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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é compreender a configuração da prática obstétrica não 

oficial no município de São Gonçalo do Amarante/RN. Levando em conta as 

transformações sociais ocorridas em relação ao parto e assistência obstétrica nas 

últimas décadas, procuro analisar os aspectos que permeiam a atuação das 

parteiras em suas comunidades, onde o papel desempenhado por elas vai além 

do partejar. Abordando suas trajetórias, os conflitos com o sistema formal de 

saúde, o diálogo com instituições governamentais e a incorporação de novas 

concepções sobre o exercício, elaboro minhas considerações sobre a prática, 

numa perspectiva antropológica. E nesse sentido, direciono minhas impressões 

sobre uma atuação que longe de mostrar-se cristalizada nos saberes populares, 

revela-se flexível ao incorporar elementos de outras práticas e conciliá-los à sua. 

Logo, é essa aproximação entre o que é considerado moderno e tradicional que 

marca a prática recente das parteiras, cuja configuração é perpassada por 

diversos aspectos e relações de poder que, direta ou indiretamente, definem sua 

configuração e seu espaço concreto de atuação.   

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Parteiras. Trajetórias de vida. Práticas. Tradicional e 

moderno. Relações de poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to understand how unofficial obstetric practices have 

formed in the municipality of São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte 

state, Brazil. Considering the social changes that have occurred in the relationship 

between childbirth and obstetric assistance in recent decades, I seek to analyze 

aspects seen across the activities of midwives in their own communities today, 

where the role they play goes beyond childbirth. Addressing their career 

development, conflicts with the formal health system, dialogue with governmental 

institutions and the incorporation of new concepts of exercise, I aim to work on 

devising practical considerations in an anthropological perspective. Therefore, I 

will focus this dissertation on the work of midwives, something that is not only 

learned from popular knowledge, but is also sufficiently flexible to be able to 

incorporate elements of other practices and reconcile them with each other. Thus, 

it is that coming-together of what is considered modern and traditional that marks 

the recent practice of midwives, whose work brings together several aspects and 

power relationship that, directly or indirectly, define that configuration and the 

concrete space it occupies. 

  

KEYWORDS: Midwifery. Career development. Practice. Traditional and modern. 

Power relationship. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao falar em prática obstétrica, frequentemente nos reportamos à prática 

exercida no âmbito da medicina, cujo ordenamento se dá a partir de técnicas e 

normas institucionalizadas. Todavia, faz-se necessário trazer para o debate outra 

esfera do ofício do partejar, cuja manutenção acontece em contextos diferentes e 

a partir de referenciais que, diante da normatização vigente, o faz caracterizar-se 

como prática não oficial. Trata-se da prática obstétrica exercida pelas parteiras.  

Tida como uma das funções mais antigas que se tem registro na 

humanidade, a atividade das parteiras sempre esteve ligada aos cuidados 

femininos, ainda que sua participação em partos não deva ser considerada uma 

prática unânime nas sociedades. De acordo com Ana Paula Martins, as pesquisas 

arqueológicas e etnográficas mostram que, na maioria das sociedades não-

ocidentais, agrícolas e pré-industriais, o parto era uma experiência vivida 

“solitariamente ou restrito a um grupo pequeno de mulheres que ajudam a 

parturiente” (MARTINS, 2004, p. 67) 

Dentre os registros mais antigos sobre sua atuação, destacam-se os 

escritos bíblicos, nos quais parteiras são mencionadas por terem se negado a 

seguir a ordem do faraó e matar crianças do sexo masculino nascidas do povo 

hebreu, no período em que estes foram mantidos como cativos no Egito. Em 

registros do período medieval, por sua vez, são citadas em razão da maciça 

perseguição sofrida pelos tribunais da Inquisição, que acusando-as de praticarem 

heresia, levaram-nas à fogueira. (COSTA, 2002). 

No Brasil, trabalhos que versam a respeito da história do país desde seus 

registros oficiais, como o da pesquisadora Anayansi Correa Brenes (1991), citam 

os partos e seus cuidados como sendo tradicionalmente realizados pelas 

parteiras, que detinham um saber empírico e assistiam domiciliarmente as 

mulheres durante a gestação, o parto e o puerpério, além de terem sua confiança 

para outras questões, como cuidado do corpo, tratamento de doenças venéreas e 

até a realização de abortos e infanticídios.  

A historiadora Mary Del Priore também, ao tratar sobre as condições da 

maternidade e as mentalidades que marcavam o período do Brasil Colônia, 

destaca que nas circunstâncias encontradas na época,  
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O momento do parto não era só o leque de movimentos físicos 
aprendidos e descritos pela ciência médica. A dor e a angústia que 
envolviam a parturiente eram, sim, interpretadas por gestos e práticas de 
uma cultura feminina que de certa forma caminhava paralela ao olhar da 
medicina. Através dessa cultura feminina sobre o parto, as mulheres 
resgatavam sua individualidade e exercitavam suas alianças de gênero. 
Adestrada a madre, cuidada e sanada no sentido de tornar-se 
permanentemente procriativa, cabia às mulheres conceber e aos 
médicos historicizar esse momento que foi, até a obstetrícia firmar-se 
como ciência, um momento de exclusiva vivência feminina. (DEL 
PRIORE, 1993, P. 255) 

 

 Mas se por um lado a cientificização da obstetrícia interferiu na 

exclusividade da vivencia feminina no parto – em razão de sua nova atribuição 

como fazer masculino – por outro, tendo sido o território brasileiro marcado pela 

não uniformidade no processo de urbanização, que consequentemente definiu 

esse momento de transição em termos regionais, a atuação da parteira 

permaneceu sendo necessária. Em alguns locais, a única opção de cuidado na 

parturição e outras assistências.  

De certo, é que essas mulheres – popularmente conhecidas como 

curiosas, parteiras leigas, cachimbeiras, ou aparadeiras – permaneceram, mesmo 

diante do contexto geral de transição do parto domiciliar para o hospital, 

exercendo papel importante em sua localidade, como comprovam trabalhos 

acadêmicos e pesquisas oficiais que analisam e mapeiam o exercício recente da 

prática obstétrica não oficial1. 

Mas afinal, quem são essas mulheres? O que as levou a exercerem o 

ofício de parteiras? O que faz o seu ofício ser considerado uma prática 

tradicional? Que conflitos permeiam esse ofício? Que importância pode ser 

atribuída a elas diante do papel social que desempenharam e desempenham? O 

que mudou em suas práticas? 

Esses são alguns dos inúmeros questionamentos que impulsionaram esta 

pesquisa, cujo propósito é analisar antropologicamente a prática de parteiras em 

São Gonçalo do Amarante, município do Rio Grande do Norte. Pois, tendo essas 

mulheres desempenhado ao longo de décadas, papel relevante em termos de 

                                                             
1
 Ao utilizar o termo prática obstétrica não oficial, refiro-me à prática do parto exercida por 

parteiras, já que no contexto de institucionalização do parto e predominância da medicina na 
atividade, a oficialidade na prática obstétrica é formalmente atribuída aos médicos obstetras.  
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assistência à saúde e obstetrícia em todo território municipal, refletir sobre suas 

atuações vem a ser um exercício pertinente. Tanto na perspectiva de contribuir 

com o fazer antropológico, quanto no sentido de explorar a prática das parteiras 

levando em conta sua representatividade enquanto fato social. 

Desse modo, considerando o contexto global no qual o nascimento e os 

cuidados em torno do parto tornaram-se historicamente eventos do domínio 

médico-científico e, a partir das trajetórias e práticas de parteiras que 

curiosamente concentram-se em grande número em um mesmo município 

potiguar, o presente trabalho de pesquisa tem por objetivo:  

a) Compreender a configuração da prática exercida por parteiras no 

município de São Gonçalo do Amarante/RN, a partir dos elementos que 

perpassam e definem concretamente seu espaço de atuação.  

b) Discutir em que termos se dá relação das parteiras com o sistema oficial 

de saúde e, especialmente, refletir e avaliar a dimensão dessa prática no território 

são-gonçalense.  

 

 

O percurso até o tema 

 

O presente trabalho é resultado de minha pesquisa entre os anos de 2015 

e 2016. A ideia original sofreu modificações diante das dificuldades e entraves de 

ordem ética que a temática inicialmente escolhida poderia causar-me, 

inviabilizando o encaminhamento deste. 

Primeiramente, decidida em realizar uma pesquisa sobre a prática abortiva 

entre as décadas de 1970 e 2000 em uma cidade próxima à Natal, desejava 

analisar o contexto sobre o imaginário popular em torno da figura de uma parteira 

que teve sua memória mantida por décadas em razão da fama pelos partos e 

abortos que realizava na região.  

Todavia, abordar um tema delicado e espinhoso como o aborto, ainda mais 

tendo como protagonista uma figura tão conhecida como aquela parteira, tornaria, 

sem dúvida, meu campo embaraçoso e complexo, não somente em termos de 

acesso às informações como de divulgação do trabalho depois de concluído.    
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Afinal, como bem destaca Ceres Víctora (2013), a descrição da experiência 

de pessoas em livros, filmes ou trabalhos acadêmicos (como no meu caso), 

configura-se como uma forma de apropriação da experiência do outro, em que se 

faz necessário questionar a maneira como retratar e/ou interpretar a realidade 

desse outro de forma ética e responsável.  

 Logo, pondo-me diante desse dilema e auxiliada por minha orientadora e 

outros professores, repensei a viabilidade da pesquisa refazendo meu problema e 

hipóteses.  

Voltei, então, meu olhar com mais atenção para a prática das parteiras, não 

só reconhecendo que a presença do aborto na trajetória de algumas delas deve 

ser compreendida como uma dentre as muitas funções que constituem seu ofício 

de auxílio à mulher, como também percebendo que as questões envolvidas na 

atividade de parteira são muito mais complexas e dinâmicas do que supunha ao 

iniciar a pesquisa de campo.  

Antes de familiarizar-me com a temática, minhas suposições – assim como 

das diversas pessoas com quem conversei sobre o assunto na ocasião – me 

levaram à hipótese de que o ofício das parteiras no Estado, de modo geral, 

tratava-se de uma atividade expressiva em termos de tradição, mas já superada 

enquanto prática pelo antagônico modelo hospitalar dos tempos modernos.  

E de fato, os primeiros contatos que estabeleci com parteiras reafirmavam 

minha hipótese, tendo em vista que estas eram senhoras de idade já avançada e 

com a carreira de parteira encerradas, fosse em virtude da perda de espaço do 

seu ofício, ou em razão da incapacidade física provocada pelo tempo. Além disso, 

com bastante frequência ouvia, ao perguntar sobre a existência de parteiras na 

região, histórias e referências a parteiras já falecidas.  

 Meu pressuposto, nesse sentido, em nada condizia com a literatura que eu 

tomava conhecimento naquele momento em relação à atualidade da prática de 

parteiras em outros Estados brasileiros. Expressa tanto em etnografias que 

tratavam a prática sob diferentes aspectos, como em trabalhos na área da 

enfermagem, cujo enfoque estava, majoritariamente, no estabelecimento de uma 

forte relação entre a prática das parteiras com a prática do parto humanizado e 

domiciliar. 
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 Essa relação com o parto humanizado foi uma observação bastante 

recorrente também em minha pesquisa na internet onde, assim como a 

antropóloga Soraya Fleischer (2011) na fase inicial de sua pesquisa sobre as 

parteiras de Melgaço/PA, encontrei inúmeras abordagens a respeito das parteiras 

sob a ótica de mulheres que falavam em seu favor por efeito de violências 

obstétricas sofridas no espaço hospitalar. Logo, a associação entre o atendimento 

obstétrico por parteiras e o movimento de parto humanizado, natural e domiciliar, 

com frequência, foram encontrados como conteúdo de blogs e páginas oficiais de 

ONGs. 

 No que se refere aos trabalhos de cunho teórico, etnografias como a 

realizada por Fleischer (2011), por exemplo, nos apresenta com muita clareza o 

importante papel que as parteiras de Melgaço/PA continuam a exercer em sua 

região2, a partir de uma rede que as conecta ao sistema oficial de saúde, ONGs e 

programas ministeriais de reconhecimento de saberes populares.  

Com pesquisa também focada na região Norte do país, a autora Iraci 

Barroso (2001) aborda os saberes e práticas de parteiras do Amapá, explanando 

não só as experiências nas zonas rurais e periferias urbanas de alguns 

municípios do Estado, como destacando a preocupação, entre as próprias 

parteiras, no que se refere à manutenção do ofício. 

 No que se refere à atuação de parteiras na região Nordeste, trabalhos 

como o relatório sobre a prática das parteiras cearenses, realizado pelo 

Observatório de Recursos Humanos em Saúde do Ceará (2007), nos mostram os 

elementos e contextos que caracterizam a atuação das parteiras no Estado 

cearense, possibilitando, dessa forma, a compressão mais ampla da situação 

atual do trabalho desenvolvido por elas.  

 Do mesmo modo, trabalhos que versam sobre os saberes de parteiras em 

Pernambuco, como o artigo de Júlia Melo et al (2013), reafirmam a significativa 

atuação de parteiras pernambucanas nas comunidades, desvelando a 

configuração da assistência ao parto em casa, bem como refletindo o lugar 

                                                             
2
 Melgaço é o município que apresenta o menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

país, e dispondo apenas de uma unidade básica de saúde e diante da ausência de profissionais 
que realizem o atendimento obstétrico às mulheres da região, são as parteiras que assumem a 
função de tais cuidados. 
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dessas mulheres nas regiões onde atendem, em circunstâncias nas quais são 

concebidas como referências em saúde. 

Assim, diante da confirmação da atualidade da prática em vários Estados 

no Norte e Nordeste do país, e das evidências que até então provocavam-me 

inquietações acerca do exercício de parteiras em meu Estado, passei a investigar 

mais cuidadosamente a configuração dessa atuação no Rio Grande do Norte, e 

aquilo que parecia quase inexistente, foi aos poucos surgindo em uma teia de 

relações que eu gradativamente estabelecia. 

 As muitas conversas informais e entrevistas foram para tanto 

fundamentais, tendo em vista que possibilitaram-me chegar a parteiras de 

diferentes e distantes municípios do Estado.  Algumas, indicadas por familiares 

que vivem em pequenas cidades, onde a presença dessas mulheres sempre fez 

parte de seus convívios sociais. Com outras, tive contato a partir de citações e 

indicações de interlocutores durante entrevistas ou mesmo por sugestão de 

amigos. 

 Dessa maneira, fui ao longo da pesquisa tendo acesso às parteiras dos 

municípios de Macaíba, São João do Sabugi, Parelhas e São Gonçalo do 

Amarante. Por meio dos relatos de suas trajetórias e experiências no ofício, me 

expuseram com clareza o cenário da atividade obstétrica não oficial no território 

potiguar durante as muitas décadas onde não somente protagonizaram o parto, 

como desempenharam fundamental papel no âmbito do cuidado e saúde da 

população dos municípios onde atuaram.  
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Mapa 1: Mapa do Rio Grande do Norte com a indicação dos municípios onde busquei parteiras. 
Fonte: Adaptado pela autora, do Atlas Brasileiro de Desastre Naturais, 2011. 

 
 

Em Macaíba, em razão da indicação de familiares e pessoas conhecidas, 

tive acesso às primeiras parteiras com quem diretamente dialoguei: D. Marinete e 

D. Generosa. Dentre tantas parteiras mencionadas na atuação no município ao 

longo de décadas, estas eram com frequência citadas pelas pessoas como as 

únicas ainda vivas residentes na cidade que se havia notícia.  

D. Marinete, uma senhora viúva de 76 anos, foi a primeira parteira com 

quem conversei. Ao contatá-la para marcarmos um encontro, vivenciei minha 

primeira dificuldade com o campo. Bastante desconfiada com minha ligação, e 

fazendo-me perguntas a respeito de minha origem familiar, de minha intenção 

com a entrevista e por meio de quem cheguei até ela, a parteira aposentada 

procurou preservar-se ao máximo antes de aceitar me receber. 

Nessa circunstância, o provinciano “todo mundo se conhece”, típico das 

cidades pequenas, tornou-se uma estratégia de pesquisa para mim, cuja 

funcionalidade foi explorada outras vezes em situações semelhantes. Falei quem 

eram meus pais e isso surtiu efeito como uma senha de acesso à suas 



16 
 

 
 

informações. Assim, a tranquilizei a respeito de minha intenção e marcamos um 

encontro na pequena mercearia que ela mantém. 

Entre um atendimento e outro, D. Marinete contou que na década de 1960 

começou a trabalhar na maternidade da cidade como copeira e que só após 

realizar um curso de prática de enfermagem oferecido pela LBA (Legião Brasileira 

de Assistência) na própria cidade, ela mudou de função, passando a atuar como 

auxiliar de parteira, além das diversas outras tarefas que acumulava na 

maternidade, em virtude da falta de profissionais.  

Ela, que já havia assistido o nascimento de sua irmã e estava habituada 

com a rotina de partos na maternidade em que trabalhava, o realizou pela 

primeira vez numa ocasião em que a parteira com quem trabalhava havia se 

ausentado para atender uma parturiente em sua residência. Assim, ao chegar na 

maternidade uma mulher em trabalho de parto, D. Marinete não teve outra opção 

senão fazê-lo.  

Daí por diante, passou a dividir a tarefa com a parteira mais antiga na 

instituição pelos sete anos seguintes, quando deixou o cargo em razão de 

aborrecimentos pelas intervenções políticas constantes em seu trabalho e no 

funcionamento da maternidade, indo, então, trabalhar no setor de pediatria de 

uma Instituição de saúde em Natal. 

D. Generosa (66 anos), por sua vez, assim como D. Marinete, teve sua 

atuação de parteira marcada pela transição entre a função de copeira para 

parteira num hospital de São Paulo, onde residia na época. Foi durante a 

distribuição do lanche das parturientes internadas, que ela emergencialmente 

realizou seu primeiro parto. Sabendo do fato ocorrido, o médico lhe encaminhou 

para um curso de parteiras que durou um ano e nove meses.  

Em seguida, acompanhando o marido a trabalho, ela veio morar no Rio 

Grande do Norte. Na capital, trabalhou em uma maternidade de grande circulação 

até ser convidada pelo obstetra para trabalhar como parteira no hospital da cidade 

de Macaíba, que acabava de ser inaugurado, e do qual ele seria o diretor.  

Assim, acumulando os cursos de parteira e auxiliar de enfermagem, ela 

passou a trabalhar em Macaíba, exercendo a função de parteira, e na 

maternidade de Natal, de auxiliar de enfermagem. Após vinte anos na função, D. 

Generosa, já cansada com a rotina exaustiva e estressante que vivenciava, foi, a 
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próprio pedido, remanejada para o pronto socorro e clínica médica, onde 

permaneceu até aposentar-se. 

Nesse mesmo período em que entrevistei as duas, eu procurava saber a 

respeito da existência de outras parteiras no interior do Estado, as quais eu 

pudesse conhecer e ouvir. Foi então que alguns familiares me falaram da 

existência de D. Lourdes, parteira que atuou por mais de trinta anos no município 

de São João do Sabugi, localizado na região do Seridó do Estado. Ela era 

conhecida da família por ter feito alguns dos partos de minha avó, o que levou, 

inclusive, a tornar-se madrinha de um de meus tios. 

D. Lourdes, hoje com 82 anos, teve assim como as parteiras citadas 

anteriormente, sua trajetória no ofício ligada ao cenário hospitalar. Ela, que 

trabalhou por mais de 40 anos na maternidade local, começou sua atuação após 

fazer um curso cuja proposta era preparar na região algumas mulheres para se 

encarregar dos primeiros socorros à população e realizar os partos da redondeza.  

Finalizado o curso preparatório, ela passou, por indicação política3, a 

assumir a função de parteira da maternidade que começava a funcionar. Embora 

prestasse socorro às mulheres em trabalho de parto nas áreas rurais mais 

próximas, a parteira atuava predominantemente na maternidade. Lá passava 

maior parte de seu tempo, entre realização de partos e atendimentos básicos.

 Sua atuação na maternidade tornou-se, nesse sentido, uma referência de 

cuidados para a população da região, que tinha nela a garantia de atendimento 

em ocorrências não só de parto, mas de doença e pequenos acidentes. Embora 

esporadicamente tivesse médico na maternidade, era D. Lourdes quem, de fato, 

realizava o atendimento à população, mesmo que para isso abdicasse 

constantemente de momentos de lazer.  

Com D. Benigna, parteira do município de Parelhas (também localizado no 

Seridó do Estado), o conhecimento se deu por meio de um amigo, que em seu 

facebook postou a foto da parteira logo após ela ter realizado o parto de uma 

familiar sua.  

                                                             
3
 A indicação política é uma prática bastante recorrente em nosso país, na qual o indivíduo ocupa 

um determinado cargo em razão da recomendação feita por um político. Muitas parteiras, inclusive 
algumas das interlocutoras desta pesquisa, assim como D. Lourdes, trabalharam no serviço 
público de saúde por meio de indicação de algum em sua região.  
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Na descrição da foto ele a elogiava publicamente e destacava a 

surpreendente quantidade de partos que ela já havia realizado até o momento. 

Foi então que entrei em contato com ele e me informei de quem se tratava e onde 

vivia a parteira. D. Benigna era a parteira mais conhecida de Parelhas, contou-me 

Fábio. Ela já havia realizado mais de onze mil partos e apesar da idade avançada, 

ainda trabalhava na maternidade da cidade com o mesmo vigor.  

Destacou, ainda, que sua relação com o local onde sempre exerceu o 

ofício era tão forte que ela praticamente morava lá, onde passava maior parte de 

seu tempo. Curiosa e surpresa em encontrar uma parteira que ainda atuava em 

território potiguar, pedi a Fábio que intermediasse meu encontro com ela para 

entrevistá-la. E ele, gentilmente o fez.  

Embora D. Benigna (74 anos) tenha tido uma trajetória também de 

exclusividade na maternidade, diferenciava-se das demais entrevistadas pelo fato 

de ser a única que ainda mantinha-se como parteira no ambiente hospitalar.

 Seu trabalho na maternidade começou há 54 anos, como auxiliar no 

berçário da instituição, na época filantrópico. O que durou somente até que o 

médico obstetra local notasse sua afinidade com a ocupação e a designasse à 

função de parteira. Assim, estagiando ao lado dos médicos que lhe ensinavam 

todos os procedimentos necessários para sua atuação, D. Benigna foi adquirindo 

experiência e tornando-se referência no atendimento obstétrico local. 

Atualmente, ainda trabalhando como parteira na mesma maternidade – o 

que é bastante singular diante do contexto de afastamento que essas mulheres 

sofreram nas instituições hospitalares desde a década de 1980 – ela continua a 

assumir diversas funções.  

Além da responsabilidade sobre os partos normais, junto com outras 

parteiras, ela atua no atendimento básico de enfermaria, no auxílio aos médicos 

no centro cirúrgico e no setor de esterilização, como também dedica-se a outras 

atividades no local, como remendar os lençóis velhos para uso das pacientes, e 

amolar as tesouras de uso coletivo.  

Em meados de 2015, durante o cumprimento de disciplinas do mestrado, 

tomei conhecimento por meio de um colega de turma, da existência de outra 

parteira ainda atuante, essa no município de São Gonçalo do Amarante, 

município próximo à Natal e Macaíba. Ele me deu, então, o contato de D. Socorro, 
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parteira no município que havia sido sua vizinha, e que prontamente se dispôs a 

colaborar.  

D. Socorro foi de extrema importância em meu trabalho de campo, não 

somente pela disposição em compartilhar sua experiência, mas sobretudo por 

generosamente me mostrar os caminhos e facilitar meu acesso até as demais 

parteiras da região, além de introduzir-me na rotina e atividades desenvolvidas 

por elas na Associação que compunham. 

Diante desses encontros e das descobertas que me proporcionavam, eu 

estava frente a narrativas que em vários momentos apontavam para aspectos 

comuns, como as circunstâncias que as levaram ao ofício de parteira e a maneira 

como desempenhavam suas funções.  

De outro modo, singularidades destacavam a trajetória de cada uma, que 

justificavam tanto o afastamento do ofício quanto a permanência nele até hoje. A 

presença de parteiras atuantes nos municípios de Parelhas e São Gonçalo do 

Amarante é um desses aspectos comuns, cuja relevância, decerto, deve ser 

considerada, dada a importância do fato em termos de representatividade do 

ofício no Estado.  

Apesar disso, logo percebi que o exercício dessas mulheres é marcado por 

configurações bastante diferenciadas. Em Parelhas, o ofício das parteiras 

encontra-se restrito à maternidade municipal, onde elas dividem a função de 

partejar com médicos obstetras, encarregando-se oficialmente dos partos normais 

e sem riscos 4.   

Já em São Gonçalo do Amarante, ao contrário disso, elas têm seu 

exercício impedido nos espaços hospitalares5, e caracterizam-se por uma atuação 

muito mais coletiva em comunidades e espaços públicos do município, fato 

fundamentalmente relevante em minha decisão por este recorte.  

Lá me deparei não apenas com parteiras em pleno exercício, (como em 

Parelhas), mas com a existência de 36 parteiras que se autodeclaram atuantes e 

                                                             
4 Embora eu tenha conversado apenas com D. Benigna, na maternidade de Parelhas/RN outras 

parteiras exercem a função de parteira na maternidade, assim como ela. 
5
 O impedimento de realizar partos nos espaços hospitalares não ocorre somente ao município de 

São Gonçalo do Amarante. Ao contrário, Parelhas pode ser vista como uma exceção, já que todas 
as parteiras com quem conversei relatam que suas funções foram redefinidas por volta da década 
de 1980, quando o parto passou a ser uma prática realizada exclusivamente por médicos 
obstetras. 
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se organizam em um movimento cujo objetivo busca o reconhecimento e a 

manutenção do ofício. Descoberta inesperada para mim, que embora tenha 

crescido em município vizinho, desconhecia a existência da atuação recente de 

parteiras nos arredores.  

Desse modo, diante da singularidade de tantas parteiras em um mesmo 

município do Estado, e tendo em conta os aspectos que reconfiguram a prática do 

ofício dessas mulheres nos dias atuais, avaliei que ocupar-me da prática de 

parteira nesse espaço seria oportuno e relevante.  

Do ponto de vista acadêmico, relevante por oportunizar o registro e a 

reflexão acerca da prática obstétrica não oficial no Município de São Gonçalo do 

Amarante e, consequentemente, no Rio Grande do Norte, inexistentes até o 

momento.  

Ainda, por possibilitar a visibilidade da prática, levando em conta as 

particularidades e arranjos que envolvem sua dinâmica em comparação à atuação 

em outros Estados. Afinal, apesar do movimento geral que delineia nossa 

percepção em relação ao assunto, considerar sempre o contexto em que essas 

mulheres vivem e atuam, torna-se cuidado necessário diante do risco de cairmos 

na armadilha de homogeneizarmos a prática, conforme coloca Fleischer (2011). 

Já do ponto de vista social, relevante por possibilitar à comunidade são-

gonçalense e potiguar desvelar o importante papel que essas mulheres sempre 

desempenharam na região, bem como compreender melhor o contexto social do 

espaço onde vivem e estabelecem suas relações.  

