$ 115 bilhões. Nesse momento, autoridades recém-eleitas podem lamentar
abertamente as trágicas e inaceitáveis altas taxas de mortalidade de famílias
pobres.

Além da economia política de quantificação de mortes, diversos fatores
socioculturais específicos também influenciam o registro de dados de mortalida-
de. A seguir apresentamos e analisamos três casos coletados durante nosso tra-
balho de campo que apontam, todos eles, para os problemas subjacentes à acurácia
de estatísticas vitais feitas com base em registros ou inquéritos e para as vanta-
gens dos métodos etnograficamente confiáveis na coleta desses dados.

CASO 1: A LUTA FRUSTRADA DE MARIA JOSÉ

No dia 15 de agosto de 1989, o segundo dos quatro filhos de Maria José
morreu na localidade rural de Guaiúba. Ela estava determinada a que seu anjo
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repousasse em paz no cemitério local. Maria José havia abandonado seu pri-
meiro filho morto alguns anos antes em um hospital de Fortaleza porque não
tinha nem mesmo “um trapo para enrolar” ou dinheiro para registrar seu nasci-
mento ou morte. A imagem de seu filho morto jazendo nu, sozinho, em uma
mesa de aço de hospital continua a assombrar Maria quando dorme: “Nunca
mais um fio meu morre longe de mim... na cidade. Se for para morrer, ai, meu
Deus todo poderoso, por favor, deixa ele morrer em casa, sob meu poder!”.
Frustrada em seus esforços para conseguir rapidamente um atestado de óbito
gratuito em Guaiúba, ela falou diretamente com o coveiro no cemitério, que
teve pena da mãe aflita. Na mesma noite ele cavou uma pequena cova, em um
canto escondido do cemitério, e enterrou o anjo. Maria José, que é analfabeta,
nunca notificou as autoridades da morte de seu bebê; tinha medo de que o
governo cortasse o seu complemento de leite gratuito do qual dependia para
manter vivos seus dois filhos mais novos.

Nesse caso observamos uma falha estrutural no sistema oficial de regis-
tros vitais que pode explicar seus 56% de sub-registro. As famílias de baixa
renda não podem pagar o preço que tanto os despachantes (legais) como os
zangões (ilegais) cobram para contornar os procedimentos burocráticos. Tam-
bém não conseguem lidar com os formulários incompreensíveis, as filas de
gente esperando, as pressões sobre seu tempo e energia e o risco de perder os
benefícios governamentais dolorosamente necessários. A única maneira que
têm de lidar efetivamente com a burocracia é contorná-la, simplesmente não
registrando mortes e nascimentos. Como Nichter (1991) observou, a epidemiologia
está sujeita aos padrões comportamentais culturais dos grupos estudados, e
quando relatar mortes ameaça a subsistência da família, as estatísticas de mor-
talidade serão tendenciosas.

CASO 2: RAIMUNDA E ZÉ, UMA SUBSTITUIÇÃO DE MORTE

Raimunda deu à luz seu bebê em casa na comunidade litorânea de
Caponga, localizada a duas horas de Fortaleza. Raimunda estava preocupada
porque ‘a’ hora de nascer havia passado. Quando o bebê apresentou proble-
mas para respirar, seu marido, Zé, rapidamente transferiu o recém-nascido
para a maternidade em Fortaleza, mas sem resultado: o bebê morreu no cami-
nho. O casal ficou vários dias na capital, onde enterraram os restos do filho
(disseram que sem atestado de óbito). De coração partido pela perda, o casal
voltou para casa, onde Raimunda permaneceu reclusa durante o restante do
resguardo. Por volta do dia em que seu filho completaria um mês de vida, Zé
ouviu um barulho de choro do lado de fora da porta. Enrolado em um lençol velho,
deitado no chão perto da porta, estava um nenezinho com cerca de 1 mês
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de vida. “Desde que a gente acabou de perder nosso fio, imaginamos que Nos-
sa Senhora do Bom Parto ou Deus enviou outro, né?”. Raimunda e Zé registra-
ram a menina como sua filha legítima no cartório de registros do distrito sem
nenhum problema, pois “todo mundo sabia que eu tava grávida e quase nin-
guém sabia que o bebê da gente de verdade tinha morrido, né?”.

