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Imagens

Apesar da condição de pobreza em que vivem, os pais lutam para que suas crianças sobrevi-

vam, cresçam saudavelmente e sejam felizes. Alto São João, Pacatuba, CE, 1979. Foto Marilyn

Nations
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CORTE A MORTALHA

A fome, junto com a doença de crianca, “derrubou” esta menina que é “só couro e ossos”, sem

força para se levantar. Guaiúba, CE, 1979. Foto Marilyn Nations

Um momento histórico: primeira mobilização das rezadeiras, cuidadores e pesquisadores do

Proais/UFC/UVA no combate às doenças diarréicas no distrito de Alto São José. Pacatuba, CE,

1979. Foto Marilyn Nations
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Marilyn Nations introduzindo o soro caseiro no tratamento de um recém-nascido desidratado,

junto à senhora Raimunda Nogueira Guedes, rezadeira. Pacatuba, CE, 1979. Foto Marilyn

Nations

Criança cuidadora toma conta do seu irmão mais novo, inclusive preparando e administrando o

soro caseiro quando ele estiver com diarréia. Alto São João, Pacatuba, CE, 1979. Foto Marilyn

Nations
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CORTE A MORTALHA

Corpo do "anjinho" é velado em casa por parentes, vizinhos e amigos. Pacatuba, CE, 1979.

Foto Marilyn Nations

Marilyn Nations conduzindo uma entrevista etnográfica sobre a etnomedicina e a morte

infantil com uma rezadeira na área de atuação do Proais. Ceará, 1980. Foto Marilyn Nations
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Logo no início da diarréia, a mãe leva seu bebê para ser rezado contra o mau-olhado pela

rezadeira comadre Binha (falecida). Alto São João, Pacatuba, CE, 1980. Foto Marilyn Nations

Depois de aprender com a rezadeira, comadre Binha, a mãe administra o soro caseiro (chá

forte) para salvar a vida do próprio filho com diarréia e desidratação. Alto São João, Pacatuba,

CE, 1980. Foto Marilyn Nations
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CORTE A MORTALHA

Durante o trabalho de campo, Marilyn Nations participa nas tarefas domésticas dos seus

informantes-chave, enquanto observa o papel da mãe nos cuidados infantis. Pacatuba, CE,

1980. Foto Marilyn Nations

 O caixão do “anjinho” que morreu de doença de criança em 24 horas, com “todo o corpo”, é

decorado com papel azul e flores coloridas e carregado pela estrada até o cemitério por

parentes e vizinhos com mais de 7 anos de idade. Guaiúba, CE, 1983. Foto Marilyn Nations
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O pai de família freqüentemente tem a triste tarefa de enterrar o seu “anjinho” no cemitério

local. Guaiúba, CE, 1983

O sofrimento silencioso da mãe diante da morte do filho. Pacatuba, CE, 1988. Foto Cynthia

Louden
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CORTE A MORTALHA

Rezadeira, comadre Binha, simbolicamente transforma o soro caseiro em “água benta milagro-

sa”, derramando a primeira colher do líquido sobre o seu crucifixo enquanto reza o pai-nosso.

Alto São João, Pacatuba, CE, 1988. Foto Cynthia Louden

A mesa com os materiais e ingredientes utilizados na preparação do soro caseiro é transforma-

da pela rezadeira em um “altar” com oferendas de velas, flores e fotos para os santos proteto-

res. Pacatuba, CE, 1988. Foto Cynthia Louden
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A fé em Deus, na Virgem Maria, em Jesus Cristo e nos santos protetores é a “forca milagrosa”

em que a rezadeira confia para salvar a vida dos “inocentes” que sofrem de doenças na infância.

Pacatuba, CE, 1988. Foto Cynthia Louden

O “chá forte” combina o poder dos sais hidratantes do médico com o chá gostoso da

rezadeira... e a benção de Deus! Pacatuba, CE, 1988. Foto Cynthia Louden
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