 

 

O caminho metodológico 

  

Se por um lado, pensar a realização da pesquisa do ponto de vista de sua 

relevância, mostra-se indispensável para o julgamento do trabalho em termos de 

contribuição, seja ela cumulativa ou inédita; por outro, efetuar escolhas no campo 

teórico e prático que viabilizem o desenvolvimento do trabalho é igualmente 

essencial, haja vista que são essas definições que conduzem essencialmente a 

pesquisa científica. 
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Em se tratando de uma pesquisa com viés antropológico, o sentido e o 

sucesso do trabalho estão na condução do trabalho de campo. Este, por sua vez, 

só torna-se possível quando o/a pesquisador/a é capaz de apreender os 

fenômenos sociais, levando em conta o que Roberto Cardoso de Oliveira (1998) 

chama de etapas da investigação empírica.  

O autor defende que se faz necessário no exercício do trabalho 

antropológico e sua consequente produção de conhecimento, a prática aguçada 

do olhar, ouvir e escrever.  

O esquema, embora não esteja restrito ao fazer antropológico, possibilita a 

percepção mais apurada a respeito do que se pesquisa, proporcionando, além de 

uma construção da teoria social mais concreta, a articulação entre a pesquisa 

empírica e a interpretação de seus resultados, que aos olhos do autor, é o que 

diferenciará o trabalho antropológico de trabalhos conduzidos por pesquisadores 

de outras disciplinas sociais. 

Assim, diante do propósito de pensar a configuração da prática das 

parteiras em São Gonçalo do Amarante a partir de suas experiências, e diante 

das necessárias escolhas metodológicas para a condução da pesquisa, privilegiei 

como método de investigação neste trabalho a pesquisa qualitativa, em 

conciliação ao uso das histórias e trajetórias de vida.  

Alicerçadas nelas é que pretendo ser capaz de apreender os fenômenos 

sociais que dão sentido e caracterizam o exercício dessas mulheres em sua 

amplitude, já que a compreensão do ofício em contexto atual implica, 

necessariamente, acionar o passado e o presente por meio de suas trajetórias e 

histórias do cotidiano. 

Nesses termos, conceitos como: oralidade, narrativa e memória - no meu 

entender, implícitos no método – surgiram fundamentalmente na reflexão que 

norteou meu exercício de pesquisadora, dada a dimensão que eles 

relacionalmente alcançam na perspectiva metodológica a qual me dediquei.  

O uso da narrativa, nesse contexto, não só estabelece um elo entre 

diferentes tempos históricos como, mediada pela memória (MENDES, 2002), traz 

à luz “falas sujeitadas e silenciadas pela historiografia oficial”, deixando “de 

priorizar os registros escritos para dar a legitimidade necessária aos registros 

orais” (ATTUCH, 2006, p. 19), primordiais no trabalho antropológico. 
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Memória essa que é instituída em dimensões diferenciadas, conforme 

observa Maurice Halwachs (2003), ao evidenciar que de um lado, há uma 

memória individual cujo funcionamento é garantido pela própria lembrança e de 

outras, instrumentalizando-se pelas palavras e ideias tomadas de empréstimo de 

seu ambiente. E de outro, uma memória coletiva, instituída a partir do contexto 

social em que estão os indivíduos inseridos, podendo ser reconstruídas 

continuamente no processo de rememoração presente.  

Pra o autor, os motivos para se distinguir essas memórias estaria no fato 

de alcançarem dimensões diferentes, sendo uma considerada interna e produtora 

de memórias pessoais; e outra exterior e produtora de uma memória social. Ao 

passo que a primeira emerge de lembranças pessoais contínuas e densas, a 

segunda é mais extensa e representa o passado sob uma forma resumida e 

esquemática. 

Esse posicionamento, em relação ao uso das memórias como método 

investigativo, todavia, é para Pierre Bourdieu (1998) questionável em relação à 

sua confiabilidade.  

O autor, que define a inserção da história de vida no universo científico 

como um contrabando trazido do senso comum, alerta para o perigo do uso desse 

método. Ele entende que a produção da história de vida implica numa ilusão 

retórica, em razão da impossibilidade de se produzir um relato coerente e linear 

sobre a vida de pessoas, que cronologicamente não segue essa ordem. Sua 

crítica parte do pressuposto de que a experiência relatada pelo vivido não 

corresponde necessariamente ao real, e nesses termos, 

 

A análise crítica dos processos sociais mal analisados e mal dominados 
que atuam, sem o conhecimento do pesquisador e com sua cumplicidade, 
na construção dessa espécie de artefato socialmente irrepreensível que é 
a "história de vida" e, em particular, no privilégio concedido à sucessão 
longitudinal dos acontecimentos constitutivos da vida considerada como 
história em relação ao espaço social no qual eles se realizam não é em si 
mesma um fim. (BOURDIEU, 1998, p. 189). 

 

Evidentemente, a postura crítica de Bourdieu no que diz respeito ao uso da 

história de vida como método científico, embora provoque muitas interpretações 

divergentes do seu ponto de vista – especialmente por quem trabalha em suas 

pesquisas fazendo uso do método – é importante para o questionamento em 
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relação aos limites desse modelo, que embora possa ser importante e útil no 

desenvolvimento de pesquisas qualitativas, pode tornar-se uma armadilha quando 

compreendido e utilizado equivocadamente. 

Assim, apesar das ressalvas necessárias para a utilização do método, e 

mantendo a preocupação no que tange a forma como explorar a fala dos/as 

interlocutores/as – na maioria das vezes utilizadas inadequadamente como mera 

ilustração ou comprovação de argumentos (CAVINAC e MOTTA, 2004) – 

considero em meu campo de pesquisa as narrativas orais essenciais 

metodologicamente, em especial, pelo fato de me possibilitarem o acesso ao 

“cotidiano e o subjetivo” (FONSECA, 1999, p. 58) dessas parteiras. 

Para fazer uso dos métodos de pesquisa acima discutidos, optei por 

procedimentos metodológicos que, não só viabilizassem meu objetivo, como me 

proporcionasse uma abordagem qualitativa que fizesse a mim e aos leitores 

compreendermos a dinâmica dos fenômenos sociais, expressa em “pensamentos, 

atitudes, sentimentos, valores, normas, comportamentos” (GROSSI e FERREIRA, 

2001, p. 29).  

 Nesse sentido, entre os meses de fevereiro e dezembro de 2016 – período 

em que realizei a pesquisa de campo no município de São Gonçalo – segui uma 

rotina permanente de trabalho de campo, por meio de entrevistas, conversas 

informais, acompanhamento das interlocutoras em suas atividades coletivas, 

participação de reuniões da Associação, construção de um diário de campo e pelo 

contato mantido por telefone e whatsapp com algumas, fosse para obter 

informações, combinar encontros ou simplesmente conservar a comunicação 

entre nós.  

   

 

Estratégias de campo 

 

Concretizar a pesquisa tal como foi previamente programada, não é tarefa 

fácil diante dos diversos fatores que, inevitavelmente, interferem no trabalho de 

campo, exigindo do/a pesquisador/a lançar mão de estratégias que permitam 

superar “as imprevisíveis situações que se configuram no dia-a-dia no local da 

pesquisa, entre pesquisador e pesquisados” (PEIRANO, 1992, p. 369).  
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Em meu caso, as entrevistas, conversas informais, observações (como foi 

dito anteriormente), aliadas à pesquisa bibliográfica – contínua em todo processo 

da pesquisa – foram fundamentais na realização de meu trabalho de campo. 

Entretanto, à medida que esses recursos permitiam-me ter acesso a informações 

a respeito do cotidiano das interlocutoras e ao contexto em que viviam e exerciam 

seu ofício, seu uso me exigia diante das situações inesperadas, desenvolver 

estratégias que me auxiliassem superar problemas vivenciados no campo. 

Uma das questões que destaco a respeito das estratégias utilizadas em 

meu processo de investigação, diz respeito ao entrosamento entre pesquisador/a 

e interlocutores no decorrer da pesquisa antropológica, tendo em vista que, como 

problematiza Silva (2006), “estabelecer uma relação de confiança, favorável à sua 

realização, é, muitas vezes, um processo complicado, exaustivo e que exige um 

conhecimento mínimo de certas etiquetas e códigos do grupo”. (SILVA, 2006, p. 

41).  

Logo, saber reconhecer os códigos do grupo com o qual pretende-se 

trabalhar, torna-se ao exercício do/a antropólogo/a essencialmente necessário, 

ainda que o processo de confiança e aproximação aconteça com tranquilidade – 

como ocorreu em meu caso. Pois, embora tenham minhas interlocutoras me 

recebido com prestatividade e disposição de colaborar com a pesquisa, coube a 

mim, por diversas vezes, compreender os sutis sinais que apontavam para uma 

hesitação, que se não contornada resultaria no comprometimento de nossas 

conversas. 

Ao entrevistar as primeiras parteiras, por exemplo, percebi que o uso do 

gravador– tão útil ao processo interpretativo e textual do/a pesquisador/a – 

tornava-se um entrave entre nós, tendo em vista seu caráter inibidor naquelas 

circunstâncias. Diante disso, tive que não só adaptar-me às anotações manuais 

em algumas ocasiões, como aprender a identificar quando poderia ou não fazer 

uso dele sem que causasse um mal estar em minha interlocutora. 

O mesmo ocorreu em relação ao uso do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, formalmente indicado para utilização em pesquisas acadêmicas cuja 

realização inclua a participação de pessoas. Inicialmente decidida a usá-lo, tal 

como recomenda-se, logo percebi que pedir para assinassem um documento de 

autorização – ainda que com as devidas explicações – provocava nelas certa 
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desconfiança, por enxergarem na assinatura daquele papel um comprometimento 

em relação a tudo que havíamos conversado.  

Diante disso, e do meu constrangimento perante a situação, achei por bem 

não usá-lo, e ao invés disso, optar pela franqueza e pela troca que as conversas 

poderiam, sem dúvida, nos proporcionar. Então, ao invés de submetê-las a 

assinatura de um termo de autorização, solicitei a elas oralmente a autorização 

para expor em meu trabalho, não somente seus nomes, mas suas histórias e as 

fotografias que compõem este trabalho.  

 

 

Organização do trabalho  

 

 A fim de compreender como está configurada a prática das parteiras no 

município de São Gonçalo do Amarante/RN, procuro ao longo deste trabalho 

contemplar os aspectos mais relevantes encontrados durante a pesquisa de 

campo, onde pude, no contato com minhas interlocutoras, compreender a 

dinâmica desse ofício. 

 Para tanto, após explanar nesta introdução as condições nas quais este 

trabalho foi realizado, os questionamentos que me levaram ao tema que aqui 

proponho analisar e o caminho metodológico que trilhei nessa pesquisa, procuro 

sequencialmente explorar os códigos e as nuances implícitas na prática de 

minhas interlocutoras. 

 Assim, no primeiro capítulo, dedico-me a tecer um panorama mais amplo 

da prática das parteiras, a fim de compreender o ofício sob seus diversos 

aspectos. Para isso, é realizada primeiramente uma contextualização do 

atendimento realizado pelas obstetrizes populares no cenário nacional e local, 

que nos possibilita entender as circunstâncias da origem e manutenção do ofício.  

Após esse necessário esclarecimento, detenho-me no decorrer do capítulo 

a tratar a atuação das interlocutoras em suas comunidades. Aqui, na tentativa de 

conhecer mais a fundo e elaborar uma análise mais ampla acerca do ofício 

exercido por essas mulheres, abordo a atuação delas levando em conta as 

diversas funções que desempenham no âmbito do cuidado e os aspectos que as 

caracterizam. 
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 No segundo capítulo, abordo as transformações ocorridas na atuação das 

interlocutoras entre as últimas décadas, em decorrência do processo de transição 

do parto domiciliar para o parto hospitalar. Se até esse momento eram as 

parteiras autoridades em suas comunidades, em razão do saber que acumulavam 

pela transmissão oral; a partir de então, elas são rechaçadas e são os médicos 

que, detentores do saber científico, tornam-se as referências.  

Os impactos dessa transição na atuação das parteiras foram, de modo 

geral, definitivos em termos de representatividade social e desempenho do ofício. 

Em São Gonçalo, as mudanças foram responsáveis, não penas por restrições na 

atuação delas, como também por muitos conflitos, explícitos nas narrativas das 

interlocutoras, que por sua vez compõem o capítulo. 

 No terceiro e último capítulo, a fim de analisar a configuração atual da 

prática obstétrica das parteiras no município pesquisado, destaco os elementos 

que mais significativamente conduzem a atuação recente das parteiras locais. O 

engajamento na Associação como forma de resistência ao modelo médico que as 

exclui do lugar que antes ocupavam e as mudanças na própria concepção do 

ofício que lhes oportunizam o reconhecimento via novos movimentos de 

humanização são, nesse contexto, fundamentais nessa reflexão.  

E por fim, caminhando para o encerramento da reflexão que me proponho 

realizar no decorrer de todo o trabalho, procuro nas considerações finais, fazer 

alguns apontamentos que, não concluam, mas acrescentem a tudo que foi 

discutido a respeito dos aspectos e dilemas que envolvem a prática das parteiras. 
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1. PARA ALÉM DO PARTO: O PAPEL SOCIAL DESEMPENHADO PELAS 

PARTEIRAS. 

 

1.1. Uma breve contextualização da prática obstétrica recente pelas 

parteiras no Brasil . 

 

 De acordo com documento oficial do Ministério da Saúde, que trata do 

“Parto e nascimento domiciliar assistidos por parteiras tradicionais”, embora 

atualmente a maioria dos partos no país ocorra em ambiente hospitalar, o parto 

domiciliar assistido por parteiras ainda é muito presente, especialmente nas áreas 

rurais, ribeirinhas, de floresta, de difícil acesso e em populações tradicionais 

quilombolas e indígenas das regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2010). 

 Dados fornecidos pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC) confirmam que nas regiões citadas, o número de nascidos no espaço 

domiciliar tem sido ao longo de décadas expressivamente maior do que em outras 

regiões, conforme mostra o quadro abaixo: 

Quadro 1:  Número de Nascimentos em domicílio por Região segundo Local 

ocorrência. Período: Entre 1994 e 2014. 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC, acessado 

em julho/2016. 
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 Logo, em um contexto social no qual o parto configura-se como evento 

institucionalizado e predominantemente restrito ao espaço hospitalar, os dados 

compartilhados – ainda que não especifiquem o número de partos domiciliares 

realizados por parteiras – nos possibilitam levantar reflexões pertinentes a 

respeito das circunstâncias em que esse tipo de parto se mantém expressivo nas 

duas regiões, e consequentemente, a respeito das circunstâncias em que atuam 

as parteiras. 

Historicamente marcadas pela pobreza e exclusão social, as regiões Norte 

e Nordeste do Brasil tem as raízes de seus problemas sociais atreladas ao 

complexo processo de desigualdade social resultado das relações econômicas 

articuladas “a partir de uma região hegemônica que, na formação do mercado 

interno nacional, ocupou espaços econômicos relevantes e, simultaneamente, 

consolidou diferenças marcantes entre as diversas partes do território nacional” 

(NETO, 1997, p. 43). 

Nesses termos, tivemos, nas mesmas estruturas que proporcionaram o 

desenvolvimento econômico das regiões Sudeste e Sul, os mecanismos que 

propiciaram a manutenção da desigualdade social em relação ao Norte e 

Nordeste do país, expressa em diferenciadas condições de acesso à educação, à 

saúde, ao emprego etc.  

 No que diz respeito à saúde, especialmente, as desigualdades no acesso e 

na utilização de serviços se expressam como oportunidades diferenciadas, não 

somente em função da posição social do indivíduo, como apontam Cláudia 

Travassos e Mônica Castro (2012). Mas em razão de uma distribuição pautada 

em interesses político-econômicos, que respaldados “pelas organizações e 

instituições sociais” (SIQUEIRA, 2011, p. 21), perpetuam as desigualdades, 

inclusive, entre localidades pertencentes à mesma região geográfica.  

 É nesse contexto, portanto, que podemos pensar a respeito das 

circunstâncias em que o Nordeste apresenta o segundo maior número de partos 

domiciliares no país e a significativa presença de parteiras atuando 

continuamente em alguns Estados.  

Pois, se “a disponibilidade de serviços e sua distribuição geográfica, a 

disponibilidade e a qualidade dos recursos humanos e tecnológicos, os 

mecanismos de financiamento, o modelo assistencial e a informação sobre o 
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sistema” (TRAVASSOS et al, 2006, p. 976) são dispositivos que afetam 

decisivamente o acesso à saúde, a ineficiência dos mesmos nessa região tornam-

se, junto a outros fatores, responsáveis pela dificuldade de acesso da população 

a atendimentos médicos e hospitalares, no qual inclui-se a assistência obstétrica.  

A deficiência da qualidade dos serviços de saúde oferecidos às mulheres 

no ciclo gravídico-puerperal e ao recém-nascido é, aliada à falta de 

reconhecimento destes eventos como um problema social e político e ao 

desconhecimento de sua verdadeira magnitude, a causa do alto número de 

mortes maternas e neonatais no país, conforme aponta documento produzido 

para o programa Pacto Nacional Pela Redução da Mortalidade Materna e 

Neonatal, de 2004. O documento destaca que,  

 

Mais da metade das mortes maternas e neonatais ocorrem durante a 
internação para o parto/nascimento. Nesses casos, a conduta adequada é 
tomada quando não há mais tempo hábil para que seja eficaz. Isto resulta 
da inexistência de leitos e/ou de um sistema de referência formalizado 
para o parto, que obriga mulheres a perambular em busca de vagas; do 
encaminhamento tardio de mulheres com intercorrências para hospitais de 
maior complexidade, principalmente, nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-oeste; e do despreparo de grande parte das maternidades para 
responder prontamente às urgências e emergências obstétricas e 
neonatais somado a indisponibilidade de sangue e hemoderivados no 
tempo oportuno. (BRASIL, 2004, p. 8-9) 

 

Ainda, deve-se considerar que,  

 

Apesar de muitas mortes maternas ocorrerem durante o pós-parto, o 
atendimento nesse período atinge apenas 28% das puérperas. Na maior 
parte das vezes restringindo-se à revisão ginecológica do pós-parto, sem 
orientação sobre amamentação, nem encaminhamento para o 
planejamento familiar, este último tão importante para garantir o intervalo 
inter-partal. (BRASIL, 2004, p. 9) 

 

No Rio Grande do Norte, o levantamento de dados feito pela pesquisadora 

em saúde coletiva Denise Wingerter (2012), acerca das causas de morte materna 

mais frequentes entre 2008 a 2010, demonstra que mais de 80% dos óbitos 

ocorrem por causas obstétricas diretas. Ou seja, ligadas diretamente ao processo 

de gravidez.  

As causas mais frequentes estão associadas à pressão arterial (33,3%), 

totalmente evitáveis pela atenção ao pré-natal, seguidas das complicações no 

parto (21,21%), evitáveis pela atenção ao parto. As hemorragias e complicações 
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no puerpério aparecem em terceiro lugar, com 12,12% cada uma, sendo também 

evitáveis pela atenção ao parto e puerpério.  

Em relação aos óbitos por causas indiretas, a autora destaca as 

cardiopatias como causas mais frequentes encontradas, representando 6,06% 

dos óbitos, seguidas pelos problemas hepáticos (3,03%), que por se tratarem de 

condições prévias das pacientes, a evitabilidade nestes casos é restrita. Houve 

dois casos de suicídio até 1 ano após o parto, e embora a investigação não 

conseguisse comprovar se foram motivados por depressão pós-parto, estas 

causas poderiam ter sido evitadas pela assistência à mãe no puerpério6 

(WINGERTER, 2012, p.6). 

Embora estes números possam ser considerados já ultrapassados, tendo 

em vista a velocidade com que se modificam dados como esses, são de grande 

relevância – inclusive diante da escassez de trabalhos que versem sobre o tema 

no Estado – para observarmos que, tal como vem sendo apontado em trabalhos 

que tratam da mortalidade materna no contexto brasileiro, suas causas no Rio 

Grande do Norte decorrem, como nos demais Estados do país, de problemas 

estruturais em termos de distribuição, acesso e atendimento humanizado no 

sistema de saúde. 

Décadas atrás, as mulheres residentes em zonas rurais e municípios mais 

distantes da capital eram obrigadas a percorrer longos trajetos, contando com a 

solidariedade de conhecidos e boa vontade de políticos que disponibilizassem um 

carro para leva-las até o hospital/maternidade da capital ou de cidades maiores 

que oferecessem o atendimento médico, como me foi relatado por inúmeras 

mulheres, que na maioria das vezes só contaram com a parteira.  

Hoje, apesar da implementação do Sistema Único de Saúde7 (SUS) no 

país, cujo princípio é garantir o acesso ao atendimento de forma igualitária, 

problemas de diversas ordens (como já mencionei) comprometem, pelo seu mau 

funcionamento, a saúde das parturientes e de seus filhos no Rio Grande do Norte, 

                                                             
6 É importante observar que os registros da pesquisadora, embora ressalte com precisão as 

causas de morte materna no Estado do RN, acompanhadas cada uma pelos dados estatísticos, 
nada traz de referência à morte materna causada por aborto. O que certamente não ocorre pela 
inexistência da situação, mas pela escolha em não abordá-lo ou pela falta de informações que 
subsidiassem sua inclusão na pesquisa. O que, de um modo ou de outro, nos conduza à reflexão 
acerca da exclusão do aborto em nossa produção documental, fruto da sanção moral que coíbe a 
prática e o condena ao segredo, como avalia Flávia Motta (2015). 
7
 Implementado no Brasil após a constituição de 1988. 
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onde o índice de mortalidade materna supera a taxa recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Embora os dados mais recentes da Organização8 tenham mostrado uma 

queda de 43% de redução de mortes relacionadas à gravidez ou parto no Brasil 

entre os anos de 1990 e 2013, o índice é considerado ainda muito elevado, 

especialmente na região Nordeste, conforme pode ser visualizado na tabela 

abaixo: 

 

Quadro 2 – Número de mortes maternas por causa obstétrica segundo região. 

Período: Entre 1999 e 2014. 

 

 

  Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, acessado em 

julho/2016. 

 

 Em razão disso, e a fim de reduzir o alto índice de mortalidade materna no 

país para cumprir o compromisso acordados na Conferência do Milênio9, o 

Ministério da Saúde redefiniu nas duas últimas décadas as políticas voltadas para 

a assistência à saúde materna, incluindo entre suas ações estratégicas a parceria 

com parteiras, com objetivo de alcançar por meio delas, aquelas mulheres de 

                                                             
8
 Informações disponíveis em Portal Brasil (2014) 

9
 Evento promovido pela ONU no ano 2000 em Nova York, cujo objetivo foi promover um acordo 

em ter os países-membros de compromisso com a diminuição das desigualdades e melhoria nas 
condições de vida da população.  
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regiões onde o Estado não se faz presente, e onde são as parteiras que, 

individualmente, cumprem o papel de assistência.  

Documentos como o “Pacto Nacional Pela Redução da Mortalidade 

Materna e Neonatal” (2004), destacam cursos de capacitação para que parteiras 

possam contribuir com maior eficiência nos cuidados de mulheres e crianças em 

suas comunidades, ainda que mesmo sem auxílio governamental sempre tenham 

feito.  

Nesse sentido, programas dedicados ao trabalho das parteiras vêm 

desenvolvendo desde 2000 – em parceria com organizações sociais e demais 

esferas do governo – a capacitação de centenas delas em diversos Estados das 

Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Além do cadastro junto ao 

Ministério da Saúde, é feita a distribuição de livros explicativos e kits para os 

partos, compostos por utensílios básicos de atendimento, como estetoscópio, 

estojo instrumental cirúrgico, fita métrica, bacia, lanterna, material para curativos 

etc.  

 

 
Fotografia 1 - Alguns instrumentos que compõem o Kit recebido pelas parteiras de 
São Gonçalo do Amarante/RN pelo Ministério da Saúde. 
Fonte: Ademilde Alencar, 2016. 
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 Soma-se ao número de parteiras capacitadas e cadastradas junto ao 

Ministério da Saúde nos últimos anos significativa quantidade de parteiras norte-

rio-grandenses, majoritariamente do município de São Gonçalo do Amarante. 

Evento que não justifica esta pesquisa, contudo caracteriza-se como elemento 

importante no desenvolvimento da mesma, tendo em vista que, diante do objetivo 

de compreender a configuração atual do ofício dessas parteiras, suas 

participações em ações governamentais nos apontam um dos aspectos 

importantes que delineiam suas práticas hoje no âmbito local e regional. 

São Gonçalo do Amarante é um dos 14 municípios que compõem a Região 

Metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Com a quarta maior população 

do Estado, o município possui atualmente 99.724 habitantes (IBGE, 2016), dos 

quais 84,5% residem em área urbana e 15,5% em área rural (IBGE, 2010). 

Cenário oposto ao encontrado 25 anos atrás, quando, de acordo com o Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil (2017), a população urbana do município 

correspondia a 19,15% apenas, enquanto a área rural do município concentrava 

80,85% da população. 

Ocorre que a área onde está localizado o município de São Gonçalo foi 

ocupada desde o início do século XVIII por criadores de gado e plantadores de 

cana-de-açúcar10. Nesse contexto, a população do município por muitas décadas 

concentrou-se na zona rural, em razão das possibilidades de trabalho que a 

produção de cana-de-açúcar e a pecuária proporcionavam. Trabalhadores de 

grandes propriedades da região costumavam residir com suas famílias nas 

próprias fazendas onde trabalhavam, resultando nesses espaços a formação de 

comunidades que, com o decorrer do tempo, passaram a levar o mesmo nome da 

fazenda, como Guanduba, Arvoredo, Olho D‟Água e Bela Vista, todas, 

atualmente, distritos do município.   

Grande parte das parteiras hoje existentes em São Gonçalo é oriunda 

dessas comunidades, onde vários de seus familiares viveram e trabalharam. 

Nessas fazendas, muitas das parteiras do município iniciaram seu ofício, tenha 

sido por causa da extrema carência de profissionais de saúde na região, ou em 

                                                             
10

 Posteriormente entraram em decadência com a implantação das usinas no Rio Grande do Norte. 

Os mais de trinta engenhos que produziam massivamente na região perderam espaço e seus 
donos transformaram-se em fornecedores de cana-de-açúcar para as usinas de Ceará-Mirim 
(FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, 1981). 
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razão da tradição familiar que lhes motivavam a dar continuidade ao ofício que 

marcava seguidas gerações das mulheres de sua família.  

Com a expansão urbana na região, consequente dos processos de 

industrialização e urbanização nacional iniciados na década de 1950 (TINÔCO, 

2008), algumas dessas parteiras, por volta das décadas de 1970 e 1980, 

migraram para a zona urbana do município em busca de novas possibilidades.  

E se para umas, a mudança para a cidade marcou o fim da realização de 

partos. Para outras, a prática do ofício iniciada em suas comunidades, lhes deu a 

oportunidade de manter o exercício como atividade remunerada nas 

maternidades do município, que diante da privação de recursos e profissionais da 

área médica, confiavam às parteiras da região os atendimentos obstétricos, 

atendimentos básicos e emergenciais da população urbana e rural do município.  

A construção dos dois hospitais maternidade no Município de São Gonçalo 

– ambos erguidos na década de 1970 com regime filantrópico – foram projetos a 

partir de motivação social, cujo intuito era minimizar a precária condição de saúde 

da região, que “não tinha médicos, postos de saúde e nem energia elétrica. Além 

disso, apresentava um índice alarmante de morbidade e mortalidade infantil.” 