Apesar de ser melhor do que os registros formais, nosso inquérito casa a
casa também falhou em detectar todas as mortes. Diferentemente de Raimunda
e Zé, muitos informantes não queriam compartilhar detalhes íntimos sobre abortos
e mortes de filhos. As equipes do inquérito ou censo profissional são muitas
vezes contratadas por órgãos centrais localizados na distante capital. Devem
cobrir grandes territórios em tempo limitado e baseiam-se em questionários
estruturados para obter dados rapidamente. Esses fatores desencorajam os
informantes de fornecer livremente informações não solicitadas e detalhes que
possam ser essenciais para descobrir mortes ocultas. Além de tais problemas
técnicos, os inquéritos vitais exigem dinheiro, organização e pessoal treinado,
tudo isso escasso em lugares como o Ceará rural.

CASO 3: A MORTE CLANDESTINA DE MARLENE, DESCONHECIDA DE TODOS

Marlene, 19 anos de idade, solteira, oito meses de gestação, andou até o
rio para pegar água, onde escorregou em uma pedra, caiu no chão e bateu seu
estômago contra a lata de água. Logo em seguida começou a sentir fortes
dores abdominais e chamou a parteira local, dona Osmar, para ir à sua casa.
A parteira não estava disponível, pois estava cuidando de uma mulher com
sangramento em uma vila de pescadores vizinha. Sentada em um banco de
madeira, Marlene se agachou e teve seu bebê sozinha. Ele viveu por várias
horas depois que ela cortou o cordão umbilical, então morreu antes que Marle-
ne tivesse tempo de batizá-lo. Colocando seu corpinho em uma caixa de sapa-
to, ela caminhou sobre as dunas de areia e enterrou-o na “cruz do seu Crispim”,
um ponto sagrado onde, explicou, “Com certeza, algum passando ia ouvir o
bichim chorar e batizar ele na mesma hora”.

Tempos depois, subimos até a clareira na vegetação onde fica a cruz de
Crispim, uma grande base de cimento recém-pintada com cal sustentando uma
grande cruz de madeira. “Os túmulos das crianças pagãs, eles realmente exis-
tem?”, perguntamos ao nosso guia local. Ele nos disse para deitar no chão.
Entre as espessas folhas de capim selvagem estavam dezenas de cruzes feitas
de pequenos galhos fincados no solo sagrado.

A profusão de cemitérios clandestinos no Brasil revela a inadequação do
tratamento oficial da morte. Para Laurenti (1975), sua existência nas regiões
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mais pobres do país invalida os dados de mortalidade dessas regiões. Mello
Jorge (1982), em uma pesquisa no município de Teresina, documentou a exis-
tência de apenas sete cemitérios oficiais, porém a espantosa soma de 101 lo-
cais para túmulos clandestinos. À medida que nossas investigações se amplia-
vam de Pecém para outras regiões do estado do Ceará, descobríamos docu-
mentação de locais similares. Na cidade de Tauá, localizada no interior a 369
quilômetros de Fortaleza, a polícia “descobriu” um cemitério clandestino e co-
meçou a exumar 22 corpos para exame médico-legal e registro oficial, ocasio-
nando um escândalo público (O Povo, 22 jul. 1989). Localizado nas margens
da BR-020, aparentemente perto de uma área de prostituição, nesse cemitério
havia marcas de covas rasas. Líderes da comunidade de Tauá sustentam que o
sítio de enterros ilegais era apenas um entre provavelmente milhares – resulta-
do da pobreza e da burocracia estatal. A intervenção da polícia foi, segundo
eles, repugnante e desrespeitosa com os mortos. As mulheres pobres são for-
çadas a enterrar seus mortos ao longo do acostamento da rodovia BR-020
porque o “campo santo oficial” está superlotado e as famílias de baixa renda
não conseguem pagar as taxas exigidas pela municipalidade para funerais.
Depois de avaliar a extensão da prática (98 covas foram identificadas), a polí-
cia abandonou a busca, a comoção pública diminuiu, e hoje as mães pobres de
Tauá continuam a enterrar seus anjos no mesmo ponto. O chefe da polícia de
Tauá declarou:

Devido a esses funerais clandestinos, isto é, aqueles que não são oficial-

mente registrados, qualquer estatística que tente provar uma redução

da mortalidade infantil neste município é falsa.