(HOSPITAL E MATERNIDADE BELARMINA MONTE, 2016).  

As parteiras, nessas circunstâncias, não só foram há época essenciais em 

termos de assistência à população nesses espaços, como algumas delas tiveram 

suas trajetórias no ofício diretamente associadas à construção e ao 

funcionamento dessas maternidades, como é o caso de D. Nair e D. Bernadete.  

Assim, entre o auxílio em espaços hospitalares e domiciliares da zona rural 

e urbana, dezenas de parteiras atuaram no município de São Gonçalo do 

Amarante ao longo das últimas décadas. E hoje, individual e/ou coletivamente, 

essas senhoras, diante da diversidade de contextos que direcionam suas práticas, 

permanecem de modos diferentes atuantes, estabelecendo redes de contatos e 

ações que garantem a manutenção de seu ofício, como veremos ao longo deste 

trabalho. 
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1.2. A atuação das parteiras em suas comunidades: 

  

  Trabalhos de cunho científico que se dedicam a pensar a respeito da 

atuação das parteiras nos mostram que o ofício, embora marcado por 

características comuns à prática, apresenta aspectos bastante diversificados 

quando analisados considerando-se o contexto local, que por sua vez “é nutrido 

pelo cotidiano” (SANTOS, 1999, p. 21). 

 Logo, dado o caráter de heterogeneidade da vida cotidiana, sobretudo em 

aspectos referentes ao conteúdo, à significação e tipos de atividade 

desempenhadas, como nos lembra Agnes Heller (1989), a prática das parteiras 

deve ser compreendida em escala local como ação resultada de possibilidades e 

escolhas, cujas motivações foram guiadas a partir de concepções individuais e 

coletivas previamente produzidas nas relações sociais. 

  Em se tratando das parteiras são-gonçalenses, com quem estabeleci 

contato mais longamente para o desenvolvimento deste trabalho, as trajetórias 

expressam com clareza a importância de suas atuações como alternativa de 

cuidado em suas comunidades, mesmo diante de um contínuo processo de 

transformação na configuração do ofício que tem implicado em diversas 

mudanças. 

 Aqui, diante da necessidade de se estabelecer um número de 

interlocutoras que permitisse a elaboração de um trabalho mais aprofundado, 

delimitamos a pesquisa em torno de seis parteiras são-gonçalenses, escolhidas 

por trazerem dados mais pertinentes e significativos para a pesquisa. As demais 

parteiras entrevistadas, assim como as dos outros municípios que visitamos, 

compõem o trabalho, de outro modo, subsidiando nossa compreensão acerca da 

prática no âmbito local e Estadual, bem como possibilitando a comparação entre 

as atuações. 

 Abaixo, com intuito de apresentar aos leitores as interlocutoras que de 

modo principal conduzem este trabalho, e, além disso, possibilitar um panorama 

mais geral acerca da trajetória de cada uma, trazemos um quadro com algumas 

informações.  
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D. Socorro, dentre as seis parteiras que acompanhei nesse processo de 

pesquisa, foi, como já disse anteriormente, a primeira parteira em São Gonçalo 

com quem tive contato, intermediada por um colega de turma do mestrado que já 

havia sido seu vizinho.  

Após falarmos por telefone e alegremente se propor a participar, inclusive 

apresentando-me suas colegas de ofício, fui conhecê-la na ocasião de uma 

reunião entre as parteiras da Associação para qual me convidou. Levou-me de 

presente num embrulho com laço um peso de porta em formato de boneca de 

pano feito por ela. Sua atitude, além de surpreender-me, imediatamente 

confortou-me. Não pensando que meu trabalho de campo estaria garantido, mas 

por entender que seu gesto significava, sem dúvida, um sinal de que minha 

presença era bem vinda, o que consequentemente facilitaria minha aproximação.  

 A partir de então, fui, com entusiasmo, sendo apresentada a outras 

parteiras e com muita boa vontade sendo incluída nas atividades que elas por 

meio da Associação desenvolviam, comunicada das reuniões e até mesmo 

consultada sobre minha disponibilidade em participar de determinados encontros, 

que segundo D. Ana, poderiam ser remarcados caso eu não pudesse comparecer 

na data prevista.  

 Meu objetivo não era diretamente realizar uma pesquisa a respeito da 

Associação de Parteiras, como podem os leitores pensar ao me ver falar da 

constante participação nas atividades promovidas em nome dela. Ocorre, que de 
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uma maneira muito expressiva, o exercício atual das parteiras no município está 

diretamente ligado à Associação, como veremos mais adiante.   

Logo, a interação da pesquisadora com as parteiras em meio à rotina 

exercida nas atividades desenvolvidas pela Associação, era certamente, de 

relevância no processo de descoberta sobre a prática delas, embora não fosse a 

única forma para isso.  

Assim, fui aos poucos marcando encontros, realizando entrevistas, 

conversando nos locais onde com frequência nos encontrávamos para reuniões e 

atividades comunitárias que desenvolviam naquele período e observando 

atentamente tudo o que via e ouvia.  

Porém, no que se refere às entrevistas formais, as escolhas eram feitas 

sempre com o auxílio de D. Ana e D. Socorro, que levaram em conta, entre outros 

fatores, a distância e a dificuldade de locomoção delas até o ponto de nossos 

encontros.  

A maioria reside em comunidades distantes do centro e o acesso a esses 

locais é dificultado pela escassez de transportes coletivos, como ocorre em 

relação à própria D. Ana, que tendo sempre que sair das Campinas – comunidade 

rural onde reside atualmente – para resolver suas coisas e atender suas clientes, 

conta com a disposição do filho ou genro para levá-la de carro ao destino 

desejado. 

 Por mais de uma vez, após atrasar-se em nossos encontros, D. Ana 

desculpou-se justificando a espera pelo transporte ou a espera pelo parente que a 

levasse. Outras vezes, também se atrasava pela espera de alguém para quem iria 

oferecer uma carona até o centro ou para atender a grávida que havia chegado 

em sua casa para aconselhar-se na hora de sua saída.  

Pessoas que procuram D. Ana em sua residência em busca de auxílio não 

é um acontecimento esporádico, tendo em vista que, embora já não parteje com 

tanta frequência em sua comunidade na zona rural, a procura por 

acompanhamento da gestação, ajuda para fazer curativos, verificar de pressão e 

temperatura ou fazer nebulização, além do pedido de rezas e receitas de cura, 

são constantes, como destaca D. Ana  
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Tudo isso eu faço em casa porque o posto de saúde não é 24 
horas. Mas a parteira é, né? (D. Ana). 

 

Ela, ao destacar a dedicação integral que atribui ao seu ofício, chama 

atenção para o fato de que em comunidades rurais, como a sua, a figura da 

parteira ainda é uma referência de cuidado e ajuda. Pois mesmo diante dos 

avanços médicos e mudanças de concepções sobre saúde e parto, o difícil 

acesso a serviços básicos e a confiança da comunidade depositada na sabedoria 

da parteira, tornam seu auxílio necessário naquele espaço.  

Em seu caso, a confiança dessas pessoas é consequência de sua longa 

trajetória e experiência como parteira, iniciada aos 16 anos, quando percebendo 

que não havia tempo para um chamado de socorro à mulher prestes a dar à luz, 

realizou o parto que deu início a uma sucessão de outros chamados na 

comunidade, para ajudas que iam além de pegar menino11.  

 

Fazia curativo, atacava braço quebrado pra mandar procurar 
outro serviço, botava remédio do mato, rezava... Porque 
também tem que ter a reza do sangue de palavra que apara 
hemorragia. (D. Ana)  

 

As rezas, assim como a realização de partos, foram para a D. Ana desde 

cedo práticas muito presentes em seu convívio familiar, já que em sua família 

havia muitas parteiras. Sua decisão em exercer o ofício, nesse sentido, pode ser 

entendida não somente em razão da situação de necessidade que lhe levou a 

realizar seu primeiro parto, mas a existência de uma tradição familiar que, 

somado ao acaso de prestar socorro a uma mulher em trabalho de parto, lhe 

motivou a seguir o ofício que lhe já era naturalizado. 

 Tanto, que foi aos poucos inserindo na atividade também sua prima D. 

Francisca, que ainda jovem recebia recados das próprias filhas enviados por D. 

Ana para que fosse auxiliá-la nos partos. Assim, D. Francisca, que hoje tem 57 

anos, começou a partejar.  

Na época, a parteira morava na Fazenda Califórnia, onde sua família 

trabalhava na agricultura, assim como ela até mudar-se para a zona urbana do 

                                                             
11

 Expressão utilizada por algumas das interlocutoras para referir-se ao parto realizado por elas. 
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município, na década de 1980 com o marido e filhos. Dos onze filhos que teve 

apenas 8 sobreviveram.  

Após a mudança de residência, D. Francisca não só deixou de trabalhar na 

agricultura – exceto pelas plantações que manteve em seu quintal para a 

subsistência da própria família – como suspendeu também a atividade de parteira 

que exercia na zona rural.  

Seu marido era contra que ela atuasse como parteira, o que foi 

determinante para que se afastasse do exercício. Quando perguntei, em uma de 

nossas conversas, sobre a reação do marido ao seu ofício, ela me disse que “ele 

não queria de jeito nenhum”. E logo em seguida a comunicação de gestos entre 

ela e D. Ana (presente na ocasião) deixou claro que a atividade praticada por D. 

Francisca não era apenas vista com desagrado pelo companheiro, mas proibida 

por ele. Tanto que só após sua morte, ela tornou a sair com as demais parteiras e 

realizar acompanhamento de gestantes que buscassem seu auxílio. 

O afastamento de D. Francisca do ofício em consequência da oposição de 

seu marido, expressa fortemente, se analisarmos, a relação de poder que é 

reproduzida na esfera familiar, ainda mais nítida se interpretada sob os 

marcadores sociais de classe, gênero e escolaridade. Interseccionalmente, eles 

tendem a acentuar na divisão de papeis que é estabelecida entre as famílias 

pobres, uma posição ainda mais fixa da mulher ao espaço privado, que nos leva a 

compreender, as dificuldades enfrentadas por D. Francisca e outras 

interlocutoras, ao romperem, em alguma medida, com essa estrutura. 

 Sobre o primeiro parto que realizou, D. Francisca conta que um dia ouvindo 

de sua casa a vizinha chorar, foi ver o que acontecia. Estando a criança já roxa e 

a mãe desesperada, a única coisa que tinha a fazer, mesmo com medo, era 

realizar o parto. Desde então, começou a atuar como parteira nas redondezas de 

onde morava. 

 Não tendo posto de saúde na região, maternidade próxima e nem mesmo 

carro à disposição para levar os moradores doentes e as grávidas em trabalho de 

parto para o hospital mais próximo, D. Francisca, D. Ana e outras parteiras que ali 

residiam, supriam essas necessidades, contando com a ajuda mútua entre elas e 

com o auxílio de outras mulheres, que eram chamadas pela parteira para ajudá-

la. A essas mulheres D. Ana, chama alcoviteiras.  
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A alcoviteira era uma pessoa que transitava na comunidade. 
Ia atrás da parteira, ia fazer um chá se precisasse. Já 
chegava limpando uma coisa. – Pronto, o senhor vá atrás da 
parteira que eu fico aqui. Tomo conta dos seus filhos, dou 
uma banho na sua mulher... era assim. Toda parteira tinha 
uma alcoviteira. O povo chama de alcoviteira porque parteira 
era curiosa, né? Chama a alcoviteira ali. Alcoviteira era a 
que alcovitava o serviço da parteira. Que ia atrás do marido. 
Então toda vida teve. Agora hoje elas tem um nome bonito. 
São as doulas tradicionais... reconhecidas pelo ministério. 
(D. Ana) 

 

 O termo, que entre as interlocutoras é usado somente por D. Ana, 

encontra-se no dicionário com o sentido, dentre outros pejorativos, de “mulher que 

mexerica” e que “leva e traz” (HOUAISS E VILLAR, 2009, p. 87). Assim, é 

provável que a associação do termo às mulheres que exerciam na comunidade a 

função de dar recado e aparecer na casa da parturiente para oferecer ajuda, 

esteja ligada à imagem criada pela população em relação àquelas figuras, que 

como as parteiras, eram reconhecidas como curiosas12, já que não apresentavam 

qualificação para realizar tais procedimentos. 

Era bastante comum em cada fazenda da região encontrar, pelo menos, 

uma parteira que se encarregasse dos partos e cuidados da população que ali 

residia.  Muitas delas eram parentes de D. Ana e D. Francisca, que moravam e 

atuavam em fazendas vizinhas. Uma delas foi, inclusive, a mãe de umbigo13 de D. 

Francisca, a quem chegou a acompanhar em suas atividades por volta dos quinze 

anos, embora não atribua a ela sua iniciação no partejar, e sim à prima Ana. 

De todo modo, tanto D. Francisca como D. Ana tiveram como experiência 

na iniciação do ofício o acompanhamento às suas mães de umbigo, já que, com 

frequência elas preparavam algumas dessas jovens para sucedê-las. D. Ana, por 

exemplo, começou a partejar mais efetivamente após a ida de sua mãe de 

umbigo para São Paulo. Por carta lhe comunicou que a sucederia no ofício e 

assim fez, tornando-se desde então mãe de umbigo de muitas crianças que 

nasceram por suas mãos.  

                                                             
12

 Curiosa, assim como em diversas outras regiões do Brasil, é um dos nomes dados à parteira. O 

termo consta, inclusive no dicionário, como “mulher que faz partos sem diploma, sem habilitação 
formal; aparadeira; parteira” (HOUAISS E VILLAR, 2009, P. 585). 
13

 Uma dos termos populares para referir-se à parteira, cuja explicação é feita logo a seguir. 
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 O significado do termo “mãe de umbigo” remete aos cuidados destinados 

pela parteira à criança recém-nascida 

 

[...] até que ela “perca o seu umbigo”, ou seja, quando está menos 
vulnerável a infecções. A relação que criam com a criança parece 
ter um caráter definitivo; é como criar um grau de parentesco. Toda 
parteira é “mãe” da criança que ajudou a nascer. Essa “mãe”, às 
vezes, denominada “segunda-mãe” é uma relação próxima à de 
madrinha. É possível inferir daí o status da parteira dentro de sua 
comunidade. (OBSERVATÓRIO EM RECURSOS HUMANOS EM 
SAÚDE, 2007, p. 50) 

  

Essa percepção que simbolicamente estabelece laços de quase 

parentesco entre a parteira, a parturiente e a criança é recorrente na fala de D. 

Ana, D. Francisca e várias outras parteiras com quem conversei, tanto de São 

Gonçalo como de outros municípios.  

O termo, citado pelas parteiras geralmente ao referirem-se à prática do 

ofício e transmissão de conhecimento, parece estar mais associado ao status 

dessa parteira como uma anciã. Já os termos mãe e madrinha, mais usuais nessa 

relação, estão muito mais associados à construção de laços de afetividade que 

vão além da forma de tratamento. 

D. Francisca, com orgulho contou situações em que seus “filhos e 

afilhados” lhe rendem homenagens e demonstram publicamente sinal de respeito.  

 

Quando é dia de semana santa, quando é dia das mãe: tá 
aqui, mãe! Eu recebi tanto presente agora no dia das mães. 
Negocinho de pobrezinho, mas eles me dão com tanto amor. 
Coisa boa, né? Eu digo: Tá vendo, meus filhos? Os meus 
filhos dos outro me dão presente e vocês que são meus 
filhos nem ligam. Num chega nem pra me dar uma rosa. 
Chegou um pra me dá uma rosa... aquelas vermelhinha. Me 
chamou, aí eu sai: Pegue! Eu não dou nada a senhora 
porque não tenho. Meu filho, já me deu! Veio na minha porta 
e me deu uma rosa... que meus filho não me deram e você 
me deu. (D. Francisca)  

 

 A manutenção desses laços é ao que parece, uma característica 

relacionada às parteiras com atuação nas comunidades. Pois é a prestatividade e 

disposição de ajuda quando não se há com quem contar na hora do parto ou 

doença, que gera uma espécie de comoção que motiva a afetividade em relação 
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à parteira como forma de gratidão, e a recompensa com o status de membro 

familiar – segunda mãe, mãe de umbigo, madrinha ou mesmo tia – estendido por 

toda a vida.  

É o que podemos perceber em relação à D. Francisca, que mesmo tendo 

realizado partos somente em sua comunidade, de onde mudou-se para a zona 

urbana a mais de vinte anos, é ainda procurada e reverenciada em encontros 

casuais pelas pessoas a quem dedicou cuidados. 

 Mesma situação não parece se repetir em relação a parteiras cuja atuação 

se deu exclusivamente em ambiente hospitalar, como é o caso das duas parteiras 

de Macaíba com quem conversei no início desse projeto.   

Tendo elas iniciado a atividade em maternidade e no mesmo espaço terem 

exercido a função, a relação estabelecida com as parturientes é referida como 

algo mais formal, dado o caráter profissional que conferem à prática. Ao contrário 

do que ocorre com as parteiras de São Gonçalo, que apesar da experiência 

hospitalar – presente na trajetória da maioria – o exercício não é concebido, 

necessariamente, como uma profissão. Mas como uma ação cotidiana que é, 

circunstancialmente, convergida em atividade laboral. Pois o partejar para estas, é 

compreendido como a prática de um dom, que seria, portanto, contrário à 

concepção de profissão, que estaria mais associada à escolha. 

 Todavia, apesar de a diferença parecer objetiva, não podemos, 

evidentemente, estabelecer a distinção em relação à prática supondo uma 

imobilidade nessas formas de partejar. A experiência com parteiras de municípios 

diferentes do RN mostra que a relação que as parteiras estabelecem com as 

parturientes e a comunidade na qual atuam ou atuaram, assim como a concepção 

que possuem sobre o próprio ofício, são ainda mais diversificadas. 

 Como exemplo, temos D. Lourdes (em São João do Sabugi) e D. Benigna 

(em Parelhas), que embora tenham tido uma atuação quase que exclusivamente 

hospitalar, o vínculo estabelecido entre elas e as pessoas que em alguma 

circunstância estiveram sob seus cuidados, assemelha-se bem mais ao tipo de 

vínculo constituído em relação às parteiras de São Gonçalo, do que a formalidade 

predominante em relação às parteiras de Macaíba, que tiveram trajetórias 

semelhantes às suas. 
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 As parteiras desses municípios, assim como as de São Gonçalo, vivendo 

em espaços com maiores carências de atendimento médico tornavam-se diante 

das inúmeras necessidades a única alternativa de assistência, não só para 

realizar partos, como para aplicar injeções, receitar remédios caseiros, distribuir 

medicamentos farmacêuticos14, fazer suturas e tratar enfermidades diversas. Mais 

ainda: tornaram-se com o passar do tempo referências assistenciais, já que, 

segundo seus relatos, não mediam esforços para, por exemplo, socorrer uma 

mulher em trabalho de parto que se encontrasse em lugar distante ou isolado. 

Acerca disso, todas elas têm histórias para compartilhar: 

 

Atravessei o rio me carregando. O menino coroando aí a 
mulher teve o parto, graças a deus! Que eu esqueci de levar 
o material, levei somente o pacotinho do cordão umbilical. Aí 
o rio quando a gente voltou tava por cima. Eu olhei assim e 
tinha uma cadeira preguiçosa. Eu disse: Pronto, se tiver dois 
caibros só é amarrar aí e botar ela na cadeira preguiçosa e 
nós vamos embora. Trouxe num jipe. O jipe ficou na beira do 
rio e nós passamo lá... Botamos o menino nos braço da 
mulher e ela debaixo de sombrinha chovendo. Essa história 
é bem romântica. Eu olhava pra trás e dizia: Cuidado na 
mulher, pelo amor de deus! E a gente por dentro dos 
buracos. O rio cheio... você não imagina. Eu passei com 
água por cima da cintura, acredita? Achei romântico demais. 
Eu trouxe a mulher e Dr. Lordão tava em Natal. Esta mulher 
teve uma desidratação de torar. Era difícil, muito difícil. (D. 
Benigna) 
 

Você tinha que sair com a pessoa muitas vezes a cavalo e 
atravessar um lamaçal que ia daqui até Santo Antônio 
[distrito de São Gonçalo do Amarante] pra pegar um carro do 
outro lado da ponte. Depois era um caminhão que fazia a 
feira pras Roca. Aí a gente jogava na boleia do caminhão e 
até em cima de caminhão. (D. Ana) 
 

                                                             
14 A partir dos relatos de algumas interlocutoras, percebi que em períodos de maior ausência de 

assistência médica de seus municípios, as parteiras, quando vinculadas a instituições em alguns 
casos faziam a intermediação da entrega de medicamentos à população, o que era uma maneira 
de amenizar os problemas de acesso aos cuidados médicos e tratamentos medicamentosos. D. 
Lourdes em São João do Sabugi, por exemplo, diante da constante ausência de profissionais 
médicos na maternidade, com frequência receitava e entregava medicamentos aos pacientes que 
procuravam atendimento médico. Os medicamentos eram encaminhados em grande quantidade 
de São Paulo e já vinham com a indicação de suas finalidades. Já em São Gonçalo, D. Nair, por 
longo tempo, ficou responsável pela farmácia que fazia a distribuição de medicamentos à 
população do município.  
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Um dia minha parceira disse: Bernadete, vem uma pessoa 
lhe chamar lá do interior, você nem conhece essa pessoa e 
você acompanha. Você não acha que é um risco? Mas 
mesmo assim eu enfrentava esse risco. Quando eu ia no 
cavalo ou na bicicleta eu já era com o terço na mão. Às 
vezes era a pessoa conversando e eu rezando. Ia 
entregando a deus que deus era quem ia me segurando. (D. 
Bernadete) 

 
 

A fala de D. Socorro também reflete muito bem esse papel atribuído à 

parteira em suas comunidades. Ela, que fez seu primeiro parto aos 18 anos, como 

as outras, numa situação de emergência – uma vez que não havia parteira 

presente nem hospital para onde sua vizinha fosse levada. Nessa época, ela 

morava em Natal. Aos 17 anos havia saído de São Gonçalo com a família para 

morar na capital.  

No período em que esteve residindo na capital, casou-se, teve 5 filhos e 

depois de 20 anos partejando domiciliarmente na região onde morava, passou a 

trabalhar na maternidade de Felipe Camarão15, onde exerceu a função de parteira 

por 3 anos. A oportunidade surgiu em consequência do curso técnico em 

enfermagem que ela, na época, concluía. Ainda que, mesmo sem a 

profissionalização já tivesse experiência tanto no partejar como no exercício de 

auxiliar de enfermagem, como contou.  

Em meados da década de 1990, ela voltou em definitivo para São Gonçalo 

do Amarante, onde deu continuidade ao ofício, assumindo, além de muitos dos 

partos, competências diversas em sua comunidade. 

 

Eu levei minha vida inteira em levar e trazer pro hospital. Ia 
internar, ia buscar. Tinha mulher que eu ia deixar na 
maternidade, ia buscar. Levava pessoas que morriam pro 
ITEP, aí levava pra fazer autópsia. Tinha gente de longe, de 
Lagoa Nova [comunidade rural do município], por indicação. 
Pra eu fazer injeção, fazer curativo, retirada de ponto. Tudo 
isso eu ia. (D. Socorro) 

 

 

                                                             
15 Bairro localizado na zona oeste de Natal. 
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 O acompanhamento da parturiente à maternidade, conforme citado na 

experiência de D. Socorro, foi também a rotina de suas colegas quando, por razão 

de riscos previstos ou complicações durante o parto, precisavam conduzir a 

gestante até a maternidade mais próxima para que fosse cirurgiada. Isso porque, 

uma vez que responsabilizam-se pela parturiente, elas assumem o compromisso 

de auxiliá-la até que esteja resolvida sua situação ou pelo menos assistida no 

hospital. 

  Assim como D. Socorro, D. Bernadete e D. Nair por inúmeras vezes 

acompanharam parturientes e pessoas enfermas a hospitais na capital para que 

tivessem acesso a atendimento médico, já que mesmo após a criação de duas 

maternidades no município, os casos graves, mais urgentes e que necessitassem 

intervenção cirúrgica, eram encaminhados aos hospitais e maternidades de Natal. 

E elas, especialmente, por terem vínculo com as instituições de saúde em São 

Gonçalo e pela própria rede de contatos estabelecida entre parteiras, tinham 

acesso facilitado para atendimento médico de pacientes que acompanhavam ou 

encaminhavam. 

 A primeira maternidade fundada em São Gonçalo do Amarante foi a 

Maternidade Josefa de Barros, situada no distrito de Santo Antônio. A história 

dessa maternidade, assim como a história da Maternidade Belarmina Monte, 

fundada no município na mesma década, está de maneira muito singular 

associada à trajetória e à atuação dessas parteiras em São Gonçalo do 

Amarante.  

 Na década de 1970 não havia no município de São Gonçalo nenhum tipo 

de serviço de saúde, exceto pela ação das parteiras que atuavam solitárias ou 

coletivamente em suas comunidades.  Pensada, então, a criação de um espaço 

que pudesse atender com mais eficácia, segurança e conforto enfermos e 

parturientes, foi aberto em 1971 o Hospital e Maternidade Josefa de Barros, 

inicialmente instalado em uma casa alugada até que em 1975, com recursos de 

doações, fosse inaugurada sua sede. 

O apoio de políticos do município e colaboração de diversas instituições – 

dentre elas o Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural (Funrural) – por sua vez, 

garantiam seu funcionamento, inclusive no que se refere ao pagamento das 

parteiras que após a criação da maternidade foram exercer o ofício lá. 
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 D. Raimunda, de 69 anos, foi uma das que trabalhou na maternidade ainda 

em seus primeiros anos de funcionamento. Nascida na comunidade Bela vista 

(zona rural do município), onde a família trabalhava com agricultura, ela teve sua 

experiência no partejar ligada tanto aos partos que presenciava de sua irmã – 

classificada por ela como boa parideira16 – como dos animais de onde morava. O 

auxílio a uma porca que não conseguia expelir sozinha os filhotes é, porém, 

destacado por ela como um fato relevante em sua aproximação com o ofício, 

tendo em vista que o episódio tornou pública sua afinidade com o exercício de 

partejar. 

 Aos 18 anos, então, D. Raimunda começou a fazer partos, quando 

acompanhava uma parteira já idosa que lhe transmitia os ensinamentos sobre o 

ofício. Tempos depois, com a partida da “velha parteira” 17 para Ceará-Mirim, era 

D. Raimunda quem se responsabilizava pelos nascimentos na comunidade em 

seu lugar (junto com outras) até que se mudasse para a comunidade de Santo 

Antônio em 1974.  

Tendo ela realizado no ano anterior um curso de técnicas básicas de 

enfermagem e parto, com estágio já na Maternidade Josefa de Barros, ao mudar-

se para a comunidade, tornou-se funcionária da instituição. Anos depois trabalhou 

na Maternidade Belarmina Monte, onde se aposentou, já na década de 2000, 

quando passava por problemas de saúde. 

 Já aposentada e recuperada de um AVC (acidente vascular cerebral), D. 

Raimunda continuou realizando partos fora do ambiente hospitalar, e hoje com a 

menor procura para essa assistência, ela dedica-se ao acompanhamento às 

gestantes de sua região. Algumas vezes, conclui sua tarefa somente ao deixar a 

parturiente na maternidade. 

 

Continuei [realizando partos] em casa, porque às vezes eu 
tava em casa e quando pensava que não chegava uma: Vai 
ali, vai ali Raimunda, chega!. Aí eu corria. Aí uma vez eu 
tava muito doente, fiz o parto, cortei o cordão umbilical, aí 

                                                             
16 A expressão parideira, segundo o Dicionário Houaiss (2009), refere-se à fêmea em idade de 

parir, usual nas regiões Norte e Nordeste do país. Entre as interlocutoras, o termo é bastante 
recorrente, usado ao mencionarem uma mulher que pari com frequência. O tom elogioso com que 
elas usam a expressão parece, a meu ver, estar associado a uma concepção bastante explícita no 
discurso que proferem do parir como uma dádiva divina ou como sinônimo de saúde feminina. 
17

 Termo usado por D. Raimunda para referir-se à parteira a quem acompanhava nos partos. 
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chegou Bernadete [também parteira em Santo Antônio]. Aí 
eu disse: Agora acompanhe. Aí ela veio com ela pra 
Maternidade. Que ela até brincou comigo: Agora tu fica boa. 
(D. Raimunda)  

 

 A lembrança desse episódio por D. Raimunda ilustra um pouco outro 

aspecto significativo na atuação dessas parteiras, que é a cooperação entre elas, 

sejam da mesma comunidade ou não.  

É evidente que ao longo desta pesquisa ouvi relatos que indicavam 

descontentamento com colegas de ofício e queixas tanto profissionais quanto 

pessoais. Apesar disso, notei que, não só parece haver uma cumplicidade entre 

as parteiras de São Gonçalo – que se conhecem, compartilham histórias e 

dificuldades vivenciadas no ofício – como delas em relação a parteiras de outros 

municípios, razão pela qual, inclusive, tantas vezes tiveram livre acesso a outras 

maternidades e hospitais.  

 No caso de D. Raimunda e D. Bernadete, as experiências compartilhadas 

deram-se não somente nos partos domiciliares em que contaram com a ajuda 

uma da outra, mas também na Maternidade Josefa de Barros, onde chegaram a 

trabalhar juntas na função de parteira. As duas, juntamente com outra parteira de 

Natal, formaram a última equipe de parteiras que trabalhou na maternidade antes 

de ser fechada por falta de recursos para manter-se. 

  A existência dessa maternidade, suponho, não só por ser o primeiro 

espaço público de saúde de um município de poucos recursos na época, mas 

talvez pelo espaço de protagonismo que, pela primeira vez, as parteiras de São 

Gonçalo experimentaram, é destacada pelas que lá passaram como um fato 

muito significativo em suas trajetórias. Especialmente para D. Bernadete, que 

orgulhosamente salienta que foi a última a deixar o lugar ao qual dedicou-se por 

anos como parteira e diretora. 

  

Teve uma época... as meninas sabem! [referindo-se a D. 
Ana e outras parteiras presentes na ocasião]. Que teve 
dificuldade financeira e ia fechar. Mas eu fiquei mantendo. 
Levava da minha casa: comida, sabão pra lavar roupa. [...] 
Só sai quando fechou. E não era pra eu ter saído. Era pra eu 
ter ficado lá, tomando conta da casa, pra não deixar terem 
botado a baixo. Porque hoje, se não tivesse derrubado, 
servia o prédio pra outra coisa. (D. Bernadete)  
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 Apesar da forte ligação com a “casa de partos”, como ela e D. Ana algumas 

vezes referiram-se à maternidade, D. Bernadete não habitou sempre a 

comunidade de Santo Antônio.   

A parteira natural de Ceará Mirim mudou-se para São Gonçalo do 

Amarante já casada aos 32 anos. Como a maternidade onde trabalhava em seu 

município havia fechado, aceitou o convite da diretora da Maternidade Januário 

Cicco18, para partejar na Maternidade Josefa de Barros, onde permaneceu pelos 

17 anos seguintes. Lá atuou tanto como parteira quanto como diretora da 

instituição. 

 Após o fechamento da maternidade, D. Bernadete permaneceu realizando 

partos na zona rural, na residência de parturientes que procuravam seu auxílio em 

Santo Antônio e também em sua casa. Com o material que ficou desprezado na 

maternidade após o encerramento de sua atividade, a parteira montou em sua 

casa uma sala de parto, que acolheu parturientes da região e tornou-se também 

sua fonte de renda por algum tempo, até que fosse, por pressão dos órgãos 

institucionais de saúde, obrigada a encerrar a atividade, em meio a seguidas 

notificações e até visita policial, conforme me relatou D. Ana. 

  A situação, avaliada por D. Bernadete e colegas de ofício como uma 

perseguição pessoal, levou-a a suspender a realização de parto pelos anos 

seguintes. Restringiu, então, seus serviços na comunidade ao acompanhamento 

de gestantes e realização de procedimentos de enfermagem. Mesmo quando era 

procurada para realizar um parto, negava-se, oferecendo apenas os cuidados e 

acompanhamento até a maternidade. 

 Depois disso, D. Bernadete trabalhou no posto de saúde local, que tempos 

depois foi inaugurado. A convite do prefeito da época, a parteira foi exercer a 

função de auxiliar de enfermagem, na qual permaneceu pelos 12 anos seguintes. 

Ela nunca realizou, como parte de suas colegas, qualquer curso na área de 

saúde, era somente a experiência que justificava sua permanência no cargo. Foi 

nesse posto de saúde que D. Bernadete, após ter decidido não mais partejar, 

abriu exceção diante de um caso urgência surgido. 

                                                             
18 Maternidade localizada em Natal, para onde eram encaminhadas não apenas parturiente de São 

Gonçalo, como dos demais municípios do Estado. 
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O último parto que eu fiz foi quando chegou lá no posto de 
saúde parindo e eu fiz. O médico tava, mas disse “Não, D. 
Bernadete, tome conta que eu não sei daí de nada. Não sei 
pra onde vai nada”. Que ele era só clínico geral. E eu fiz no 
posto de saúde. (D. Bernadete)  

 

 Hoje, aos 77 anos, a parteira aposentada, embora desde essa ocasião não 

tenha mais realizado partos – que em sua conta soma em torno de 1.500 – 

continua sendo referência em Santo Antônio, tanto para gestantes como para a 

população que a procura em várias circunstâncias, especialmente para aplicar 

medicação indicada pelo médico.  

 Mas se a Maternidade Josefa de Barros é constantemente associada pelas 

interlocutoras à D. Bernadete como figura responsável por sua sustentação após 

a crise que posteriormente causou seu fechamento. A Maternidade Belarmina 

Monte, construída no centro da cidade de São Gonçalo é, por sua vez, 

diretamente associada à trajetória de D. Nair, considerada pelas colegas de ofício 

a parteira mais antiga do município e responsável pelo funcionamento desta 

maternidade durante muito tempo.  

 Natural de Natal, D. Nair mudou-se para São Gonçalo aos 32 anos com 

seus 11 filhos19 e marido para acompanha-lo no trabalho que executaria a partir 

de então no município. Tendo já feito um curso de auxiliar de enfermagem e 

mantendo grande vontade de partejar, começou a aprender o ofício a convite de 

uma freira que, junto a outras duas irmãs de congregação, havia iniciado no 

município um trabalho voluntário voltado para os cuidados com a saúde da 

população, que na época não dispunha de absolutamente nenhuma assistência. 

Assim, juntando-se ao trabalho voluntário desempenhado pela freira, D. 

Nair trabalhou por treze anos exclusivamente socorrendo as parturientes em suas 

residências, o que lhe exigia, com frequência, percorrer longos trajetos a pé, a 

cavalo ou de carroça, fosse para realizar parto ou para visitar as comunidades 

                                                             
19 D. Nair teve 14 filhos, porém 3 deles morreram ainda recém-nascidos, tal como ocorreu com D. 

Francisca, que teve 8 filhos, dos quais apenas 5 sobreviveram. A morte prematura dos filhos das 
parteiras integra o contexto social da época, cujo elevado índice de mortalidade neonatal e infantil 
assolava o país e, principalmente, a região Nordeste, onde as condições de vida eram ainda mais 
precárias.  
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instruindo as grávidas sobre os cuidados no período de gestação (saber como se 

sentiam, informar sobre vacinas, esclarecê-las sobre o parto etc.).  

Posteriormente, em 1976, tendo inaugurado o Hospital Maternidade 

Belarmina Monte, D. Nair passou além do atendimento voluntário que prestava 

nas comunidades, a assumir diversas funções na instituição filantrópica. Apesar 

do trabalho exaustivo e da carga horária excessiva diante da ausência de 

profissionais que lhe rendesse, com orgulho contou que junto à freira Amália, 

contribuiu efetivamente para a criação da maternidade.  

Sem contar com o investimento do Estado, a maternidade não só teve o 

funcionamento, como também sua construção concluída graças à colaboração da 

população (doando material de construção e oferecendo sua própria força de 

trabalho) e de empresários, que gratuitamente forneciam lençóis, roupas para os 

pacientes, louça etc. 

Após aposentar-se com um salário, fruto do cargo estadual oferecido por 

um político da região, a parteira tem seu reconhecimento e confiança reafirmados 

ao, constantemente, ser procurada. Ainda que esta procura não seja, como antes, 

majoritariamente para partos, já que segundo afirma que para isso, sua procura 

não é mais necessária diante do fácil acesso ao hospital e ao atendimento 

médico. 

 

Vem gente pra dar uma palestra pra gestante. Vem gente 
pra retirar ponto. Gente pra fazer insulina. Insulina eu tenho 
demais aqui. Agora mesmo eu fiz o curativo de uma menina 
que fez a drenagem no pé. Tá bem enchutinho já o pé dela 
(D. Nair) 

 

Para “dar ajuda” e “passar ensinamentos” (como ela se refere aos seus 

serviços à população) D. Nair conta com as contribuições recebidas do posto de 

saúde e de colegas que trabalham em instituições hospitalares. Todas as 

parteiras, na verdade, tem acesso ao material básico de atendimento – como 

gaze, soro e atadura – em razão da parceria estabelecida com a Secretaria de 

Saúde Municipal. Afinal, ao tenderem a comunidade em suas necessidades 

médicas mais simples, elas colaboram com a diminuição da sobrecarga dos 

postos de saúde e hospital local.  
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A atuação dessas parteiras no município de São Gonçalo do Amarante 

cumpre, portanto, um papel importante no contexto evidente e já mencionado da 

condição de ausência do Estado em termos de acesso aos serviços de saúde. 

Mas para além dos aspectos estruturais, expressa também um cenário de 

práticas de cuidado e de saúde que inclui além da realização de partos, as rezas 

e a produção de beberagens para fins curativos, recorrentes na trajetória de 

muitas das parteiras da região.  

 

1.3. A relação com as rezas e ervas: 

 Pensar o ofício das parteiras em sua totalidade nos exige, 

indubitavelmente, alcançar a dimensão do papel social que elas assumem em 

razão das funções acumuladas em suas comunidades. Funções essas que são 

reproduzidas a partir de ensinamentos cujo propósito está relacionado à 

manutenção de valores tradicionais de cura, expressos em práticas como rezas e 

produção de beberagens20.  

Para muitas delas, sua associação ao cuidado da saúde ultrapassa a 

dimensão do trato físico e é sua capacidade de curar, por meio das rezas que 

evocam e das garrafadas que preparam, que são valorizadas, conforme pude 

identificar em relação a algumas das interlocutoras. 

 
Essa medicina tradicional é fundada sobre certo modo de transmissão oral 
e gestual que não passa pela intermediação da medicina convencional, e 
sim pelo saber da parteira que tem um profundo conhecimento de ervas e 
plantas medicinais. Esse conhecimento regional, o uso linguístico popular 
com nomes de doenças, as descrições dos sintomas confrontam com o 
saber médico erudito. (BARROSO, 2001, p. 47) 

 

D. Ana, D. Francisca e D. Socorro, D. Raimunda e D. Bernadete, 

aprenderam desde cedo a fazer garrafadas e lambedores21, e em nossas 

                                                             
20

 As beberagens, as quais me refiro, são bebidas produzidas artesanalmente para fins curativos.  
21

 Tanto a garrafada como o lambedor são medicações caseiras preparadas a partir da mistura de 
ervas, cascas de árvore e raízes. Porém, o lambedor é utilizado como uma espécie de xarope 
caseiro, pois é produzido com a finalidade de combater tosse, inflamação da garganta e 
problemas respiratórios. As garrafadas, por sua vez, consistem em bebidas produzidas para fins 
mais diversificados, que vão desde uma inflamação até tratamento para câncer, impotência sexual 
ou dificuldade de engravidar. A maneira como são produzidos é, ainda outro aspecto que 
diferencia as duas bebidas. Enquanto o primeiro é feito à base de açúcar, rapadura ou mel 
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conversas, ficava sempre evidente a segurança que tinham a respeito da eficácia 

de suas porções medicinais, aprendidas com suas mães e avós22 quando ainda 

crianças, num processo contínuo e gradativo de ensinamento. 

Esses ensinamentos, reproduzidos com regularidade no processo 

educativo das interlocutoras, diz respeito a um aspecto que é, como destaca 

Flávia Motta (2015), fundamental na própria construção de uma identidade de 

gênero, criada a partir dos saberes tradicionais repassados pelas mulheres mais 

velhas, tendo elas um vínculo familiar ou não. 

Mais do que lições para o preparo de medicamentos caseiros úteis num 

contexto de inacessibilidade ao tratamento farmacêutico, os ensinamentos sobre 

as ervas representa uma parte do processo da construção de seu papel de 

gênero, que é a atribuição do cuidado com a saúde da família. Por outro lado, 

“essas sabedorias e habilidades femininas repercutem nas relações de gênero”, 

sob outra perspectiva, “no sentido de conferir certo poder às mulheres” a partir de 

um processo de ressignificação dado por elas. (MOTTA, 2015, p. 87)  

Na prática do ofício que exercem, por exemplo, o largo conhecimento que 

possuem sobre as propriedades de ervas, cascas e raízes possibilitam seus usos 

também com as parturientes. Seja em forma de garrafadas, de chás ou de 

banhos, esses ingredientes são utilizados para as mais diversas finalidades, a 

depender da necessidade da parturiente ou da pessoa com enfermidade que 

recorre aos seus saberes. 

As garrafadas, feitas geralmente sob encomenda, ganham para algumas 

delas a importância de complemento da renda familiar, já que na maioria das 

vezes são vendidas, em casa ou em eventos públicos dos quais, por vezes, 

participam. 

 

Nós levamos nossas mesas, nossa garrafada, o nosso 
lambedor, o nosso chá, o nosso xarope, o nosso óleo. Agora 
ninguém fique tomando garrafada, nem isso nem aquilo à 
toa, sem ser de uma pessoa que além de conhecer o 
remédio, conhece a forma de aplicar, quando aplicar, por 
quanto tempo tomar. Porque tem garrafada que você toma 

                                                                                                                                                                                         
misturado às ervas e água; o segundo é, em geral, feito em processo de maceração e misturado a 
algumas misturadas à bebidas como vinho e cachaça. 
22 D. Bernadete foi a única dentre as interlocutoras que produzem beberagens, que aprendeu a 

fazê-las através de uma figura masculina: seu pai, já que muito cedo perdeu a mãe. 
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uma colherzinha e fica bêbada meio dia. E tem garrafada 
que você toma um copo e não sente nada. Então, é preciso 
saber a necessidade da pessoa. Se aquela garrafada dá 
para aquilo e também saber a medida de orientar. Estamos 
aí com umas 15 pessoas tratadas de pedras nos rins sem 
precisar de cirurgia (D. Ana) 

 

 Os bons resultados obtidos após o uso de suas porções, por diversas 

vezes foram destacados pelas parteiras, a partir de rememorações orgulhosas 

que comprovavam suas competências no plano da cura, como expressou D. Ana: 

 

Olhe, eu andei fazendo um parto aí que a mulher vivia muito 
tempo com um corrimento.  Fez tratamento ela, o marido 
dela e ela não ficava boa. Aí ela disse: Ana, toda vez que eu 
engravido esse corrimento aumenta. O meu marido fez 
tratamento, eu também. Eu vou tomar garrafada sozinha. Se 
resolver o meu problema ele toma também. Porque ele acha 
que é um problema dele, outra hora eu digo que é um 
problema meu. Então eu fiz uma lavagem pra ela com 
diversas ervas. E passei a rezar. Todo dia ia lá. Todo mundo 
dizia: Vai pra casa de fulana? Vou. Fulana tá com uma 
alergia e eu tô fazendo um tratamento nela. E eu fiz umas 
aplicações no carnaval nela e fiz uma garrafada pra ela 
tomar e ela ficou boa. Hoje ela tem mais de 40 anos e diz: 
Ana, foi a primeira e derradeira vez que eu soube o que era 
fundo de calcinha molhada. (D. Ana) 

 

A lavagem a qual a parteira se refere como método de tratamento, é uma 

aplicação no canal vaginal da mulher feito a partir de ervas para limpar o útero, 

curar inflamações e corrimentos infecciosos, que podem ser realizadas também 

em parturientes, tanto antes como depois do nascimento do bebê.  

Para depois do parto, outro preparo também utilizado é a mistura de 

cominho, alfazema e arruda, curtidos na cachaça por sete dias. Essa garrafada 

tem a finalidade de curar dores fortes e inquietantes surgidas no parto após a 

expulsão da placenta, reconhecida por D. Ana e D. Francisca como dor de 

mulher.  

D. Ana, que relatou já ter sofrido desse mal-estar, citou como prevenção 

importante o cuidado em não permitir que uma mulher que tenha sofrido deste 

mal sente-se na cama de uma recém parida do primeiro filho. Do contrário, a que 
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sentou indevidamente na cama, passará para a outra suas dores, livrando-se 

delas definitivamente. 

A dor de mulher é também citada por Iraci Barroso (2011) como um dos 

problemas pelos quais as parteiras do Amapá produzem chás e garrafadas 

curativas. Porém, diferente do sentido atribuído ao termo pelas parteiras de São 

Gonçalo, a dor de mulher para as interlocutoras da autora refere-se à cólica 

sentida pelas mulheres durante o período menstrual, que pode ser curada, entre 

outros remédios, com o chá de alfazema. 

Outra prática também citada no relato de tratamento da parteira e que 

merece atenção, é a evocação de rezas para fins curativos, exercida 

frequentemente por ela e D. Francisca a pedido de pessoas que as procuram 

quase diariamente. 

Diferentemente do processo de transmissão de saberes sobre as ervas e 

produção de garrafadas, ensinadas geralmente por uma figura feminina, o 

aprendizado das rezas seguiu outro percurso, uma vez que, conforme foram 

ensinadas, rezas não são repassadas para pessoa do mesmo sexo.  

Assim, D. Francisca obteve os ensinamentos de um senhor que 

frequentava a casa de sua mãe quando tinha por volta de 15 anos. E D. Ana, em 

contato com diversas pessoas que se propuseram ensinar-lhe a prática, vem 

acumulando ainda hoje rezas que recebe de benzedeiros com quem mantém 

contato. 

A reza, praticada pelas parteiras para atender às necessidades diversas 

em suas comunidades, corresponde aos conhecimentos mágico-religiosos 

marcados pelo forte sincretismo que dão conta de curar enfermidades do corpo e 

do espírito, como olhado, quebranto, ventre-caído, arca caída, dor de cabeça, 

espinhela caída, dor de mulher etc., sempre através de rituais, cuja eficácia se dá 

com o auxílio de objetos simbolicamente sagrados, como ervas, tecido, agulha e 

cordões, que intermediarão o processo de cura ou descoberta do problema do 

indivíduo que busca a reza.  

Nesse sentido, as pessoas que procuram as parteiras para resolver seus 

problemas, de modo geral, reconhecem em sua prática uma forma alternativa – 

ou circunstancialmente a única – de cuidado e cura, cuja eficácia é validada, tal 

como destacam Marcel Mauss (2003) e Claude Lévi-Strauss (1975) – embora a 
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partir de aspectos diferentes – pela crença da eficiência de seu poder de cura, 

pela fé do doente que as procuram por enxergar nelas a capacidade sobrenatural 

de curá-lo, e pela crença coletiva que se efetiva em relação ao poder mágico que 

elas inspiram possuir. 

As rezas são, ainda, utilizadas em outras circunstâncias ligadas 

especificamente ao parto. Seja para, por meio delas garantir a proteção no 

procedimento que sequencialmente realizarão; seja para obterem previamente a 

resposta sobre a consequência de determinado parto, caso seja realizado por 

elas. 

D. Ana, D. Bernadete e D. Francisca sempre fizeram orações antes de 

realizarem um parto, pedindo a Deus que lhes mostrassem o caminho para saber 

se aquele era um parto pra suas mãos ou não, conforme me relataram. Afinal, o 

ofício é constituído para parteiras como elas, não somente do domínio das 

técnicas, mas de um acompanhamento divino, como é avaliado pelo Observatório 

em Recursos Humanos de Saúde (2007) em relação ao comportamento 

semelhante de parteiras cearenses. 

Ao questionar sobre como sabiam se deveriam ou não realizar determinado 

parto, elas esclareceram:  

 

D. Ana: – Ó, quando diz “fulana de tal tá pra parir” a gente 
tem que ir com o terço pra saber se dá certo, se não dá... 
aquele negócio. Tem de andar com o tercinho na mão pra 
ver se dá certo. 
 
D. Francisca: – Tem que ter o terço na mão, minha filha. 
Teve uma oração que eu nem fui. Eu fui rezando no 
caminho. Aí eu disse pro homem: “Fulano, não vai dar certo 
aquele parto não. Volte e diga que não me encontrou e leve 
imediatamente ela pro hospital”. Aí imediatamente ele 
passou na casa de um vereador, pediu um carro, levou.  
 
Pesquisadora: – Mas como a senhora sabe que não deve ir? 
 
D. Francisca: – É pela reza, minha filha! A gente erra. 
Quando a gente erra já sabe que não dá certo. Ó, faz muitos 
anos que eu rezo. Mês retrasado chegou uma mãe logo 
cedo. Eu ainda tava deitada quando a mulher chamou. “Que 
é, minha filha?”. “Eu vim aqui pra senhora curar esse 
menino”. Cê acredita, que na hora que eu fui lá pegar o ramo 
pra curar o menino eu não sabia de nenhum pai nosso. Uma 
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letra do pai nosso eu não sabia. Aí eu fiquei parada: “Jesus, 
eu não lembrei do pai nosso!”. Aí eu disse: “A senhora leve 
esse menino pra outro canto porque eu não sei não. Nem o 
pai nosso eu sei”. A mulher saiu brava comigo. Eu me 
esqueci, minha filha... me esqueci. 

 

A reza, portanto, é nessa perspectiva um instrumento de elo com o 

sagrado, pelo qual elas atribuem a si e tem atribuído pelos outros, o privilégio do 

dom, com frequência acionado como justificativa para suas práticas. Frases 

como: “Faço porque Deus me deu o dom”, "eu sempre tive, graças a Deus, o 

dom” ou “essa foi uma missão de Deus”, citadas por elas, expressam a própria 

percepção dessas mulheres acerca de suas práticas de partejar e de cura, 

entendidas como uma aptidão proveniente de presente divino. 

Nesse sentido, o discurso comumente reproduzido pelas interlocutoras, no 

que se refere à remuneração, está muito associado à percepção que possuem do 

ofício como uma missão, advinda do dom conferido a elas. E sendo a prática 

atribuída à esfera do sagrado, não caberia, ao ver de muitas parteiras, a cobrança 

pela assistência prestada. 

O que não é, se observarmos na literatura sobre o assunto, uma 

singularidade entre as parteiras são-gonçalenses. Ao contrário, com frequência 

temos acesso a relatos de parteiras de diversas regiões reproduzindo a mesma 

experiência com o parto como atividade não remunerada.  

Ao invés de dinheiro, retribuições em gênero de primeira necessidade, 

frutas, produtos de higiene pessoal ou presentes. Ainda, outros elementos podem 

ser identificados nessa relação de dádiva e a reciprocidade (MAUSS, 2003), 

conforme sugere a fala de minhas interlocutoras. 

 

Eu nunca cheguei a cobrar. E outra coisa, quando eu fazia 
esses partos, às vezes o que é que eu ganhava? Que antes 
a pobreza era grande. Às vezes aquele marido bonzinho 
chegava e trazia um sabonete pra mim, outro chegava com 
um pouco de goma, fazia aquelas tapioca e quando chegava 
me dava. Era assim. Só aquele conhecimento, aquele 
respeito que eles tinham por mim. Já um dia desses 
encontrei uma aqui e disse que ia mandar umas laranjas pra 
mim. Queria que eu fosse passar um dia lá. Só aquele 
respeito que eles tinham por mim bastava. (D. Raimunda) 
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O depoimento de D. Raimunda, além de expor o contexto de pobreza no 

qual ela e as demais parteiras da região praticaram o ofício, chama atenção para 

a outra forma de retribuição, cuja importância parece superar o significado do 

gesto material, que é a gratidão. Forma de reconhecimento que, se avaliarmos 

bem, mais amplamente fortalece o respeito coletivo e importância social daquela 

parteira na região onde atua.  

De outro modo, ainda que as retribuições, já aparentemente naturalizadas, 

sejam predominantemente em forma de agrados e suprimentos alimentares, para 

algumas interlocutoras, receber por vezes “pequenas gratificações”, como no 

caso de D. Bernadete, ou ser cobrado um valor de acordo com as condições 

financeiras da parturiente, como pontuou D. Ana, não fere em nada a condição de 

escolhidas para a atuação de parteira. Nem tampouco anula o compromisso de 

solidariedade e caridade que permeiam as experiências delas no ofício.  

Aliás, esse é um aspecto bastante significativo no que se refere às 

mudanças na configuração do partejar tido como tradicional. Pois, para além das 

interpretações dicotômicas que podem cristalizar a percepção sobre a 

reciprocidade em termos de valores morais e econômicos, conforme avalia 

Fleischer (2011), experiências como das parteiras de Melgaço contrariam essa 

ideia de oposição, ao perceberem “com lucidez as mudanças que sua prática e 

comunidade vinham enfrentando e, com muitas estratégias e criatividade, 

tentavam manter seu ganha-pão e sua identidade profissional, ao mesmo tempo” 

(Idem, 2011, p. 159).  

 Nesses termos, torna-se imprescindível observar que, de modo geral, as 

dicotomias que enquadram o ofício das parteiras em categorias como sagrado, 

moderno ou tradicional, tendem a nos empurrar para uma análise que não só 

cristaliza, como homogeneíza a atuação dessas mulheres.  

 A relação com o sagrado, evidenciada entre as parteiras paraenses, 

cearenses e também potiguares, é, sem dúvida, fato relevante na análise de suas 

práticas. Todavia, além de termos em conta a necessidade de não a analisarmos 

isoladamente – sem considerar os demais aspectos que contribuem para sua 

caracterização – devemos considerar as diferenciações e mesmo discordâncias 

que marcam suas formas de atuar e de se avaliarem mutuamente. 
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 A prática de rezas e produções de garrafadas, assim como o uso de outras 

técnicas populares de cura como unguentos e banhos, não são, evidentemente, 

unânimes entre as interlocutoras. Ao contrário, as discordâncias, muitas vezes, 

são facilmente identificadas nas falas e gestos que revelavam o ponto de vista 

que emitem sobre a maneira de atuar de outras parteiras. Como é o caso de D. 