O segundo e o terceiro casos ilustram a importância de que os mortos e
o morrer sejam considerados em seus aspectos culturais. Crenças religiosas
profundamente enraizadas, aliadas às restrições da pobreza, exercem uma po-
derosa influência sobre onde e como os ritos funerários de crianças são realiza-
dos no nordeste do Brasil. Por esse motivo, os repórteres populares da morte
têm a clara vantagem do contato direto com os inocentes em suas comunida-
des; fazem o parto, batizam, benzem, banham e enterram. Mesmo assim, algu-
mas mortes ainda escapam do olhar desses informantes. Algumas crianças
morrem em hospitais distantes e são enterradas ou mesmo abandonadas lá, e
nunca retornam à comunidade. O coveiro, como pertence à comunidade, iden-
tifica-se profundamente com o sofrimento dos pais e, como é habitual na Amé-
rica Latina, faz-lhes um favor ao enterrar secretamente os bebês, sem as taxas
ou documentos exigidos, atrás do muro do cemitério ou mesmo junto, na mes-
ma cova, com os corpos de bebês “legítimos” (Nations & Farias, 1990). Um
número desconhecido de crianças é enterrado em cemitérios clandestinos que
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não exigem nenhum atestado de óbito para o funeral e são culturalmente preferi-
dos por darem sorte ou por prometerem salvação eterna para os bebês pagãos.

CONCLUSÃO

Contar anjos não é uma tarefa fácil, mas descobrimos que contar crian-
ças mortas tampouco é simples. Alguém tem que começar, como sugerem
Kleinman e Kleinman (1989), com a descrição da experiência de morte a fim
de construir uma etnografia acurada que se torne a base para a coleta de dados
estatísticos sobre mortalidade culturalmente válidos. Nossa pesquisa no nor-
deste brasileiro revela algumas das vantagens da estatística etnograficamente
sensível (isto é, estatísticas vitais que são coletadas com uma consciência das
idéias e práticas culturais de acordo com as quais os mortos são tratados).
Primeiramente, redes de repórteres populares da morte – pessoas cujos papéis
culturais estão vinculados aos bebês e suas mortes (por exemplo, parteiras
leigas, curandeiros tradicionais, fabricantes de caixões, coveiros etc.) – forne-
cem dados de mortalidade mais acurados que outras fontes tradicionais, além
de funcionarem com reduzido ou nenhum custo financeiro. Em segundo lugar,
estudos sobre mortalidade infantil realizados em zonas rurais do nordeste brasi-
leiro que sejam comparáveis com Pacatuba podem se beneficiar da aplicação
de um fator de correção, descoberto mediante inquérito etnográfico, para au-
mentar a acurácia dos dados fornecidos por registros vitais, inquéritos e até
mesmo repórteres de morte. Em terceiro lugar, ao respeitar os costumes locais
relacionados à morte, as estatísticas vitais etnograficamente coletadas não acres-
centarão dor e trauma à perda e aumentarão a humanidade e a acurácia das
estatísticas vitais.

NOTAS

1 Originalmente publicado como “Flesh, blood; souls and households: cultural validity in

mortality inquiry” em Medical Anthropology Quarterly, 5(3): 204-220, 1991.

2 A segunda autora contribuiu significativamente na realização do trabalho de campo, análise

dos dados e discussão de aspectos importantes. Como falante nativa de português com

fluência limitada em inglês, seu papel na redação foi necessariamente restrito. Portanto, “eu”

refere-se à autora principal.

3 Pacatuba possui apenas um estabelecimento comercial que vende tecido azul para vestimenta

de mortos. O proprietário separa uma bobina especial de tecido especialmente para “morta-

lha de anjos”.