Benigna, parteira do município de Parelhas.   

Ao lembrar-se de uma situação em que foi até a zona rural para buscar 

uma mulher que a esperava em trabalho de parto, ela destacou com desagrado 

os procedimentos que já haviam sido realizados por outras parteiras: 

 

Já tinham dado tanta coisa a essa mulher... azeite, não sei mais o 
que. A barriga era fedida... parece que com saliva de cachimbo. 
Tudo isso a gente pegava naquela época. (D. Benigna) 

 

O ritual citado por D. Benigna diz respeito uma prática popular realizada 

por muitas parteiras chamadas também de cachimbeiras, pelo fato de fumarem 

cachimbo durante o partejar.  

O ritual consistia em esfregar na barriga da parturiente sua saliva misturada 

ao fumo do cachimbo, com a finalidade de apressar o parto. Após o nascimento 

da criança, a fumaça de seu cachimbo era soprada em seu umbigo para que 

defumado, secasse com maior rapidez.  

Tradição que segundo Iaperi Araújo (1981) foi herdada dos indígenas, que 

oralmente nos transmitiram os preceitos religiosos e mágicos da cura pela 

defumação, realizada por eles com a utilização de cachimbos com plantas 

alucinógenas para que o pajé sonhasse com tupã e procurasse o segredo da cura 

do doente.  

Entretanto, sendo D. Benigna uma parteira com trajetória exclusivamente 

hospitalar, suponho que sua reprovação ao ritual realizado pela cachimbeira, era, 

certamente, resultado de sua prática diferenciada no hospital, onde os 

procedimentos de higiene e indução do parto eram distintos.  

Ainda, para citar outros exemplos de divergência nas práticas exercidas 

entre parteiras, mais especificamente entre as do município pesquisado, destaco 

a divergência a respeito da amplitude do dom. Pois se na concepção de D. Ana e 

D. Francisca o dom reservado a elas se estende à capacidade de curar por meio 
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de beberagens e rezas; para outras, como D. Bernadete, D. Raimunda e D. Nair, 

as práticas são criticáveis, tendo em vista que a possibilidade de cura é atribuída 

por elas somente a Deus.   

Aqui, mais do que uma divergência em razão de concepções religiosas 

distintas, como à primeira vista pode parecer, trata-se de compreensões sobre 

dom, formuladas a partir de aspectos diferentes. Uma, que o classifica enquanto 

habilidade sobrenatural que possibilita o contato direto com o sagrado e, em 

consequência disso, proporciona a capacidade de curar. A outra, o concebe como 

vocação, no sentido de afinidade com o que se faz.  

Em comum, porém, tem as duas, explícita ou não, a prática associada aos 

papeis de gênero, que em todas as narrativas surge como elemento estrutural do 

dom ao qual atribuem sua prática de parteira e demais habilidades. 

 

 

1.4. O segredo na prática das parteiras 

 

 Se, conforme discutimos anteriormente, as parteiras, com frequência, 

desempenham no Rio Grande do Norte um papel social que vai além do partejar, 

assumindo em suas comunidades, urbanas ou rurais, papeis ligados à assistência 

e à representação popular; há de se destacar que, as práticas que lhe conferem 

tal notoriedade, muitas vezes exigem-lhe segredos que, sob aspectos diversos, 

garantem a eficácia de suas ações e sua boa reputação diante do grupo.   

Simone Maldonado, ao discutir o papel do segredo na vida social posto por 

Georg Simmel, destaca que 

 

Sociologicamente, mais do que um conteúdo, um objeto unicamente de 
ocultação que uma vez revelado se esvaziasse e perdesse o sentido, o 
segredo é toda uma dinâmica comunicativa, feita de retóricas, de silêncios, 
de transparência, de opacidade e também de certas formas de revelação, 
estando entre seus possíveis mecanismos a mentira e a malversação (...) 
Não significando apenas ocultação, exclusão, distanciamento ou iniciação, 
o segredo implica também em atitudes como a habituação ao silêncio, a 
cooperação, a confiança, elementos sem os quais ficaria difícil viabilizar as 
relações sociais (SIMMEL, 906 apud MALDONADO, 2011, p. 98) 

 

 Desse modo, pensar o segredo na trajetória e discurso das parteiras nos 

leva a perceber que o silêncio, a negação ou mesmo o limite posto indiretamente 
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por elas acerca do que “o pesquisador pode ou não saber ou daquilo que ele 

poderá ou não revelar sobre o seu grupo” (PORTO, 2009, p. 132), correspondem 

a dispositivos sociais de autodefesa e manutenção de tradições que, 

cuidadosamente, procuram sustentar. 

Dentre os segredos que pude identificar ao longo desta pesquisa, no que 

se refere à atuação de minhas interlocutoras, destaco, especialmente, o aborto, 

que tendo ou não sendo praticado por elas, é sempre um tema reagido com muita 

parcimônia, e por vezes desagrado. 

Por essa razão, embora várias vezes eu tenha feito perguntas a respeito do 

aborto, mantinha o cuidado de não só expressar-me da forma mais sutil possível, 

como de procurar o momento certo, fazendo conexão com outras perguntas que 

levassem de alguma forma ao tema.  

Minha preocupação era causar desconforto, dependendo da forma que 

abordasse o assunto, ou mesmo desconfiança na parteira, que poderia ver minha 

interpelação de modo acusatória ou inconveniente, o que certamente 

descambaria respostas diretas e monossilábicas. Afinal, aborto é sempre um 

tema espinhoso e delicado de ser abordado. (Porto, 2017)  

Assim, falando de procedimentos hospitalares – quando a conversa era 

com parteiras que haviam trabalhado ou trabalham em maternidades – eu 

introduzia o tema após perguntas sobre a oferta de procedimentos como a 

curetagem, que me dava margem para perguntas a respeito de sua procura e a 

circunstância em que essas mulheres chegavam ao hospital.  

Outras vezes, aproveitando o gancho de histórias que contavam, ou após 

questioná-las sobre a produção de garrafadas e o manuseio com as ervas, 

perguntava-lhes se já haviam sido procuradas por mulheres em busca de receitas 

de chás ou garrafadas para “fazer descer a menstruação”.  

O uso de expressões que fogem do peso do estigma que carrega o 

vocábulo aborto pode, em muitos casos, possibilitar o acesso a informações que, 

se solicitada através de termos formais ou técnicos, dão aos interlocutores, uma 

compreensão diferente sobre seu sentido, como nos confirma a pesquisa 

realizada por Fabiana Galvão e Rozeli Porto (2014).  

No artigo sobre o itinerário abortivo no município de Caicó/RN, as 

pesquisadoras identificaram que, entre mulheres que vendem garrafadas e ervas 
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com efeitos abortivos a forma de solicitação dos produtos é que vai determinar se 

a/o cliente irá adquiri-los ou não. Pois para as “amiguinhas”, como costumam ser 

chamadas em seu espaço de trabalho, o sentido atribuído ao pedido de uma 

garrafada ou erva que provoque aborto é diferente do pedido de produtos para 

“fazer descer a menstruação”, moralmente menos condenável que o outro. 

Apesar de meu esforço e cuidado com as palavras, algumas vezes 

contavam-me histórias de abortos mal sucedidos e expressavam opiniões sobre 

elas sem que eu tivesse tocado no assunto, dando-me a oportunidade, nessas 

ocasiões, de fazer perguntas mais específicas, ou apenas observar a maneira 

como lidavam cotidianamente com a prática abortiva.  

Todas as parteiras com quem conversei mostravam-se contra a prática do 

aborto e sempre reforçando suas posições com justificativas imbuídas de valores 

morais e religiosos, reafirmavam suas convicções por meio de exemplos de 

abortos mal sucedidos que ocorreram com mulheres a quem negaram auxílio, ou 

histórias de vidas que foram salvas graças, igualmente, às suas recusas. 

 

Já me procuraram, mas eu nunca ensinei. Ainda procuram 
dizendo: “mulher, minha menstruação tá atrasada”. Pronto, 
eu tenho uma filha daquela [filha de umbigo] com três meses 
de trigêmeos... queria perder. “Eu não sei não”. “A senhora 
sabe”. “Sei não” ... digo não. Essas patricinha, sabe? Eu dou 
tanto. Pode guardar seu dinheiro... quero não. “Se você não 
queria engravidar, então porque você fez sexo? Porque você 
não evitou? Tem camisinha, tem o comprimido 
anticoncepcional. Porque não toma?”. Não ensino de jeito 
nenhum. (D. Socorro) 
 
Eu não ensino não. Nem pra minha mãe. “Olha, lá vai a 
parteira ali. Ana, vem cá”. “O que é?”. “Mulher, minha filha 
andou fazendo um serviço errado”. Não é com uma 
frequência grande não, mas aparece de vez em quando. Eu 
sei de erva que toma o chá de manhã e desce de manhã, 
mas eu não ensino não. Não dei nem pra minha filha, que 
tem duas filhas separada do marido. (D. Ana) 
 

É notório que por parte das parteiras prevalece um discurso de oposição à 

prática abortiva que parece ter por objetivo proteger a imagem, seja no âmbito 

individual ou coletivo, de possíveis associações da prática das parteiras com a 

realização de aborto.  
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Nós parteiras temos pessoas evangélicas, temos pessoas 
messiânicas, católicas, a maioria é católica. Tem espírita... 
Mas nenhuma é a favor do aborto. Nenhuma! Pode procurar 
uma de nossas parteira. “Me ensine um remédio pra 
abortar?”. “Não, não vou ensinar!”. Até porque todas elas já 
pariram e diz: “Vá parir também”. A resposta sempre é essa. 
Até porque eu já vi Francisca dizer pra duas pessoas de 
estima mesmo: “Pra quê? Pra descer menstruação? Você 
não sabia que se não protegesse você engravidava? Vá 
pariri que nem eu!”. Até porque é muito perigoso se orientar 
um aborto. Se responsabilizar também por uma vida. Vai ser 
pra sempre, né? De cima pra baixo. (D. Ana) 

 

É importante observar que as interlocutoras, ainda que expressem opinião 

contrária à prática abortiva, fazem questão de demonstrar os saberes que 

possuem sobre os meios mais eficazes para a realização do aborto, citando 

receitas e destacando o nível de eficácia delas. Ocorre que, apesar do uso 

condenável, o domínio das ervas e preparos abortivos também são uma 

demonstração do conhecimento sobre o corpo feminino em suas mais diversas 

condições. 

 Já no que se refere ao discurso, como se pode perceber, este é marcado 

por um julgamento moralizante e punitivo em relação àquelas que as procuram 

com intuito de obterem ajuda para a interrupção da gravidez, na maioria das 

vezes justificado pelo argumento religioso, como é evidenciado também em 

outros trabalhos, como o de Flávia Motta e Angela Silva (2013).  

Ao pesquisarem sobre a representação do aborto por mulheres de um 

bairro popular de Florianópolis/SC, as pesquisadoras puderam perceber que não 

só as referências religiosas são acionadas nos discursos de suas interlocutoras 

ao falarem de aborto, como há em diversos momentos, uma ressignificação da 

leitura dessas mulheres sobre os princípios do catolicismo, do kardecismo 

(especialmente) e do candomblé, conforme suas experiências e afinidades. Essa 

ressignificação é responsável por uma certa maleabilidade que torna o aborto 

tolerável ou não, a depender da situação e de quem o pratica.  

Logo, atentas à complexidade que envolve as contradições e ambiguidades 

reproduzidas nos discursos e práticas das interlocutoras, as autoras avaliam que  
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Quando uma pessoa se declara contra o aborto, ou se refere à sua religião 
como fundamento pra tal posição, não devemos ler de imediato que ela 
não admita o recurso ao aborto em dada situação ou que ela não tenha 
feito um aborto ou que jamais venha a fazer, ou ainda que julgue 
inaceitável que alguém o faça em dada circunstância [...]. (MOTTA e 
SILVA, 2013, p. 129) 

 

 Aquele posicionamento que à primeira vista parece fixo, deve ser encarado 

como passivo de mudança, especialmente quando se trata de prática abortiva. No 

caso das interlocutoras de Motta e Silva, não é expressa por elas uma opinião 

definitiva sobre o tema e o posicionamento delas é alterado à medida que convém 

e de acordo com as situações vivenciadas. “Há uma imagem social a zelar, e as 

entrevistadas elaboram seus discursos conciliando a essa imagem a moral, a 

religião e as situações de vida concretas” (MOTTA e SILVA, 2013, p. 120).  

 Em outra perspectiva, é o mesmo que acontece em relação às 

interlocutoras desta pesquisa. As parteiras, diferentemente das outras 

interlocutoras, não apresentam, ao menos discursivamente, uma variabilidade de 

opinião sobre a prática abortiva. Ao contrário, procuram cuidadosamente deixar 

claro não apenas sua oposição pessoal, mas principalmente, sua recusa 

enquanto parteira em colaborar com o ato.   

No entanto, fica evidente, como analisa Fleischer, que “se as parteiras 

negam a participação no discurso, sua presença nos abortos fica clara na prática 

cotidiana”, quando “mesmo mantendo uma posição moralmente contrária” (2012, 

p. 1685), não deixam de ofertar apoio, antes ou depois da realização do aborto. 

D. Francisca, assim como D. Socorro, mesmo por diversas vezes tendo se 

recusado a produzir a garrafada ou dizer que ervas poderiam ser usadas para 

fazer o chá abortivo, não se recusaram a atender solicitações para garrafadas e 

conselhos para cuidados ginecológicos após o procedimento.  

D. Lourdes, por sua vez, sendo parteira e referência em saúde por muitas 

décadas em seu município, era com muita frequência procurada para que 

indicasse o que poderia ser tomado para a indução do abortamento. Embora não 

ajudasse diretamente na realização do aborto, a parteira não negava-se a 

recomendar o chá de cabacinha ou espirradeira às mulheres que a procuravam. 

Do mesmo modo, não negava-se em atendê-las na maternidade, quando 

após um abortamento mal sucedido buscavam ajuda para conter a hemorragia. 
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Nesses casos, a parteira não podendo fazer a curetagem23 – que era realizada 

somente na maternidade da cidade vizinha por médicos – as socorria dentro de 

suas possibilidades, em algumas situações retirando fetos de até seis meses em 

procedimento de parto. 

Outro segredo observado a partir das conversas que tive com as parteiras, 

diz respeito às rezas. Presente na atuação de muitas das delas – tendo em vista a 

visível religiosidade que demostram – as rezas, ou preces, são em algumas 

ocasiões, compartilhadas somente entre si.  

Conforme analisa Mauss (1979), a prece consiste em um rito dirigido à 

divindade, da qual se espera resultados. Nesse sentido, a prece é considerada 

pelo autor como uma narrativa religiosa, produto do esforço acumulado dos 

homens e gerações, que por meio das práticas coletivas relacionam-se com os 

seres sagrados que reconhecem.  

 

Mesmo quando a prece é individual e livre, mesmo quando o fiel 
escolhe a seu gosto os termos e o momento, não há nada no que 
diz além de frases consagradas, e ele só fala das coisas 
consagradas, ou seja, sociais. Mesmo na oração mental, na qual, 
segundo a fórmula, o cristão se entrega ao espírito, o espírito que o 
domina é o da igreja, as ideias que suscita são as da dogmática de 
sua seita, os sentimentos que aí dominam são os da moral de sua 
facção. (MAUSS, 1979, p. 117) 

 

Logo, dado o caráter social da religião, a prece, sendo um discurso ritual da 

expressão religiosa, é consequentemente, um fenômeno também social. O que 

não quer dizer, na reflexão do autor, que não seja em certa medida um fenômeno 

individual. Trata-se, nesse caso, de pensa-la como uma existência social fora do 

indivíduo, não negando o caráter individual da prece, mas sim compreendendo o 

caráter coletivo como o princípio da prece individual. (MAUSS, 1979) 

Portanto, partindo dessa reflexão, devemos compreender a prece realizada 

no exercício das parteiras, seja em situação de parto ou cura, primeiramente a 

partir dos elementos de caráter coletivo que a constitui. Pois, embora seja ela 

proferida solitariamente por cada parteira que dela faz uso, sua constituição é 

                                                             
23 A curetagem foi citada por todas as parteiras como procedimento realizado somente por 

médicos e nas maternidades de maior estrutura, localizadas nas cidades de Caicó e Natal. Assim, 
quando chagavam mulheres que necessitassem do procedimento, eram prontamente 
encaminhadas para essas cidades. Somente D. Leonor disse já ter realizado o procedimento 
médico, que na época em que fez era indicado somente em caso de retirada de pólipos uterinos. 
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fundamentalmente coletiva, não somente pelo fato de ser compartilhada e 

reproduzida geração após geração, mas pelos termos de caráter religioso que 

dão sentido à sua definição enquanto fenômeno social. 

As preces/rezas são o elo entre parteiras e as divindades sagradas para 

obterem delas, tal como coloca Mauss, os resultados de anseiam. E o segredo, 

nesse processo ritualístico, assume papel importante para a concretização do 

pedido, assim como a manutenção desse elo.  

Portanto, as preces são segredos que só cabem a quem possui o dom, e 

contar a qualquer outra pessoa que não esteja nesse restrito grupo, implica em 

romper com uma prática referente à comunicação com o sagrado.  

De outro modo, podemos analisar que o segredo das rezas, proferidas em 

decisões importantes e rituais de cura, estão estreitamente relacionadas a um 

sistema de valores expressos em tradição, dada sua “importância na estrutura 

social orientada para o passado” e sua implicação “não apenas numa estabilidade 

relativa dos usos assimilados, mas também na orientação da totalidade da vida 

pela atitude das gerações anteriores” (HELLER, 1989, p. 89), que compartilharam 

com essas parteiras os segredos que hoje detém. 

É significativo pensar, portanto, que o comportamento de resguardo 

mantido pelas parteiras, que aqui classifico como segredos, tais como a prática 

abortiva, as rezas ou até mesmo a morte de parturientes, dizem respeito não 

propriamente a proibições implícitas no ofício, mas a uma preocupação por parte 

delas em evitar determinados assuntos e explicações que em alguma medida 

podem afetar suas práticas e o julgamento que é produzidos a respeito delas. 

Afinal, o estigma24 que historicamente marcou o ofício – rotulando-as como 

charlatãs, bruxas, aborteiras e responsáveis por mortes de mães e recém-

nascidos (BRENES, 1991; DINIZ, 1996; MOTTA, 2015) – permanece, em alguma 

medida, rodeando a prática, sob o signo da memória coletiva. Tal como o 

imaginário social negativamente criado em razão das perseguições dirigidas a 

elas pela elite médica, que com o propósito de consolidação da obstetrícia como 

uma prática de domínio médico-científico, invalidou no decorrer dos últimos dois 

séculos, seu saber e prática.  

                                                             
24

  Estigma aqui é pensando a partir da concepção de Goffman (1975), que confere a ele um 
caráter depreciativo, e ao estigmatizado, por sua vez, a situação de desacreditado ou de 
desacreditável. Como resultado, tem-se produzidos estereótipos para determinados indivíduos.  
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Essa invalidação das obstetrizes populares em detrimento de uma 

obstetrícia eminentemente médica (e inicialmente de exclusividade masculina) é 

dentre os aspectos que modificam a configuração da prática, possivelmente o 

mais relevante, tendo em vista a amplitude de seu impacto no ofício das parteiras 

em período mais recente.  

Diante disso, nos ocuparemos em abordar no capítulo 2 um pouco desse 

processo de transição, cujos impactos, apesar de recentes no âmbito local, são 

responsáveis por significativas transformações se comparados com outras 

cidades brasileiras de maior porte, como veremos a seguir. 
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2. ENTRE O PARTO DOMICILIAR E O HOSPITALAR: UMA TRANSIÇÃO NA 

TRAJETÓRIA DAS PARTEIRAS.  

 

2.1 A experiência do ofício no contexto de institucionalização do parto 

 

 No primeiro capítulo, analisamos a trajetória de parteiras de São Gonçalo 

do Amarante, a respeito do papel social desempenhado por elas em suas 

comunidades, levando em conta os diversos aspectos que caracterizam suas 

práticas no âmbito coletivo e individual. 

A ausência do Estado em termos de assistência à saúde (PORTO, 2017) 

foi central na trajetória dessas mulheres, para que tenham se tornado parteiras. 

Diferenciando-se, porém, das gerações femininas que as antecederam no ofício, 

em razão do momento que vivenciaram na transição da assistência obstétrica a 

qual protagonizavam, para a hegemonia da assistência médico-científica, cuja 

oficialidade gradativamente ocupou os espaços antes preenchidos por elas em 

termos de cuidados. 

Assim, diante dos fatos que justificam a atuação das parteiras no município 

e as mudanças sofridas no decorrer de suas trajetórias, importa-nos aqui, mais 

que compreender o contexto comum no qual as transformações se sucederam, 

avaliar de que maneira esse contexto, e as alterações resultadas dele, 

interferiram e interferem na prática local das parteiras.  

Por diversas vezes durante entrevistas, conversas e observações de 

campo, pude notar que, hora velada, hora explícita, a tensão entre parteiras e os 

profissionais que representam o saber médico-científico – sejam eles da 

enfermagem ou da medicina – está sempre presente nas narrativas, que não só 

demonstram a insatisfação com a forma como são tratadas por esses 

profissionais, como, em alguma medida, confrontam suas experiências a deles. 

 

Um dia um rapaz que trabalhava no roçado levou um corte 
grande aqui [embaixo do pé], aí me chamaram, né? Eu tava 
em casa aí fui lá. Eu disse: Seu Manoel, tem alguma coisa 
aqui dentro. Tava inchado o pé dele. Foi pau. Não foi nada 
de ferro, não. Foi pau. Aí eu fui e levei ele pro Onofre Lopes. 
Antigamente tinha o pronto socorro lá, né? Aí os médico 
fizeram a limpeza tudinho e suturou. Aí quando foi três 
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meses justinho ele começou a sentir dor no pé. A perna 
abriu um pedaço. Aí ele mandou me chamar: Nair, ó, abriu 
aqui onde o médico fez a sutura. Sabe o que é isso aqui? 
Aqui é um pé de pau que tem aqui dentro. Vamo embora pra 
lá. Eu voltei com ele. Sabe o que foi que o médico disse na 
minha cara? Aqui foi feito a sutura. Aqui não tem nada. Eu 
disse: Pois eu vou mostrar o senhor como aqui tem. E vou 
trazer pro senhor vê. E levei mesmo. Aí levei pra casa. – O 
senhor aguenta eu cutucar aqui? Ele disse: Aguento! Peguei 
uma pinça esterilizada aí bati num pedacinho de osso, sabe? 
Aí peguei e enfiei a pince e abri devagarinho. Quando eu 
peguei e acertei a pinça puxei o pé de pau, ó... desse 
tamanho [mostra que era do tamanho de um dedo 
indicador]. Peguei um vidro de Nescafé, lavei bem lavadinho, 
esterilizei, botei dentro e botei um bocado de álcool. Eu: 
Bora lá! Quando a gente chegou lá, eu disse: Olhe aqui! O 
senhor disse que não tinha nada no pé dele. Voltei com ele 
aqui. Ó o pé de pau que eu tirei no pé dele, ó. Ele disse: 
Misericórdia! Como foi que isso aconteceu? Eu disse: É, tem 
nada não. Isso é coisa que acontece. Não quis desclassificar 
ele, né? Eu sabia que aí tinha. A senhora tirou? Tirei. Fui lá 
com a pinça até ele aguentar e puxei. Aí ele ficou assim e 
deu um bocado de pomada. Deu esparadrapo, deu 
atadura... deu tudo. Trouxe um monte de atadura pra tratar 
dos pacientes. (D. Nair) 

 

Teve uma paciente, a última que eu peguei aí [na 
maternidade], já tinha 50 anos. Uma barrigona, ó. E o 
médico teimou que a mulher não tava com um menino na 
barriga. Disse que era fibrose. Isso aqui é um menino, um 
feto dum menino aqui dentro. Aí ele disse: Não é, não é, não 
é. Eu disse: O senhor vai ver. Isso vai ser no plantão. Se ela 
não parir quando o senhor sair... Mas quando o senhor 
chegar aqui a mulher vai tá parida comigo. – Eu duvido! – 
Pois o senhor vai ver. É um menino. Eu fiz o toque e é a 
cabeça dele. É porque tem mulher que é já velha, ai ela fica 
sem força, né? Aí vem muito lento o bichinho, sem força pra 
nascer. Aí tinha um medicamento que a gente aplicava. Eu 
apliquei e ela começou a sentir as contrações. Aí quando foi 
a noite ela disse: Agora aumentou. Não era um menino não! 
Pesou 3,5kg. Aí eu disse: Ah, ele não tá aqui pra ver. 
Chegou com dois dias depois. Aí a irmã falou pra ele. – Ave 
Maria, pois eu não vi nada na barriga da mulher. A barriga 
da mulher bem gorda. 50 anos ela teve esse menino. (D. 
Nair)  
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 As duas situações narradas por D. Nair em visita a sua casa, são algumas 

das muitas histórias que contou nas ocasiões em que nos encontramos. Onde 

relatava, sempre com detalhes, procedimentos que realizava em partos e em 

tratamento de enfermidades, que por negligência ou por despreparo, não eram 

bem desempenhados pelos médicos.  

 Aqui, ao destacar circunstâncias em que discorda diretamente com a 

opinião do médico sobre o estado de saúde dos pacientes, D. Nair expõe duas 

questões centrais que perpassam a relação que, com frequência, se estabelece 

entre médicos e parteiras: a divergência entre o saber médico-científico e o saber 

popular, e a consequente situação de não confiança dos médicos em relação a 

elas, mesmo diante da vasta experiência que possam apresentar.  

 Logo, é compreendendo isso que a parteira ao contar-me tais histórias, 

destaca a importância de sua conduta para o desfecho de ambos os casos. Uma 

vez que, diante da desconfiança coletiva que acentuou-se sobre seu oficio, 

comprovar a eficácia de seu saber apenas empírico (tal como fez em relação aos 

médicos citados), configura uma comprovação desse saber e prática, 

desprezados pela medicina ao tornar o parto um evento institucionalizado e a 

obstetrícia uma prática de predomínio médico. 

 Historicamente, a institucionalização da obstetrícia acontece em 

consequência do contexto social no qual a medicina torna-se hospitalar, já na 

segunda metade do século XVIII, na Europa.  

 Conforme resgata Michel Foucault (2013), o surgimento da medicina 

hospitalar, tal como a medicalização do hospital não se dá pela busca de uma 

ação positiva do hospital que o medicalizasse no sentido de proporcionar um 

espaço de cuidado e cura de enfermidades. Mas a partir da preocupação de 

purifica-lo dos efeitos nocivos e da desordem que poderiam ser suscitadas nas 

pessoas internadas e na cidade em que estavam situadas, ocasionando assim, 

uma desordem também no âmbito econômico-social.  

 Antes disso, o hospital era essencialmente uma instituição de assistência 

aos pobres, cuja finalidade estava na separação e exclusão daqueles que 

estando doentes, eram recolhidos para evitar possíveis contágios ao restante da 

população. A função do hospital até o século XVIII é, portanto, garantir o 
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isolamento dos doentes e nessas circunstâncias oferecer sua assistência material 

e espiritual até que morressem. 

 É somente no ano de 1780 que, de acordo com o autor, é assinalada uma 

nova consciência sobre o hospital como instrumento terapêutico destinado a 

curar. Delineia-se a partir de então, um espaço hospitalar que junto às atribuições 

de cuidado, incorpora os mecanismos disciplinares que anteriormente definiam 

sua prática.  A disciplina torna-se, assim, médica, e  

 

[...] Esses dois fenômenos, distintos em sua origem, vão poder se ajustar 
com o aparecimento de uma disciplina hospitalar que terá por função 
assegurar o esquadrinhamento, a vigilância e a disciplinarização do 
mundo confuso do doente e da doença, como também transformar as 
condições do meio em que os doentes são colocados. (FOUCAULT, 
2013, p. 184) 

 

 Diante disso, o poder disciplinar passa a ser confiado ao médico, que 

alargando sua experiência prática nesse novo espaço que se torna o hospital, 

passa a ser o principal responsável também por sua organização. “Constitui-se, 

assim, um campo documental no interior do hospital que não é somente um lugar 

de cura, mas também de registro, acúmulo e formação de saber” (FOUCAULT, 

2013, p. 188). 

 Em consequência, se esboça um acúmulo de competências que 

asseguram ao médico adentrar em diferentes instâncias do poder, especialmente 

o corpo. E é assim que a “medicina científica exige que o trabalho da obstetrícia 

que antes pertencia à parteira, passe para as mãos de médicos, pois somente 

eles estariam aptos a exercer essas práticas. Isto resulta no fato em que o parto 

natural se transforme em ato médico, favorecendo a medicalização” (MELO; 

MÜLLER, 2013, p. 5) e redefinindo as “condutas em um disciplinamento dos 

corpos para que estes se adequassem à modernização dos costumes” (SOUZA, 

2010, p. 6).  

 No Brasil, conforme aponta Brenes (1991), o processo de 

institucionalização do parto foi iniciado  

 

[...] ao se inaugurar as escolas de medicina e cirurgia na Bahia e Rio de 
Janeiro, em 1808. A introdução da medicina neste espaço inaugurou não 
só a experimentação clínica articulada com o discurso anátomo-
patológico, quanto produz um discurso a partir da penetração da figura 
masculina no saber e prática obstétrica [...] (BRENES, 1991, p. 135) 
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 Assim, gradativamente as parteiras vão sendo retiradas do cenário 

público na Europa, e já no final do século XIX para o século XX no Brasil, quando 

a medicina social elabora o projeto de medicalização da sociedade por meio de 

uma política dirigida tanto aos espaços urbanos quanto aos espaços rurais, 

ancorado no discurso higienista, conforme BARROSO (2011) 

. 

Esse discurso modernizador e positivista tem importância na constituição 
de um contexto de ideias sobre o corpo da mulher. Nesse sentido os 
saberes da parteira vão sendo substituídos, o parto se institucionaliza e o 
saber médico se legitima em detrimento da ilegitimidade do saber da 
parteira. O médico portador do conhecimento científico apropriou-se do 
saber das parteiras e o corpo e o parto se tornam medicalizados e 
tecnologizados. Desta forma é conferido ao „obstetra‟ um determinado 
poder de atuação legitimado pelo seu conhecimento aprimorado sobre o 
corpo da mulher. Tudo isso fomentado pelo avanço tecnológico através 
de descobertas científicas e pela produção de novos equipamentos e 
técnicas sofisticadas. (BARROSO, 2011, p. 67) 

 

Nesse contexto, “a utilização de instrumentos como o fórceps, no momento 

do nascimento, passa a marcar a diferença entre o médico obstetra e a parteira. E 

as intervenções cirúrgicas são vistas como as mais seguras e higienizadas” 

(OBSERVATÓRIO EM RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE, 2007, p. 12). 

Argumentos que reforçam um regime de saúde das populações no qual a 

medicina hospitalar, por meio de seus mecanismos de disciplinarização e por um 

determinado número de intervenções autoritárias, exerce o controle sobre os 

corpos
25

 (FOUCAULT, 2013).     

 No território nacional, dentre as ações que introduziram essa prática 

obstétrica medicalizada e higienista, destaca-se o projeto de educação sanitária 

executado pelo Sesp26 (Serviço Especial de Saúde Pública), mais intensamente a 

partir da década de 1950.   

                                                             
25 O controle sobre os corpos, ainda que se dê com auxílio de algumas intervenções autoritárias, 

não é, conforme avalia Michel Foucault (2013), O controle sobre os corpos, ainda que se dê com 
auxílio de algumas intervenções autoritárias, não é, conforme avalia Michel Foucault (2013), 
exercido predominantemente por meio da opressão e censura. Mas por meio de um conjunto de 
disciplinas e saberes produzidos, que, espalhando-se sutilmente na vida cotidiana dos sujeitos, 
enraízam-se.   
26

 O SESP foi criado em 1942 a partir de um acordo entre os governos brasileiro e norte-
americano, com a finalidade principal de sanear as regiões brasileiras fornecedoras de matérias-
primas aos interesses militares dos Estados Unidos. No cenário interno, o SESP vinculou-se aos 
projetos de desenvolvimentos executados, especialmente, nas regiões consideradas mais 
subdesenvolvidas, como Norte e Nordeste. Regiões onde eram desenvolvidos, entre outros, 
projetos de qualificação para serviços de saúde. (CAMPOS, 2008). 
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De acordo com Tânia Maria Silva e Luiz Otávio Ferreira (2011), nesse 

período, serviços de assistência à saúde materno-infantil foram implantados em 

todas as regiões brasileiras, por meio da instalação de subpostos, postos de 

higiene ou hospitais do Sesp.  

Seus programas tinham por objetivo promover hábitos de higiene nas 

populações rurais e garantir o máximo de eficiência da introdução desses valores 

nos ambientes familiares e escolares. Para tanto, faziam uso de materiais 

didáticos diversos, alguns produzidos especialmente para gestantes, como o 

caderno Higiene da Gravidez, e para parteiras, o Manual Prático de Ensino das 

Parteiras. 

 Treinamentos para formação de agentes sanitários e especialização 

profissional com aprimoramento na formação médico-científica eram ainda, 

segundo os autores, desenvolvidos especialmente para as parteiras. Com isso, “o 

Sesp pretendia não apenas lhes impor seus rigorosos padrões higiênicos para a 

execução dos partos e dos cuidados com os recém-nascidos”, como também, 

utilizando sua influência e prestígio nas comunidades rurais, “popularizar as ações 

de saneamento junto às populações” (SILVA e FERREIRA, 2011, p. 96).  

 Com relação ao Rio Grande do Norte, embora não tenha encontrado 

informações documentais que comprovem a atuação do Sesp na região, sua 

participação é citada por interlocutoras que mencionaram o envio de material 

hospitalar para a realização dos partos na maternidade do município. Já no que 

se refere aos cursos de capacitação, são apontados como realização de outras 

instituições que atuavam nesse sentido localmente, dentre eles a Cruz 

Vermelha27. 

 No início da década de 1970, por exemplo, D. Ana, D. Raimunda e diversas 

outras parteiras de São Gonçalo realizaram o primeiro curso de capacitação, 

oferecido às parteiras que na época atuavam nas zonas rurais de municípios do 

Estado.   

 

 

                                                             
27 A Cruz Vermelha é uma associação civil de caráter humanitário, sem fins lucrativos e de socorro 

voluntário, cujo principal objetivo é capacitar pessoas para que tornem-se aptas à realizarem 
ações voluntárias em situações de acidente, incêndios, necessidade de primeiros socorros etc. 
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Com duração média de dois meses, o curso que segundo D. Raimunda era 

uma parceria entre o Ministério da Educação e a Casa Diocesana, introduzia na 

prática das parteiras, os procedimentos básicos de higiene e cuidado necessários 

ao parto e primeiros socorros de pacientes, seguidos do estágio na maternidade, 

conforme os parâmetros médico-científicos. Parte significativa das parteiras com 

quem conversei ao longo do meu trabalho de campo realizaram cursos dessa 

natureza, entre as décadas 1960 e 1980.  

As que já exerciam o ofício em suas comunidades – como D. Ana e D. 

Raimunda, em São Gonçalo – foram procuradas para que realizassem a 

capacitação. Outras, como D. Lourdes (em São João do Sabugi) e D. Nair, foram 

indicadas para sua realização com a finalidade de ao concluí-lo tornarem-se aptas 

para assumirem o atendimento de sua localidade. Ou ainda, em casos como o de 

D. Generosa e D. Marinete (em Macaíba), a função era assumida em razão da 

prática hospitalar já exercida como técnica de enfermagem.  

 Em comum, todas elas tinham, aos realizarem esses cursos, a 

incumbência de, se não assumirem praticamente todo o trabalho de assistência à 

saúde da região no ambiente hospitalar (como no caso de D. Nair e D. Lourdes); 

ampliarem, após a capacitação, o serviço assistencial já prestado à população, 

atenuando assim as precárias condições de saúde em locais onde o atendimento 

médico era ainda incipiente.   

Pois, apesar do “discurso higienista que assola o país „parir em hospital é 

mais seguro‟”, disseminado nesse período, na prática só se concretizava “na 

capital do território” (MELO, 2013, p. 6). Logo, mesmo sendo os partos realizados 

em maternidades nos municípios do interior do Estado, eram as parteiras quem 

os faziam, e não os médicos. 

 De acordo com os relatos das interlocutoras, foi somente a partir da década 

de 1980 que em municípios como Macaíba, São João do Sabugi e São Gonçalo 

do Amarante a atuação dos médicos obstetras se intensificou, pondo fim à 

atuação de parteiras nas maternidades, que eram gradualmente remanejadas a 

outras funções naquele espaço. Em geral, para atuar como auxiliar de parto junto 

aos médicos. 
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2.2 Os conflitos que marcam a relação das parteiras com o sistema de saúde 

oficial. 

 

 Em São Gonçalo do Amarante, diante do contexto de mudanças que 

delineava a prática hospitalar, transferindo aos médicos a exclusiva atribuição de 

realizar os partos daquele momento em diante, muitas parteiras perdiam não 

apenas o papel social que lhes era conferido, mas também o espaço profissional 

que lhes era possibilitado em razão do ofício. 

Nessa circunstância, foi exigido que elas, caso ainda não o tivessem, 

realizassem um curso profissionalizante de técnica em enfermagem. A iniciativa, 

segundo D. Ana, era uma estratégia concebida pela Irmã Adelina – freira 

responsável pela instituição na época – para garantir a permanência e 

aposentadoria das parteiras que no momento prestavam serviço à maternidade.  

Foi nessa circunstância que D. Raimunda, nessa época atuante na 

Maternidade Belarmina Monte, já apresentando problemas de saúde, optou por 

não fazer o curso e deixou a função que ocupava de parteira na instituição. Desde 

então, seu exercício manteve-se no espaço domiciliar e seu contato com a 

maternidade na qual exerceu por anos seu ofício, tornou-se restrito à “entrega” de 

parturientes na recepção, como destacou. 

 

Eu encaminho elas lá pra maternidade. Mas quando chego 
aqui na maternidade também não tem esse negócio de eu 
dizer porque eu trabalhei aqui eu vou ter acesso. Eu não vou 
mentir. Não tem! Eu não tenho acesso. Eu só chego aí, 
entrego na porta, entendeu? Não tenho direito de entrar, de 
ir lá na sala de parto... Tanto eu como as outras, né? (D. 
Raimunda) 
 

 O impedimento à entrada de D. Raimunda e demais parteiras ao interior da 

maternidade na qual trabalharam, indica, mais que um rompimento de vínculo 

profissional efetivado com suas saídas. É um posicionamento claro e formalizado 

de distanciamento e sobreposição da obstetrícia oficial em relação à não-oficial. 
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No hospital daqui nós fomos fazer uma visita e o diretor do 
hospital se escondeu. Ele mandou lá uma enfermeira. O 
hospital não quer conversa. Nós tivemos um atravessamento 
danado já. Duas reuniões foram marcadas lá e eles negaram 
a sala de última hora. Eu fique foi com duas mulheres numa 
conferência com dois meninos dando de mamar lá no teatro 
pra poder voltar pra cá e fazer a reunião aqui. O hospital não 
admite perder um parto pra uma parteira. Ele não admite. (D. 
Ana) 

 

Evidente na fala de D. Ana, tal como na de D. Raimunda, o trabalho das 

parteiras, ainda que possa contribuir com o desempenho dos profissionais 

médicos, com a instituição e com a saúde pública no município, não é em todas 

as instâncias uma colaboração desejada ou admitida.  

Por vezes, a prática é rechaçada, questionada ou aceita desde que 

submetida a determinados padrões tidos como ideais. Esses padrões dizem 

respeito justamente ao regime médico no qual o manuseio, a alimentação, a 

medicalização e tantos outros fatores ligados ao corpo da parturiente e do recém-

nascido são controlados, sob um regime maior de domínio coletivo, onde as 

parteiras, de modo geral, não se enquadram.  

É claro que no decorrer das últimas décadas, tendo elas realizado cursos, 

trabalhado em ambientes hospitalares sob o regime médico, e diante das 

transformações sociais que lhes impõem mudanças no modo de atuar, as 

parteiras, incorporam vários elementos do sistema médico, sejam eles marcados 

por tensão ou diálogo, tal como é apontado em outros trabalhos (FLEISCHER, 

2011; SOUZA, 2010).  

A utilização de instrumentos médicos, a apropriação de termos técnicos, a 

inserção do pré-natal como pré-requisito para o acompanhamento da gestante e o 

próprio discurso higienista do qual falamos anteriormente, são exemplos dessas 

incorporações, que de modo direto interferem e reconfiguram, aos poucos, a 

prática das parteiras em questão. No entanto, muitos aspectos da prática dessas 

senhoras advém dos saberes populares, que mesmo se misturando a elementos 

científicos, não são por elas desprezados, tornando-se razão de conflitos.  

Se médicos recomendam o jejum da parturiente nas horas que precedem o 

parto, as parteiras não só defendem uma ingestão alimentar que lhe dê energia, 
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com caldos28 à base de pimenta e manteiga, como lançam mão de diferentes 

receitas não medicamentosas (como chás, água de coco e café com manteiga) 

que, de acordo com os conhecimentos que lhes foram transmitidos oralmente, 

facilitarão a saída da criança do ventre da mãe,  

Já para limpeza do útero após o parto - ou mesmo aborto - o recomendado 

sempre foi, além dos banhos com ervas, uso de garrafadas e recomendação da 

Água Inglesa29. Os métodos, apesar de serem recomendados em razão da 

confiança depositada pelas parteiras em sua eficácia, são cada vez menos 

utilizados pelas parturientes.  

 

D. Francisca: Elas não querem não [garrafadas]. As mais 
velhas queriam, mas agora essas novinhas querem não. 
Nem a água inglesa elas querem mais agora. Eu disse às 
minhas filhas: Por isso vocês vivem tudo doente. Vocês não 
querem tomar. (...) Eu fazia garrafada. Por isso que eu não 
sinto nada, minha filha. Tive doze filhos e não sinto nada. 
 
D. Ana: Eu fiz uma ultra e o cara que bate a ultra perguntou 
a mim três vezes: A senhora tem mesmo 66 anos? Eu disse: 
Porque o senhor tá perguntando? Ele disse: Porque a 
senhora tem um útero muito limpo. Os ovário estão todos 
normais. D. Ana, a senhora tem uma saúde ginecológica 
limpíssima pra sua idade. Quantos filhos a senhora pariu? 
Pari pouco, só cinco. 
 
D. Francisca: O meu foi doze. Eu também não tenho isso 
não. Aí quando eu faço um exame o médico diz: Mas a 
senhora não tem nada? Eu digo: Não tenho não. Ele diz: A 
senhora teve esses menino mesmo, D. Francisca? Tive, 
Doutor!  
 

  

                                                             
28 O uso do caldo como recomendação alimentar, bastante citada pelas interlocutoras, é 

popularmente conhecido por elas como caldo da caridade. Mais utilizado antigamente, o caldo era 
em muitos casos a única alimentação possível da parturiente, dada as condições de pobreza que 
vivia a maioria delas. Então, era feito o caldo à base de pimenta e manteiga, acrescido do que 
estivesse disponível, como farinha, em muitos casos. Atualmente, elas dizem fazer ainda uso do 
calde, devido sua função energética que auxiliará na hora do parto. Porém, diante das melhores 
condições econômicas das parturientes, esses caldos são, geralmente, feitos com carnes e 
verduras, conforme explicou D. Ana. 
29

 Fitoterápico feito a partir de ervas como carqueja, calumba e camomila, a Água Inglesa é, 
apesar de ser uma fórmula antiga e atualmente bem menos utilizada, ainda é vendida em 
farmácias convencionais de manipulação. 
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 Ao destacarem com orgulho a saúde ginecológica que possuem, as 

interlocutoras confrontam sua prática de cuidado com a prática médica, 

salientando com sutileza os resultados efetivos de seus conhecimentos sobre a 

saúde feminina, que embora questionada em seus meios, tem seus efeitos 

outorgados pelos próprios médicos. 

 A outra observação ainda possível no diálogo acima, diz respeito ao 

posicionamento das parturientes em relação às recomendações das parteiras, 

que diferente de antes, vem sendo cada vez menos aceitas e seguidas, em 

detrimento da confiança, muitas vezes exclusiva, nas indicações médicas e 

tratamentos farmacêuticos. Confiança que se estende aos cuidados do pré-natal, 

também questionados por parteiras como D. Nair, quando avalia a relação 

estabelecida entre médico e gestante durante a fase. 

 

A paciente vai hoje, faz o pré-natal com a médica. A médica 
dá tudo a elas, elas obedecem. Quando chega no hospital 
que tá lá, já é uma coisa diferente. A mulher fica sofrendo lá. 
(D. Nair) 

 

 A consideração de D. Nair remete, no campo de tensões e conflitos 

estabelecidos entre os saberes aqui discutidos, a uma questão de significativa 

importância nesse arranjo que é, no contexto de predominância e legitimidade 

posta do saber médico-científico sobre a obstetrícia, a condição na qual a mulher 

em situação de parto e pós-parto é tratada no espaço hospitalar. 

 De modo geral, a percepção sobre o parto é distinta entre médicos e 

parteiras. Pois como bem notou Fleischer (2011) enquanto no trabalho de parto o 

médico-obstetra limita-se às técnicas necessárias para sua realização e sua 

atenção está dedicada ao bebê, a parteira domiciliar, ao contrário, se preocupará 

mais com a mulher, além de estabelecer com a parturiente e sua família um 

vínculo que caracteriza sua profissão como fundamentalmente relacional.  

 

Eu reclamo muito com os médicos porque a mulher vai parir 
aí a pobrezinha sente muita dor, né? Aí eu ia fazer o toque e 
via que o bichinho tava bem pertinho, mas aquele colo era 
grosso. Nós parteiras temos que ajudar. Tá aqui a vagina, 
né? [Demonstra com os dedos o procedimento do toque] A 
gente coloca um dedinho, depois vai devagarinho, coloca o 
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outro. Ai diz: Quando vier as contrações você me diz. Aí ela: 
Tá vindo. Aí vai reduzindo aquele colo, reduzindo. O menino 
vai se aproximando, se aproximando. De repente ela pari. 
Assim que eu fazia. Agora eu tenho raiva dos médicos. Veio 
uma paciente do interior, aí eu acompanhei ela, né? A 
bichinha lá sofreu tanto. E eu: Resolva o parto dessa 
bichinha, pra parir logo. O menino na porta já. Não, vai parir 
agora não. Vai demorar. Eu disse: Pois no tempo que eu 
tava aqui não acontecia uma coisa dessa não. (D. Nair) 

 

Tem aquela pressão: Vamo, depressa... Vamo, força... Eu 
não faço isso não. Eu acho diferente nesse ponto. Eu 
oriento: Olhe, você vai sentir uma dor com uma vontade de 
se espremer. Aí quando vem a dor eu digo: pronto, não fala 
agora não, só quando ela aumentar. Aumentou? Agora se 
esprema. Faça força e vamo embora que o menino tá 
descendo. Agora fazem uma zoada tão grande... eu não 
faço, não. Acho que não dá certo. Vou conduzindo. (D. 
Benigna, parteira em Parelhas) 

    

O que percebemos é que há uma preocupação da parteira em relação à 

parturiente no sentido de compreender seu sofrimento físico e psicológico na 

circunstância do trabalho de parto. O cuidado em tranquiliza-la, no modo como 

realizar o toque para verificar a dilatação de seu canal vaginal sem machucá-la e 

as técnicas usadas para aliviar sua tensão e dores, indicam, decerto, uma 

solidariedade feminina, que não deve ser ignorada, apesar do risco de sua 

romantização no processo analítico.  

 De outro modo, a conduta frequentemente reproduzida pelos médicos, que 

no processo de trabalho de parto de suas pacientes tentam acelerar seu término, 

deve ser avaliada sob dois aspectos. Um é o aspecto econômico, que não pode 

ser ignorado na lógica mercantil na qual o abreviamento do tempo no parto e o 

uso sem controle de procedimentos desnecessários e danosos são maximizados. 

(AQUINO, 2014). Ou seja, o parto conduzido mecanicamente por eles é realizado 

como o cumprimento de uma tarefa, que se concluído com mais rapidez lhes 

poupará tempo e lhes renderá mais financeiramente.  

Antes, quando as parteiras assumiam a responsabilidade dos partos 

normais na maternidade, aos médicos cabia a inspeção e a liberação das 

parturientes, lhes rendendo por isso o ganho de todos os partos. Porém, com a 
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retirada delas da função, eles passam a acumular a obrigação dos partos 

cirúrgicos e normais. 

 E nesse contexto, o ritmo dos trabalhos de parto se torna para eles uma 

preocupação, como destacou D. Generosa, parteira que trabalhou na sala de 

parto em Macaíba até a década de 1980. 

 

Nós parteiras fazíamos o parto. O médico que passava na 
visita pós-parto era obstetra, só que ele não assumia uma 
escala de obstetra no hospital. Então, esses partos quem 
recebia era ele. A gente que era parteira não recebia. Só 
recebia o salário da gente. Então, quando vem a equipe de 
obstetra pro hospital, claro que quanto mais parto que eles 
fizerem, entrava mais dinheiro pra eles, né? Por exemplo: 
quando chegava uma paciente em trabalho de parto e eles 
viam que ia demorar muito aquele parto, eles davam uma 
acelerada que era pra fazer o parto antes de sair e, claro, 
ganhar aquele, né? (D. Generosa) 

 

 O outro aspecto a ser levado em conta ao avaliarmos a forma de condução 

do parto pelo médico, que se caracteriza em parte pelo discurso, é a própria 

relação de poder que rege a prática obstétrica na esfera institucional. E nessa 

perspectiva, as avaliações dos sociólogos Michel Foucault e Pierre Bourdieu 

acerca das relações de poder são, complementarmente, de grande relevância, a 

nosso ver, para compreendermos em que termos e por meio de que dispositivos 

dar-se o domínio médico sobre os corpos das mulheres em situação de parto, 

seja ele cirúrgico ou não.   

Foucault (2005) ao avaliar o controle exercido socialmente sobre os corpos 

ressalta sua efetivação a partir do conjunto de dois mecanismos. Um disciplinar, 

efetivado a partir dos métodos de vigilância e treinamento, que por seu alcance de 

predominância local, encontra maior facilidade de acomodação. E outro 

regulamentador, cuja acomodação realiza-se – pela complexidade, com maior 

dificuldade – sobre os fenômenos globais e da população, por meio das práticas 

biológicas regulamentadas pelo Estado, processo ao qual ele nomeia como bio-

regulamentação. Nesses termos, a medicina é por ele concebida como 

 
[...] um saber-poder que incide ao mesmo tempo sobre o corpo e sobre a 
população, sobre o organismo e sobre os processos biológicos e que vai, 
portanto, ter efeitos disciplinares e efeitos regulamentadores. De uma 
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forma mais geral ainda, pode-se dizer que o elemento que vai circular 
entre o disciplinar e o regulamentador, que vai se aplicar da mesma 
forma, ao corpo e à população, que permite a um só tempo controlar a 
ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos aleatórios de uma 
multiplicidade biológica, esse elemento que circula entre um e outro é a 
"norma". A norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer 
disciplinar quanto a uma população que se quer regulamentar. 
(FOUCAULT, 2005, p. 302) 

 
 

 A prática obstétrica médica é, nesse sentido, um eixo da relação de força 

que constitui esse saber-poder. Onde o controle é produzido a partir das ações e 

discursos médicos que ao repetirem-se reafirmam o poder sobre os corpos 

sujeitados.  

 Esse processo de controle, Bourdieu (1989) analisa a partir das relações 

de dominação, que sob sua ótica, não ocorrem por via da força, mas via 

eufemística, se viabilizando por uma transmutação de palavras e significados. Ou 

seja, a dominação – tratada por Foucault como poder – se dá pelo sentido e não 

pela força, que só é usada quando a ordem simbólica fracassa.   

Desse modo, a dominação aparece como realidade neutra e que conduz à 

produção e manutenção da mesma. Aparece como algo invisível, que se torna 

mais eficaz ao caracterizar-se pela transmutação e pelo simbolismo. Este, por sua 

vez, ao ser operado produz o conformismo lógico que naturaliza as categorias de 

percepção dos sujeitos.  

Bourdieu (2004) fala de uma dominação que para concretizar-se aciona 

mecanismos que funcionam em termos objetivos, ou seja, institucionais. Logo, 

pensar a relação médico-parturiente sob essa ótica é, sem dúvida, válida. Pois 

não só as ações técnicas, mas todo o conjunto que envolve a prática médica-

obstétrica está imbuído dessa lógica de dominação/poder de que falam Bourdieu 

e Foucault.  

Dessa maneira, ao revelarmos um comportamento médico que 

discursivamente mostra-se pouco sensível ao ritmo do corpo da mulher em 

situação de parto, estamos falando de um efeito dominador que é, ao mesmo 

tempo, disciplinar, regulamentador, e exercido a partir de um sistema simbólico 

que produzirá individual e coletivamente a ideia de que as práticas executadas 

são inerentes ao exercício da medicina obstétrica.  
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Esse efeito de caráter dominador, porém, não se restringe somente à 

esfera discursiva. Favorecidos pelo aprimoramento da medicina e o avanço de 

novas tecnologias, a medicalização e os abusos frequentemente cometidos pelos 

profissionais de saúde durante o parto, são uma realidade presente na 

experiência materna de muitas mulheres. E isso é, seguramente, um fator 

também relevante entre os aspectos que atravessam a prática obstétrica em 

termos institucionais. 

 

Eu assisti um parto quando eu tava estagiando aqui [na 
maternidade] de uma menina que depois de 12 anos de ter o 
primeiro filho engravidou. Ela ficou com medo de ter a 
criança. Eu disse: Mulher, não tenha medo não. Ela disse: 
Não, é porque da outra vez judiaram comigo. Subiram em 
cima de mim, me espizunharam. Aí eu comecei a alisar a 
barriga dela, e massagear. Eu passei uma semana com isso 
aqui meu roxo [mostra o braço] de tanto ela apertar. Eu digo: 
Pode arroxar, não tem nada não. Aí Maria Batista disse: 
Faça um soro nela. Eu fiz o soro, botei a ocitocina. Não deu 
dois minutos o neném nasceu. Não teve negócio de empurra 
não. (D. Socorro) 

 

O relato trazido por D. Socorro de uma situação presenciada no espaço 

hospitalar, mais do que sua disponibilidade em contornar a sensação de medo 

que a parturiente expressava e lhe proporcionar uma experiência de parto menos 

traumática, nos revela aspectos da violência, que sob formas diversas, marca a 

assistência médica-obstétrica em todo o país.  

Os resultados da pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços 

Público e Privado, realizada pela Fundação Perseu Abramo (2010), mostram que 

uma a cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto no 

Brasil. E essa violência obstétrica é cometida, especialmente, por profissionais de 

saúde, cujos atos vão desde repreensões e humilhações até xingamentos e 

realização de procedimentos dolorosos e desnecessários.  

Entre parturientes de classes sociais mais baixas, negras, com baixa 

escolaridade, usuárias do sistema público de saúde e habitantes das regiões 

Norte e Nordeste, a situações de violência como a que a parteira fez referência 

anteriormente, é ainda mais frequente, confirmando a imensa disparidade que 

caracteriza o atendimento médico no país. (D'ORSI et al, 2014) 
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De forma mais sistematizada, o dossiê Violência Obstétrica “Parirás com 

dor” (2012), produzido pela Rede Parto do Princípio para a CPMI da Violência 

Contra as Mulheres no ano de 2012, define os atos caracterizadores da violência 

obstétrica a partir de tipificações que adequam-se à especificidade da situação 

brasileira, dentre as quais estão a violência de caráter físico, psicológico, sexual e 

institucional. 

Segundo o documento, são caracterizadas como violências de caráter 

físico, quaisquer ações que incidam sobre o corpo da mulher, interferindo, 

causando dor ou dano físico sem recomendação baseada em evidências 

científicas. O uso rotineiro de ocitocina30, realização de cesariana eletiva31 sem 

indicação clínica, a manobra de Kristeller32 e a não utilização de analgesia33 

quando tecnicamente indicada, são alguns exemplos desse tipo de violência. 

 A de caráter psicológico, por sua vez, consiste nas ações verbais e 

comportamentais que causem na mulher sentimentos de inferioridade, 

vulnerabilidade, abandono, instabilidade emocional, medo, acuação, insegurança, 

alienação, perda de integridade e dignidade. Entre os exemplos mais comuns 

desta, pedem ser citadas as humilhações, as piadas, ofensas, grosserias, 

omissão de informações e chantagens cometidas em relação às pacientes. 

Já a violência obstétrica tipificada como sexual, caracteriza-se pelas ações 

impostas à mulher que de alguma forma violem sua intimidade e pudor, incidindo 

sobre seu senso de integridade sexual e reprodutiva. Atos como episiotomia
34

, 

assédio, exames de toque invasivos, constantes ou agressivos, cesariana sem 

consentimento informado são alguns dos muitos exemplos desse tipo de violência 

cometida durante a assistência hospitalar à parturiente. 

E por fim, são consideradas violências de caráter institucional, quaisquer 

ações ou formas de organização que dificultem, retardem ou impeçam o acesso 

da mulher aos seus direitos constituídos, sejam eles de natureza pública ou 

                                                             
30 Medição injetável, usada para acelerar as contrações durante o parto.  
31

 “É a cirurgia de cesariana realizada sem necessidade clínica, podendo ser agendada e realizada 
antes mesmo do início do trabalho de parto ou realizada durante o trabalho de parto sem 
caracterizar urgência ou emergência.” (LEAL et al, 2012, p. 112) 
32

 Procedimento em que o profissional pressiona com as mãos a barriga da mulher em direção à 
pelve. 
33

 Anulação da sensibilidade à dor sem que haja perda das outras propriedades sensitivas, nem 
perda de consciência. 
34

 Corte da entrada da vagina com tesoura ou bisturi. 
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privada. O impedimento do acesso aos serviços de atendimento à saúde, 

impedimento à amamentação, e omissão ou violação dos direitos da mulher 

durante seu período de gestação, parto e puerpério são alguns exemplos de 

violência obstétrica institucional. 

Nesse contexto, embora seja reconhecida a importância de muitos dos 

procedimentos citados em casos de necessidade durante o parto, o que se 

questiona em muitos trabalhos que abordam a questão, são as circunstâncias e 

as efetivas necessidades de uso desses métodos. Pois assim como os 

instrumentos obstétricos, as técnicas utilizadas pelos profissionais de saúde 

revelam aspectos do poder, bem no sentido em que explora Foucault (1988) em 

sua análise sobre biopoder35. 

A realização rotineira da episiotomia, por exemplo, em razão de ser 

considerada prejudicial para a mãe e não oferecer benefícios para o bebê é desde 

1985 contraindicada pela Organização Mundial da Saúde. Apesar disso, no Brasil 

as mulheres são submetidas ao procedimento cirúrgico de forma rotineira, 

realizado sem seu consentimento e sem que ela seja informada de sua 

necessidade, dos riscos, benefícios ou efeitos. (LEAL et al, 2012) 

Outro procedimento de uso inadequado na assistência ao parto no país, 

cuja utilização desnecessária, além de muitas vezes configurar violência 

obstétrica, representa maior risco para a mãe e o bebê, é o parto por cesariana.   

A pesquisa “Nascer no Brasil”, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz 

entre os anos de 2011 e 2012, aponta para o alarmante percentual de 52%36 dos 

nascimentos realizados por cesarianas. Excesso que ocorre em razão da soma 

de diversos fatores, e que torna o parto cirúrgico no país um evento banalizado, 

embora pelo consenso da literatura médica, só deva ser praticado quando houver 

um risco de morte ou de sérios danos para a saúde da mãe, da criança ou de 

ambos. (TESSER, 2011).  

Ocorre que apesar das restrições que devem conduzir sua prática, a 

cesárea, em muitos casos, é realizada, por motivações que vão desde a escolha 

da paciente, por razões de medo das dores ou influenciada pelo ideário de 

                                                             
35

 Conceito desenvolvido por Michel Foucault, para referir-se à manutenção do controle sobre os 

corpos através do Estado moderno e suas regulações instrumentalizadas através das instituições 
– família, escola, exército, medicina etc. (FOUCAULT, 1988) 
36

 A proporção aceitável pela ONU de partos cesáreas é até 15%. 
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medicalização socialmente disseminado, até submissão à escolha do médico, que 

por fatores não clínicos, muitas vezes induzem ou mesmo impõem um parto 

cirúrgico à paciente. (IDEM, 2011) 

Esse quadro, concebido mediante as relações de poder que definem o 

lugar de autoridade médica em oposição à condição de vulnerabilidade da 

parturiente no ambiente hospitalar, delineia, genericamente, uma esfera 

naturalizada de opressão que se mantém dominante no evento do nascimento no 

país. E diante disso, as parteiras figuram como possibilidade de uma assistência 

mais humanizada e solidária, quando não uma escolha mais direta de resistência 

aos procedimentos invasivos que o atendimento hospitalar propicia.  

Não que esses princípios sejam intrínsecos ao ofício de parteira pela 

simples condição de gênero. Pensar sob essa ótica, não apenas truncaria a 

reflexão acerca de sua prática, como também tornaria injustificáveis os abusos 

cometidos por profissionais de saúde do sexo feminino. 

O ponto a ser avaliado no que tange à percepção de médicos-obstetras e 

parteiras sobre as parturientes – e que em grande medida será definidor nas 

formas de tratamento estabelecidas – é a significação atribuída ao corpo dessas 

mulheres por cada grupo. Logo, é na reflexão de David Le Breton (2007), que 

vamos encontrar o suporte teórico necessário para pensar essa questão. Para Le 

Breton  

  

O corpo é socialmente construído, tanto nas suas ações sobre a cena 
coletiva quanto nas teorias que explicam seu funcionamento ou nas 
relações que mantém com o homem que encarna. A caracterização do 
corpo, longe de ser unanimidade nas sociedades humanas, revela-se 
surpreendentemente difícil e suscita várias questões epistemológicas. O 
corpo é uma falsa evidência, não é um dado inequívoco, mas o efeito de 
uma elaboração social e cultural. (LE BRETON, 2007,p. 26) 

 

A existência do corpo depende inteiramente da representação que lhe é 

atribuída pelos grupos sociais. E ainda que, por vezes, apresente provisórias 

rupturas em sua dimensão física – como dor, doença e comportamento não 

habitual – o corpo sempre comprova sua inexistência em estado natural por estar, 

permanentemente compreendido na trama social de sentidos que confirma sua 

construção de caráter social e simbólica. (LE BRETON, 2007) 
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A prática obstétrica, nesse sentido, dialoga com a concepção de corpo 

trazida pelo autor na medida em que a representação sobre ele torna-se um 

elemento relevante na própria configuração da prática executada por médicos-

obstetras e parteiras.  

Se pensado o corpo a partir da visão que predomina nas sociedades 

ocidentais contemporâneas, como frisa Le Breton (2002), temos, de modo geral, a 

existência de um corpo cuja representação se refere ao saber anátomo-fisiolófico, 

que está apoiada na medicina moderna.  

Nesses termos, o médico-obstetra figura como o representante oficial do 

saber sobre o corpo feminino, que seguindo o padrão científico contemporâneo, 

“é pensado como uma matéria indiferente” que está à disposição do saber 

científico. Logo, do ponto de vista médico, a parturiente é “uma matéria-prima na 

qual se dilui a identidade pessoal”. Ela é “um corpo esvaziado de seu caráter 

simbólico”. (LE BRETON, 2013, p. 15).  

É uma representação do corpo diferente da que é formulada pelos saberes 

populares, dentre os quais figura o saber obstétrico das parteiras. Nestes, 

conforme destaca o autor, a imagem sobre o corpo ganha uma dimensão muito 

mais simbólica e “o corpo não é considerado nunca como algo distinto do homem, 

como sucede com o saber médico” (LE BRETON, 2002, p 85).  

Assim, na prática obstétrica, à medida que o médico objetivamente 

concentra-se no fenômeno que altera o corpo da mulher grávida; a parteira, ao 

contrário, concentra-se no corpo que está afetado pelo fenômeno da gravidez, e 

nos impactos físicos e sociais que o momento do parto implicará àquela que está 

sob seus cuidados. 

 

O medo delas é que por qualquer coisa, no mínimo o parto 

demora, se faz uma cirurgia. A gente fez um parto aí recente 

que ela estava a mais de oito horas de trabalho de parto. Se 

fosse num hospital duas horas não saiu já era navalha. E a 

questão é você saber orientar uma gestante pra ela se 

alimentar, pra ela se exercitar, pra ela repousar. (D. Ana)  

 

A declaração da parteira nos dá uma noção bastante clara de que ações 

como a indicação de chás, a realização de massagens, as rezas, os exercícios 



86 
 

 
 

recomendados, a preocupação em não machucar a parturiente ao tocar seu corpo 

e a paciência em esperar por horas até que o trabalho de parto naturalmente se 

conclua, são elementos que dão ao parto essa dimensão indissociável do corpo.  

 Em suma, o que podemos observar no tocante a essa, e as demais 

situações narradas ao longo do texto, bem como em relação às tensões que 

claramente marcam a relação entre médicos e parteiras, é que, como já 

sugerimos no decorrer do capítulo, os conflitos existentes entre esses grupos são 

reflexo da redefinição no modo de vida. 

  A institucionalização do parto e a hegemonia das práticas médicas são 

alguns dos aspectos que caracterizam essa redefinição, à medida que 

representam a abdicação das práticas tradicionais e empíricas em detrimento de 

tudo o que equivale ao moderno. É, então, que temos constituída a relação de 

poder que se abate sobre as parteiras, num arranjo complexo envolvendo as 

questões de classe, gênero e demais marcadores que determinam o lugar delas 

nesse novo contexto social. 

 Por outro lado, apesar das implicações na prática das parteiras que 

restringem seu exercício em alguns aspectos – especialmente a realização de 

partos – o ofício perdura. E contraditoriamente, encontra na própria lógica do 

domínio médico-científico, o aporte para sua manutenção no contexto atual, como 

veremos a seguir. 
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CAPÍTULO 3 - A CONFIGURAÇÃO ATUAL DO ATENDIMENTO OBSTÉTRICO 

NÃO OFICIAL PELAS PARTEIRAS DE SÃO-GONÇALENSES. 

 

3.1. Aspectos que perpassam a atuação recente das parteiras 

 

 Ao tomar conhecimento da existência de várias parteiras em São Gonçalo 

do Amarante que se declaravam ainda atuantes, o primeiro questionamento que 

me surgiu foi a respeito das circunstâncias em que elas continuavam partejando. 

Com curiosidade, inclui em meu roteiro de perguntas quem eram as parturientes 

que procuravam seu auxílio, quantos partos elas costumavam fazer anualmente e 

quando havia sido o último realizado. Pensava naquele momento que essas 

perguntas seriam centrais para impulsionar o diálogo que responderia meu 

primeiro questionamento. 

 Surpreendi-me, então, quando no decorrer das entrevistas ouvi que o 

último parto realizado havia sido na década de 1980 ou 1990 – com exceção de 

D. Ana, que como veremos adiante, possui intensa atividade no partejar.   

À primeira impressão, aquelas informações pareceram mostrar uma 

contradição em relação ao que naquele momento eu, superficialmente, conhecia 

a respeito delas. Foi então que me dei conta que a afirmação não correspondia a 

uma contradição ou inverdade, mas a uma compreensão mais ampla a respeito 

da própria atuação.  

Logo, o fato de D. Nair, D. Socorro e tantas outras parteiras terem hoje seu 

exercício restrito a auxílios mais básicos como troca de curativo, aplicação de 

injeção e retirada de pontos, não significa para elas que tenham deixado de ser 

atuantes no ofício e, principalmente, que tenham deixado de ser parteiras. Pois, 

apesar das limitações de saúde ou da diminuição da procura por seus serviços, 

elas encontram-se à disposição para, inclusive, realizar partos.  

Nesse sentido, o auto reconhecimento como parteira atuante passa, não 

pelo partejar enquanto ação recorrente, mas pela manutenção das demais 

práticas que em conjunto caracterizam o ofício em sua dimensão mais ampla. E o 

discurso é, nesse sentido, fator relevante para sua afirmação no âmbito social. 
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A exemplo disso, podemos citar o uso recorrente na fala delas de termos 

cujo apelo na esfera cultural, social e acadêmica é bastante aparente, e diante 

disso, tornam-se favoráveis ao reconhecimento que anseiam, seja por parte da 

população, da esfera governamental ou categoria médica. Um desses usos é o 

termo tradicional, sempre empregado por elas para denominar o ofício que 

desempenham: de parteiras tradicionais.  

Para os sociólogos Peter Berger e Thomas Luckmann (1996), tradição é, 

do ponto de vista conceitual, “uma pequena parte das experiências humanas que 

são retidas na consciência. As experiências que ficam assim retidas são 

sedimentadas, isto é, consolidam-se na lembrança como entidades reconhecíveis 

e capazes de serem lembradas”.  

Desse modo, quando sedimentadas intersubjetivamente e somadas à 

possibilidade de repetir-se a objetivação das experiências compartilhadas, essas 

experiências poderão ser “transmitidas de uma geração á seguinte e de uma 

coletividade a outra” (BERGER e LUCKMANN, 1996, p. 95-96), fazendo surgir, 

assim, uma tradição. A linguagem, por sua vez, exerce nesse processo papel 

fundamental, tendo em vista que ela 

 

[...] Objetiva as experiências partilhadas e torna-as acessíveis a todos 
dentro da comunidade linguística, passando a ser assim a base e o 
instrumento do acervo coletivo do conhecimento. Ainda mais, a linguagem 
fornece os meios para a objetivação de novas experiências, permitindo 
que sejam incorporadas ao estoque já existente do conhecimento, e é o 
meio mais importante pelo qual as sedimentações objetivadas são 
transmitidas na tradição da coletividade em questão. (BERGER e 
LUCKMANN, 1996, p. 96) 

  

 Isso explica em termos teóricos a base do sistema de transmissão dos 

conhecimentos incorporados e reproduzidos oralmente pelas parteiras por 

gerações seguidas. O que não só dá sentido às suas biografias como também 

define seu papel social. Pois, exercendo o ofício de parteira, elas não executam 

apenas uma ação qualquer.  

Ocorre, no entender dos autores, uma tipificação nas formas de ação. Isto 

é, o reconhecimento de seus conhecimentos se realizam não pela ação 

executada, mas pelo tipo de ação, que sendo executada pelos indivíduos do tipo 

adequado, possibilita a construção dos papeis. Nesse contexto, ao 

desempenharem seu papel, estas mulheres passam a participar de um mundo 
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social, que torna-se subjetivamente real para elas à medida em que o papel de 

parteira é interiorizado.  

Todavia, com a desvalorização do ofício em virtude de sua substituição 

pelo exercício médico no partejar (o qual tratamos no capítulo 2), o papel até 

então desempenhado por essas mulheres foi perdendo seu sentido e, 

consequentemente, deixando de ser reconhecido como socialmente importante.  

É no atual movimento de resgate dos saberes populares37, portanto, que 

elas encontram a possibilidade de restabelecer o reconhecimento de seu papel. 

Pois se nesse movimento de resgate os conhecimentos ditos tradicionais são 

valorizados (ou revalorizados), é com associação de sua prática a eles que as 

parteiras buscam a reafirmação do ofício. 

Nesse novo contexto, o complemento “tradicional” à denominação do ofício 

sugere em alguns segmentos um status de sabedoria e tratamento diferenciado, 

como por exemplo, entre adeptas do movimento de parto humanizado38 e órgãos 

institucionais, como o próprio Ministério da Saúde.  

O termo figura, nesse sentido, como um adjetivo que o opõe (não no 

sentido de ultrapassado, mas de não invasivo), ao partejar moderno médico-

científico, representando uma alternativa às intervenções, muitas vezes 

desnecessárias e com graves consequências, às quais parturientes são 

constantemente submetidas durante o parto. 

Por outro lado, embora em São Gonçalo do Amarante as parteiras ainda 

desempenhem papel significativo em suas comunidades e tenham conquistado 

em alguns segmentos sociais o reconhecimento que anseiam, as queixas 

ressentidas de algumas delas revelam a percepção de uma camada da população 

que se mostra, ao contrário, descrente da eficácia de suas práticas e saberes, 

como ficou claro em minha conversa com D. Francisca. 

 

                                                             
37 O Catálogo ANEPS-RN (2006), destaca os movimentos de saberes e práticas populares como 

dispositivos que possibilitam o resgate desses conhecimentos – via de regra adquiridos oralmente 
– que são deslegitimados em razão do modelo hegemônico do saber acadêmico. No Rio Grande 
do Norte, esse resgate se deu, segundo o documento, a partir do trabalho de pesquisa, articulação 
e capacitação dos praticantes de cultura popular em saúde, assim como a catalogação desses 
agentes e de suas práticas. Destacam-se aqui: rezadeiras e rezadores, raizeiros e raizeiras, 
parteiras, terapeutas comunitários e corporais, entre outros. 
38

 Para saber mais sobre parto humanizado, ler TORNIQUIST (2004). 
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Um mês desse eu tava lá no posto de saúde, aí eu vi muita 
gente botando a gente lá em cima e outras derrubando. Aí 
eu cheguei perto e disse: Vocês não precisam derrubar. 
Dizendo: Isso sabe de nada, são umas nojentas. Ficam 
dizendo muita coisa. Eu digo: Olhe, vocês não acreditam 
porque hoje vocês tem o médico. Mas noutro tempo, quando 
a mãe de vocês não tinha médico, elas se serviam dos troço, 
das sem futuro, que nem você dizem. Pergunte à mãe de 
vocês que elas dizem. Aí de repente elas se calaram. 
Porque elas dizem mesmo. Muitas dizem na cara de pau 
assim a você: Eu nunca vi vocês aprenderem nada. Vocês 
não fizeram curso. É, mas noutro tempo, minha filha, o povo 
mais velho ensinava muita reza, ensinava muita coisa. (D. 
Francisca) 

 

 O discurso “vocês não fizeram curso”, usado pela desconhecida de D. 

Francisca que questionava sua competência e de suas demais colegas parteiras, 

está diretamente relacionado ao padrão de conhecimento socialmente imposto 

que privilegia o saber científico em detrimento do saber adquirido pela experiência 

compartilhada.  

Nesse sentido, o argumento usado contra as parteiras não se trata de uma 

inconfiabilidade expressa em razão do não conhecimento sobre a prática 

individual de determinada parteira, mas de um senso comum, baseado no 

discurso científico reproduzido, que avalia o que é ou não confiável.  

Pois como observa Lúcia Helena Costa (2002), em razão da baixa 

escolarização das mulheres que se dedicaram ao ato de partejar no Brasil, 

historicamente houve uma desqualificação do seu fazer, reforçado por um 

discurso médico científico que as qualificavam como ignorantes. O que perdura 

até hoje... 

 
Eu tenho até uma filha que tá grávida. Essa semana eu 
disse: Não adianta você ir pra maternidade porque não tá na 
hora. Tá, mãe! A senhora não sabe! Eu sei! Vocês diz que 
eu não sei o que vocês tão sentindo... eu sei. Não adianta 
você ir. Vá! Pois vá! Ela veio e o médico do mesmo jeitinho 
que eu disse. Ó, que foi que eu lhe disse? Eu disse que você 
tá com quatro centímetros, minha filha. Num dá pra você 
parir. É mãe, por que... Num sei não, a senhora é daquele 
outro tempo... Não, num é assim. Eu digo por que eu sei. Eu 
já aprendi nas reuniões, tudinho. Eu vejo as professoras 
ensinando, dizendo tudo. Eu vejo, minha filha. Eu não sou 
doida. Tome um chá! Tava com cólica... doendo, doendo. Eu 
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disse: Vá ali que eu vou fazer uma massagem. Fiz uma 
massagem. Amanheceu boa. (D. Francisca) 

 

  Apesar da preferência da filha grávida de D. Francisca pelas indicações 

médicas – por entender que a mãe, apesar da experiência, não acompanhava os 

conhecimentos atuais sobre gestação – a parteira manifesta em sua fala uma 

preocupação também com o aprendizado formal sobre o partejar.   

Afinal, a capacitação tem sido entre as parteiras de São Gonçalo, uma 

experiência bastante importante no processo de autoafirmação. Pois, ao 

realizarem novos cursos e capacitações voltadas para o ofício, elas cumprem a 

exigência de qualificação solicitada para que legalmente atuem, e ao mesmo 

tempo rompem com a ideia de atraso que muitas vezes é associada a elas. 

 Diferentemente dos cursos de formação ofertados entre as décadas de 

1960 e 1980, os cursos mais recentes, dos quais muitas parteiras do município 

participaram, caracterizam-se especialmente, pela abordagem dos cuidados 

numa perspectiva mais humanizada e pela inserção no exercício das parteiras de 

técnicas e práticas adotadas pelos órgãos de saúde como recomendáveis 

atualmente, no que se refere a procedimentos de higiene, assistência 

emergencial, cuidados nas etapas da gestação e pós-parto etc.  

 

 
Fotografia 2 - Curso realizado pelas parteiras de São Gonçalo do Amarante/RN, ministrado 
por ONG de Recife/PE. 
Fonte: Acervo de Ana Valcácio. 
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As orientações recomendadas nos cursos e congressos, promovidos por 

movimentos sociais, organizações não governamentais e programas ministeriais, 

tem sido, de modo geral, bem recebidas pelas parteiras de São Gonçalo do 

Amarante. Os eventos são citados pelas interlocutoras como momento de 

aprendizado, de lazer, oportunidade de estabelecerem contatos com profissionais 

de outros Estados e até mesmo de venderem seus artesanatos e garrafadas, já 

que alguns dos eventos dos quais são convidadas a participarem não se 

restringem somente aos debates sobre parto.  

Muitos deles são promovidos com intuito de reunir diferentes segmentos da 

cultura popular, o que leva as leva a representarem tanto a comunidade de 

parteiras como também de rezadeiras e raizeiras de sua região, já que todas 

estas atuações são caracterizadas como saberes populares e tradicionais. 

Assim, diante da representatividade do que se configura como saber 

popular e tradicional no atual contexto, a escolha da expressão “tradicional” para 

caracterizar o ofício das parteiras de São Gonçalo é, decerto, uma escolha 

política e não meramente nominal.  

Afinal, se não houvesse um apelo de enquadramento a respeito daquilo 

que se convenciona como o padrão de tradição, o uso do termo seria, 

provavelmente, desnecessário em seus discursos, tendo em vista que estaria 

esvaziado de sentido. 

Também bastante utilizado no diálogo a respeito da prática das parteiras, 

embora não seja como o termo “tradicional” utilizado pela maioria, é a expressão 

“empoderar” e sua variação “empoderamento”, que com muita frequência 

compuseram a fala proferida por D. Ana em nossas conversas.  

Com vasta experiência no ofício e liderança na Associação das Parteiras 

de São Gonçalo do Amarante/RN, D. Ana, é, seguramente, figura central no 

processo de organização, representatividade e luta pelo reconhecimento das 

parteiras do município.  

Assim, nas conversas sobre a atividade e sobre a Associação, sempre 

ficou evidente sua preocupação em emitir um discurso que deixasse claro o 

posicionamento político do grupo em relação ao reconhecimento de suas práticas 

e trajetórias como parteiras tradicionais.  
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E nesse contexto, com bastante frequência, marcava sua fala o uso do 

termo empoderamento, para destacar a necessária autonomia das parteiras, ao 

realizarem os procedimentos de acordo com suas convicções e conhecimentos, 

bem como das parturientes, ao tomarem as decisões referentes ao próprio parto. 

Dizia a parteira em momentos de nossas conversas: 

 

O serviço de parto não é só fazer o parto. Mas é você 
acompanhar, orientar uma mãe antes do parto, acompanhar 
durante o trabalho de parto, mesmo que ela decida: Agora 
quero ir pra maternidade! Mas que ela fique em casa até um 
certo tempo se empoderando dentro da família, junto com a 
parteira, com amigo, com uma pessoa de confiança do 
momento que ela tá vivendo. (D. Ana) 
 

Você vai fazendo o curso e se empoderando também da lei, 
do que a lei se refere ou não à você. (D. Ana) 

 

O empoderamento, enquanto categoria analítica e ato social coletivo, de 

modo geral, se refere a uma conscientização e reivindicação social voltada para a 

luta por direitos de igualdade e autonomia nas escolhas pessoais. Sob a 

perspectiva feminista, o empoderamento consiste, conforme explicita Cecília 

Sardenberg (2006), em um processo de conquista da autonomia, que implica, por 

sua vez, na libertação das mulheres das amarras da opressão de gênero e da 

opressão patriarcal.  

O objetivo maior do empoderamento feminino é, nesse sentido, destruir a 

ordem patriarcal vigente nas sociedades contemporâneas para assumir-se, então, 

maior controle sobre os próprios corpos e vidas.  

Em termos práticos, o empoderamento é efetivado a partir das experiências 

cotidianas, quando conscientemente, a mulher assume o controle de suas 

decisões e torna-se capaz de questionar, rejeitar e se opor ao que lhe é imposto 

socialmente sob a alegação dos papeis sexuais. E a maternidade, entre tantos 

outros aspectos é, nesse processo, especialmente expressiva, tendo em vista a 

força de sua imposição como atribuição feminina.   

Foi a perspectiva de gênero, portanto, conforme nos lembra Lucila Scavone 

(2001), que 
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[...] nos possibilitou abordar a maternidade em suas múltiplas facetas. Ela 
pôde ser abordada tanto como símbolo de um ideal de realização 
feminina, como também, símbolo da opressão das mulheres, ou símbolo 
de poder das mulheres, e assim por diante, evidenciando as inúmeras 
possibilidades de interpretação de um mesmo símbolo. Além disso, ela 
pôde ser compreendida como constituinte de um tipo de organização 
institucional familiar, cujo núcleo central articulador é a família. E, mais 
ainda, foi possível compreende-la como um símbolo construído histórico, 
cultural e politicamente resultado das relações de poder e dominação de 
um sexo sobre o outro. Esta abordagem contribuiu para a compreensão da 
maternidade no contexto cada vez mais complexo das sociedades 
contemporâneas. (SCAVONE, 2001, p. 142-143) 

 

A crítica feminista, nesse sentido, não só contribuiu, de acordo com a 

autora, para um questionamento mais profundo sobre o lugar da mãe em relação 

ao lugar do pai na família e sociedade, como, acompanhando estas mudanças no 

decorrer das últimas décadas, renovou-se diante dos avanços no debate sobre 

maternidade. 

Não havendo mais uma preocupação em se questionar se a maternidade é 

o eixo central da dominação masculina,  

 

[...] as pesquisas e reflexões do período mais recente centram-se nas 
questões mais específicas dos usos das tecnologias reprodutivas e suas 
consequências à saúde das mulheres: contracepção, esterilização, aborto, 
cesariana, nos países do sul, e novas tecnologias de concepção, nos 
países do norte. Uma das grandes questões que suscitam estas reflexões 
têm a ver com a ingerência crescente da medicina na procriação: “a 
reprodução não estaria escapando progressivamente das mulheres?”. 
Esta inquietação remete, implicitamente, a uma postura positiva diante da 
maternidade: uma experiência feminina importante, cujo controle não deve 
escapar às mulheres [...]. (IDEM, 2001, p. 148-149) 

 

É justamente a preocupação em manter a maternidade sob o controle da 

mulher, especialmente diante do poder de interferência facultado à medicina – tal 

como suscita a autora – que emergem os movimentos de mulheres voltados para 

o parto como uma experiência provida de protagonismo pela parturiente no que 

se refere às escolhas sobre a manipulação de seu corpo no processo de gestação 

e parto. E nesse contexto, a ideia de empoderamento é reproduzida, no sentido 

de incitar a ação feminina sobre o domínio de sua experiência materna. 

O uso recorrente do termo empoderamento por D. Ana, portanto, tem 

ligação direta com o diálogo que vem se estabelecendo entre o grupo de parteiras 

e outros movimentos que destacam o ato de empoderamento como algo central 

em suas demandas, especialmente o movimento pela humanização do parto, 
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fortemente inserido nos princípios de instituições como Cais do Parto, Grupo 

Curumim e Centro Nordestino de Medicina Popular, influentes na atuação recente 

das parteiras locais. 

O termo humanização do parto é, conforme destaca a antropóloga Carmen 

Susana Tornquist (2004), recente. Todavia, a concepção do ideário do parto 

humanizado remete à década de 1950, quando surge na Europa o movimento do 

Parto Sem Dor (PSD). 

Com uma proposta de preparação da gestante para um parto onde todas 

as emoções, sobretudo as fortes dores do trabalho de parto, estivessem sob seu 

controle, o movimento do Parto Sem Dor disseminava a ideia de uma necessária 

reeducação do corpo através de técnicas e exercícios específicos que 

proporcionassem uma boa experiência de parto.  

Assim, ao passo que proporcionava à mulher o protagonismo em seu 

próprio parto, o movimento rompia com as tradições cristãs anteriores, cuja 

mentalidade era justamente perpetuar o imaginário coletivo sobre a experiência 

como um sofrimento feminino. (TORNQUIST, 2004).   

É, portanto, nesse contexto, que na década de 1970 o movimento de 

humanização do parto surge, caracterizado na avaliação da pesquisadora, como 

um desdobramento mais recente do Parto Sem Dor. A “geração pós-PSD”, 

embora segundo a mesma linhagem crítica da antecessora, diferencia-se, 

principalmente, pelo seu perfil libertário – reflexo do contexto social dessa década.   

Já em comum, ambos os movimentos mantiveram, “além dos obstáculos 

relacionados às representações dominantes entre as mulheres”, a dificuldade em 

enfrentar “a obstetrícia hegemônica, representada pelas corporações médicas”, 

que sempre mantiveram-se contrárias  “às iniciativas que se propõem a mudar a 

forma de assistência no sentido de uma desmedicalização, ainda que relativa” 

(IDEM, 2004, p.140). 

 E o principal alvo do movimento do parto humanizado é, justamente, a 

realização do parto com mínimas intervenções médicas e farmacológicas 

possíveis, onde o tempo físico e psíquico de cada mulher em situação de parto é 

respeitado, e todos os procedimentos nela a serem realizados passam por seu 

consentimento, conforme pontua Rosamaria Carneiro (2011).  
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[...] Há o reconhecimento do saber médico e científico, mas uma 
oposição ao predomínio da tecnologia, à medida que parte-se do 
pressuposto de que o parto não é um ato médico e somente fisiológico. 
Parte-se de uma leitura mais ampla, de que o parto, antes de se passar 
no corpo, é também um acontecimento psíquico, emocional, pessoal, 
familiar, social e cultural, quando não também sexual e espiritual. Dessa 
maneira, a naturalidade emblemática do termo não deve ser entendida 
enquanto pureza, essência ou a priori. O “natural” assim como a 
expressão “humanizado” precisam, por isso, desde já, serem nuançados 
e percebidos para além do aprisionamento nas palavras e em seus 
sentidos mais tradicionais. Nesse sentido, o “natural” propalado parece 
vir muito mais para opor-se ao excesso de cultura e de tecnologia, tidas 
como desnecessárias e agressivas, enquanto o “humanizado” para 
caracterizar o nascimento em que os anseios e os requerimentos das 
mulheres sejam observados no momento do parto. (CARNEIRO, 2011, 
p. 18-19)  

 

No Brasil, o movimento conta com a adesão de médicas/os, 

enfermeiras/os, doulas, ativistas do parto, e também parteiras, que em virtude da 

crescente insatisfação com a assistência médica e a consequente mobilização 

pela assistência considerada natural, tem cada vez mais seu ofício valorizado 

pelos grupos adeptos da assistência de parto domiciliar, correntemente associada 

a elas.  

A figura da parteira, nesse contexto, representa para a parturiente a 

possibilidade de experienciar o parto livre da pressão médica que acelera o ritmo 

de seu corpo e, com frequência, deixa marcas de violência física e psicológica.  

 

O medo delas é que por qualquer coisa, no mínimo o parto 
demora, se faz uma cirurgia. A gente fez um parto aí recente 
que ela estava a mais de oito horas de trabalho de parto. Se 
fosse num hospital duas horas não saiu já era navalha. E a 
questão é você saber orientar uma gestante pra ela se 
alimentar, pra ela se exercitar, pra ela repousar. (D. Ana) 

 

Vale ressaltar que esse movimento pela humanização do parto e retorno às 

parteiras em busca de uma experiência de parto oposta ao modelo médico, é uma 

preocupação, certamente, mais concentrada entre mulheres de classes sociais 

mais abastadas, cujo nível de esclarecimento leva mais rapidamente à 

conscientização acerca dos abusos sofridos por elas no espaço hospitalar durante 

o parto, bem como as alternativas que as possibilitam não só de escapar, mas de 

não submeter-se à violência praticada contra elas. 
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É assim que D. Ana vem gradativamente estabelecendo uma rede de 

contatos que torna seu trabalho de parteira reconhecido e procurado por mulheres 

de poder aquisitivo maior, predominantemente residentes da zona sul de Natal, 

que a buscam, geralmente, em razão do desejo de parir com uma assistência que 

consideram mais humanizada. Razão diferente pela qual a parteira é procurada 

por gestantes em sua comunidade. 

Se as primeiras procuram seus serviços para vivenciarem plenamente a 

experiência do parto, com cuidados totalmente voltados a elas no conforto de 

suas casas e cercadas por familiares (como geralmente ocorre), as segundas, em 

geral, procuram a parteira para auxiliá-las em razão da confiança que depositam 

nela, devido à relação de amizade com a família, à conveniência e facilidade de 

ser acompanhada pela parteira numa região de assistência obstétrica precária e o 

medo de ser “maltratada”39 durante o parto na maternidade. 

E embora a parteira, ao falar do acompanhamento às suas clientes na 

capital tenha sempre o cuidado de demonstrar igualdade no tipo de tratamento 

em relação às demais parturientes que acompanhou ou acompanha em 

comunidades mais pobres de São Gonçalo, devemos ter em conta que os 

elementos que perpassam o evento são distintos, o que, inevitavelmente, torna os 

acompanhamentos e recomendações também distintos. 

 

A gente tem três encontros com a gestante pra partejar. Eu 
mesma exijo que tenha esses três encontros. A gente vai ver 
uma, duas sonografias. A gente tem o primeiro e o segundo 
encontro e distribui do jeito que der. Mas no oitavo mês a 
gente tem que se ver. Aí quando ela tá nos pródromos40 ela 
avisa a gente. E a gente fica no telefone. Aí ela diz: Ah, 
chame sua doula pra ir! Quando a doula chega observa se 
realmente é trabalho de parto. E aí eu tenho que partir. (D. 
Ana) 
 

 D. Ana, ao explicar as etapas de seu acompanhamento à gestante, cita um 

dos elementos que distinguem suas pacientes, conforme falei anteriormente: a 

participação da doula, que ao contrário do que costuma se pensar, não realiza a 

                                                             
39

 Expressão bastante utilizada pelas parteiras ao referirem-se ao medo das parturientes de suas 

comunidades em relação ao atendimento hospitalar. 
40

 Termo médico que refere-se aos sinais e sintomas que  indicam uma doença ou que indicam o 
início do trabalho de parto. 
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mesma atividade da parteira. Pois, enquanto a parteira faz o acompanhamento da 

gestação, realiza o parto e acompanha o momento de pós-parto da mãe e do 

bebê, a doula desenvolve seu trabalho dedicando-se exclusivamente à gestante. 

 
Antes do parto ela orienta o casal sobre o que esperar do parto e pós-
parto. Explica os procedimentos comuns e ajuda a mulher a se preparar, 
física e emocionalmente para o parto, das mais variadas formas. Durante 
o parto a doula funciona como uma interface entre a equipe de 
atendimento e o casal. Ela explica os complicados termos médicos e os 
procedimentos hospitalares e atenua a eventual frieza da equipe de 
atendimento num dos momentos mais vulneráveis de sua vida. Ela ajuda 
a parturiente a encontrar posições mais confortáveis para o trabalho de 
parto e parto, mostra formas eficientes de respiração e propõe medidas 
naturais que podem aliviar as dores, como banhos, massagens, 
relaxamento, etc.. Após o parto ela faz visitas à nova família, oferecendo 
apoio para o período de pós-parto, especialmente em relação à 
amamentação e cuidados com o bebê. (DUARTE, [201-?]). 

 

 A doula, tendo cada vez mais seus serviços solicitados por famílias de 

segmentos médios urbanos, não raramente atua em parceria com a parteira, uma 

vez que seus trabalhos complementam-se na perspectiva do parto humanizado. 

Por essa razão, em muitos casos D. Ana trabalha conjuntamente com doulas41, 

embora não seja regra nem o trabalho compartilhado entre doula e parteira 

(ambas por vezes atuam separadamente), nem a assistência de doula para um 

parto somente domiciliar.  

 Em São Gonçalo, a existência dessas profissionais é ainda incipiente, e de 

modo direto está relacionada não apenas ao exercício das parteiras na região, 

mas principalmente, à perspectiva humanizada que tende caracterizar, de forma 

mais específica e definitiva, a atuação delas.  

 É nesse sentido, que no município é realizado um curso de nível avançado 

na formação de doulas42. O propósito não é capacitar as parteiras da região em 

                                                             
41 D. Ana é, entre as parteiras de São Gonçalo, a única que no momento tem a experiência de, por 

vezes, trabalhar em parceria com estas profissionais, tendo em vista sua contínua atividade fora 
do município e entre os segmentos médios, nos quais a presença da doula é mais evidenciada. A 
experiência que as demais parteiras possuem de auxílio é de vizinhas, parentes e desconhecidas 
que se dispuseram a colaborar com elas nos preparativos de um parto emergencial (fervendo 
água para esterilizar o material usado no procedimento e entregando-a quando precisasse, 
fazendo um chá para a parturiente, indo chamar seu marido etc.). 
42

 O curso de formação em doula iniciado em São Gonçalo do Amarante em 2015 não é o único 
oferecido no Estado, nem tampouco inaugura uma atuação de doulagem no Estado. Porém, 
diferencia-se dos demais por algumas razões. O fato de ser um curso de maior duração o 
diferencia de outros que já foram promovidos antes. Além disso, este curso, que é promovido pelo 
Centro Nordestino de Medicina Popular, é oferecido gratuitamente às inscritas, graças ao 
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doulas. Mas sim profissionalizar mulheres da região para trabalharem junto às 

parteiras, seja em assistência domiciliar, ou em projetos coletivos de cunho social, 

como o que propõe uma parceria entre prefeitura, parteiras e as doulas locais 

para atuarem nas comunidades/bairros junto às gestantes. 

 O importante aqui a ser notado, é que ao ser implementado em São 

Gonçalo o curso – em detrimento de outros municípios, inclusive da capital – fica 

evidente a motivação da escolha em razão da existência das parteiras na região, 

que são em todo o Estado, as que efetivamente representam a categoria em 

termos de prática popular. Embora haja em outros municípios parteiras ainda 

atuantes, não são, como as de São Gonçalo, tão participativas em atividades e 

ações políticas em prol do ofício.  

 A incorporação da figura da doula no cenário que dominam as parteiras 

tem, portanto, uma finalidade bem definida, nos parece. É uma aliança que, no 

contexto de afirmação perseguida pelas parteiras, não somente significa a 

valorização de uma tendência de assistência ao parto humanizado, mas 

instrumentaliza a renovação da prática daquelas parteiras. 

 Em suma, esse e os demais aspectos citados, podem ser compreendidos 

como determinantes na configuração da atuação recente dessas parteiras, 

sempre atravessados pela presença das ONG‟s e das instituições 

governamentais que, diretamente, figuram com destaque na viabilização do 

trabalho delas no contexto atual.  

  

Primeiro exilaram a gente. Até pra circular no hospital não 
podia ser uma parteira; Lá vinha uma curiosa. Hoje não, nós 
somos pessoas respeitadas. O nosso trabalho, quem não 
parou de fazer porque era perseguido, voltou a fazer. E 
quem já fazia... Eu sempre fiz. (D. Ana) 

 

 A observação de D. Ana reflete a consideração das demais interlocutoras, 

que enxergam os cursos de capacitação, a entrega dos kits com material de 

parto, a promoção de eventos voltados para elas e o incentivo ao seu exercício, 

como retorno do reconhecimento do ofício, que por tanto tempo lhes foi relegado. 

                                                                                                                                                                                         
financiamento da União Europeia. Em cidades como Recife/PE, onde o curso completo para 
formação de doula é oferecido, o investimento é em média de R$3.000,00.  
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 Apesar disso, não podemos deixar de avaliar em que medida se dá o 

reconhecimento do ofício, e principalmente, em que termos essas mulheres tem 

suas práticas incorporadas nas execuções estratégicas governamentais no 

âmbito da saúde pública.   

Afinal, ainda que programas desenvolvidos pelo ministério destaquem a 

importância dos saberes tradicionais como algo que deva ser valorizado e 

resgatado para que, articulado ao saber científico, produzam novos 

conhecimentos e tecnologias, como propõe o Programa Trabalhando com 

Parteiras Tradicionais (2010). Na prática, é o saber dito tradicional que é 

submetido ao científico, exigindo das parteiras posturas distintas das que antes 

caracterizavam seu exercício. 

Não por acaso, ao se referirem aos cursos de capacitação que lhes são 

destinados, elas o citam como “cursos de reciclagem”. Os cursos promovidos pelo 

Ministério da Saúde, embora considerem os saberes que elas já apresentam pela 

longa experiência no partejar, possuem um propósito de adaptação, no qual são 

estabelecidos, inclusive, os limites da atuação da parteira na assistência prestada.  

Em casos de parturientes hipertensas, com sinais de febre ou qualquer 

outro tipo de risco, por exemplo, as parteiras são indicadas a encaminhá-las aos 

cuidados médicos. São recomendadas também – e isso está sempre no discurso 

delas – a encaminharem as gestantes para a realização do pré-natal, tornando-

se, inclusive, pré-requisito para que sejam auxiliadas também pela parteira. 

Evidentemente que, se pensados esses limites em circunstâncias de risco 

para mãe e/ou bebê, há uma razoabilidade em conceber que o conhecimento 

médico e a assistência hospitalar proporcionarão maior chance de sobrevivência 

a eles. Portanto, não se trata de discutir esses limites no sentido de incentivo à 

manutenção de uma prática engessada das parteiras ou de condenação dos 

métodos científicos utilizados pela medicina.  

No entanto, há de ser notar que, o Estado que incentiva e prepara a 

parteira para atuar em parceria com ele, em prol da redução da mortalidade 

materna e pelo alargamento de uma assistência de parto mais humanizado, é o 

mesmo que a impede de ter acesso ao espaço hospitalar e o mesmo que lhe 

impõe uma série de regras de atuação nos moldes da medicina moderna e 

medicalizada. 
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 Nesse sentido, é significativa a colocação de Lúcia Helena Costa (2002), 

ao observar que, embora sejam importantes as estratégias propostas pelo 

Ministério de Saúde em prol de uma humanização no parto, elas não alcançarão o 

impacto desejado caso não haja uma reflexão do significado das relações de 

poder que caracterizam os partos hospitalares. Instituições que “estão 

atravessadas por relações de poder que emergem das diferenças percebidas não 

só de gênero, mas também de classe e do saber enquanto mecanismo de poder” 

(COSTA, 2002, p. 37).  

  

 

3.2. A Associação de Parteiras e sua importância na legitimação social do 

ofício.  

  

 Se conforme abordamos anteriormente, programas ministeriais, projetos 

desenvolvidos por ONGs e alguns outros aspectos delineiam a atuação recente 

das interlocutoras, a Associação de Parteiras de São Gonçalo desempenha, 

nesse mesmo sentido, significativa relevância no que se refere à configuração da 

prática das parteiras do município na atualidade.  

Além de seu caráter aglutinador, a instituição, ainda que esteja em 

processo de formalização, exerce papel significativo nas ações individuais e 

coletivas desempenhadas por suas integrantes, na perspectiva de afirmação e 

consolidação do ofício no contexto do Rio Grande do Norte. 

 Criada em 2004, a Associação de Parteiras Tradicionais Aspartsonga 

(junção do prefixo parteira com ao nome popular de São Gonçalo, Songa) é 

resultado de um longo período de incentivo de instituições como o CAIS do 

Parto43 e ANEPS (Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Articulação 

Popular e Saúde) para que fosse realizada a identificação e a articulação das 

obstetrizes populares da região, tendo em vista que muitas delas já realizavam 

alguns cursos de capacitação e aperfeiçoamento. 

                                                             
43 C.A.I.S. do Parto (Centro Ativo de Integração do Ser) é uma ONG sediada em Olinda/PE, cuja 

atuação está voltada para o apoio a grupos de parteiras nas regiões norte, nordeste, centro-oeste 
e sul. O enfoque do projeto é o resgate da prática das parteiras como tradição e a luta pelo seu 
reconhecimento como profissão.  A humanização do parto e do nascimento são os princípios que 
regem o trabalho da ONG, que é co-fundadora Rede pela Humanização do Nascimento 
(REHUNA). (CAIS DO PARTO, 2017) 
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 D. Ana, então, supervisionada por esses grupos, especialmente a ANEPS 

– que já desenvolvia um trabalho de mapeamento de parteiras, raizeiras e 

benzedeiras em diversos municípios do Estado – realizou a identificação das 

parteiras de seu município, que era o primeiro passo do processo que as 

possibilitaria, a partir de então, ter acesso aos benefícios que a regulamentação, 

perante os órgãos institucionais, lhes possibilitaria.  

Pois ao contrário da autonomia que caracterizava a atuação das parteiras 

antes, hoje suas ações para serem possíveis e aceitáveis legalmente, precisam 

estar em conformidade com uma série de normas que dizem respeito aos 

acompanhamentos, partos e registro das crianças nascidas. 

Uma vez registradas no Ministério da Saúde, elas devem cumprir a 

exigência de prestar conta das ações que realizam em suas comunidades, sejam 

elas de acompanhamento à gestantes ou realização de partos. Porém, para que 

os permaneçam realizando, a exigência do relatório não é suficiente.  

Atualmente, a realização de partos faz-se necessário o cumprimento do 

uso de um documento de controle: a Declaração de Nascido Vivo (DNV), 

disponibilizada somente aos obstetras nas maternidades, e mais recentemente às 

parteiras, quando cadastradas no Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Ocorre que entre as parteiras de São Gonçalo, apenas D. Ana possui o 

cadastro nos dois órgãos, o que lhe permite realizar os partos em seu município e 

fora dele. As demais, entretanto, por ainda não serem cadastradas na Secretaria 

Municipal, ficam impossibilitadas de o praticarem domiciliarmente, uma vez que o 

documento será necessário para a comprovação do nascimento e registro da 

criança, posteriormente. Essa é, portanto, uma das prioridades apontadas pela 

presidente da Associação, para que haja com o acesso à DNV, uma atuação mais 

completa das parteiras em suas comunidades, já que por essa razão os partos 

são evitados.  

Pois nessas condições, quando algumas das interlocutoras o realizaram, 

tiveram que recorrer a estratégias que formalizasse o parto e garantisse o registro 
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da criança em cartório, conforme citado por algumas interlocutoras, dentre elas D. 

Raimunda44. 

 

Ainda sou procurada. Aqui acolá ainda sou procurada [pra 
fazer parto]. Se precisar eu faço. Eu chegando na hora e a 
criança tando nascendo, eu faço. Agora por causa do 
registro de nascido vivo, eu faço e mando pra maternidade 
pro médico assinar. A gente faz o parto em casa, mas 
encaminha pro médico de plantão. Quem vai assumir é ele. 
(D. Raimunda) 

 

 A estratégia utilizada por D. Raimunda é a mesma utilizada por várias 

outras parteiras da região que, como ela, ainda não possuem acesso à 

Declaração de Nascido Vivo, exigida mais recentemente. Nesses casos, então, as 

mulheres já após o parto são levadas por elas até a maternidade onde os 

médicos, tendo acesso ao documento, assinam pela realização do parto, o que ao 

final, ainda lhes garante o pagamento por eles. 

 Conforme as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, estando as 

parteiras registradas, capacitadas e cumprindo todas as exigências de 

atendimento e prestação de contas, elas têm direito a receberem uma 

remuneração conforme as ações realizadas. No caso das parteiras de São 

Gonçalo, como ainda não concluíram todas as etapas exigidas, até aqui nenhuma 

remuneração receberam dos cofres públicos pelos serviços prestados à 

comunidade. 

 

Nós temos um dinheiro no SUS guardado desde 2005, e 
desde que você tenha um projeto e que você esteja em 
articulação a parteira tem direito a uma remuneração, já que 
nosso serviço ao longo do tempo nunca foi remunerado. Pra 
que a gente tenha acesso pelo número de trabalho que a 
gente fizer, a gente tem que registrar isso aqui, mandar pro 
Ministério e de vez em quando mandar nosso relatório de 

                                                             
44 Algumas parteiras me relataram que antes da burocratização do parto com a exigência 

Declaração de Nascido Vivo, os partos eram realizados por elas sem maiores preocupações no 
que se refere ao registro das crianças. No geral, se ia ao cartório com os pais da criança e o 
recém-nascido, ou até mesmo enviava um bilhete, encaminhando a mulher com a criança para ter 
o registro adquirido. A facilidade em registrar essas crianças, como pontuou D. Nair, por exemplo, 
advinha do conhecimento das parteiras que atuavam na região com o tabelião do município, que 
por vezes contentava-se apenas com justificativa dada pela paciente de que seu filho havia 
nascido em casa pela parteira X. 
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vez em quando dizendo quem somos nós, o que estamos 
fazendo e onde fizemos. (D. Ana)  

 

Desse modo, não tendo recurso próprio para manter seus projetos e 

atividades, a Associação tem contado, por diversas vezes, com a contribuição de 

instituições com quem tem estabelecidas parcerias, como a ANEPS, a igreja e a 

prefeitura de São Gonçalo, que colabora com o fornecimento de material 

hospitalar básico para seus atendimentos e fornece o local para os encontros do 

grupo. 

 O espaço cedido pela prefeitura às parteiras para seus encontros é a Sede 

da Casa da Cidadania, localizada no centro da cidade. Trata-se de uma casa 

onde funciona a assessoria jurídica do município, destinada a atender demandas 

da população que se refiram a orientações jurídicas e ingresso de demandas no 

poder judiciário, como pedidos de pensão alimentícia, divórcio etc. Um dos 

cômodos do recinto, porém, é ocupado pelo Conselho Municipal de Saúde.  

É lá, que numa sala não muito grande, que no dia a dia funciona como 

espaço de descanso e refeição para funcionários, as parteiras se reúnem 

regularmente para discutirem os assuntos de interesse da Associação. Embora 

seja o único espaço que dispõem para os encontros, não é suficiente para 

eventos que queiram organizar, nem mesmo para reuniões que agrupem mais de 

15 pessoas. 
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Fotografia 3 - Reunião entre parteiras da Associação na Casa da Cidadania. 
Fonte: Acervo de Ana Valcácio. 

 

 Por essa razão, e pelo desejo de possuir um espaço próprio onde possam 

reservar uma área para o acompanhamento de gestantes e realização de partos, 

é que D. Ana, em nome da Associação, tenta levantar recursos e estabelecer 

parcerias que possibilitem a concretização da sede própria. 

 Além disso, avaliada por outra perspectiva, a conquista de um espaço 

específico para os fins que desejam, seria, ao certo, um passo definitivo na 

autonomia do trabalho realizado por elas e, principalmente, no que se refere ao 

espaço de representatividade do ofício que isso possivelmente lhes renderia. 

  Mas apesar da intenção de pôr em funcionamento uma casa de parto 

atrelada à instituição que aos pouco se firma, a Associação, para além do parto, 

tem se dedicado a outras ações que tem integrado as parteiras no sentido de 

ampliação da própria prática - cursos de capacitação, formação de suas 

integrantes como educadoras sexuais e de direitos reprodutivos etc. No geral, 

qualificações que diretamente estão relacionadas com a saúde da mulher em 

distintos aspectos.  

 Com o fornecimento de preservativos pela Rede Mandacaru, por exemplo, 

elas realizam sua distribuição aliada a palestras sobre educação sexual entre os 
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jovens Já em postos de saúde com maior número de gestantes cadastradas para 

o pré-natal, elas realizam em parceria com os profissionais de saúde o 

acompanhamento e esclarecimento das gestantes sobre a gravidez e o parto. 

Tive a oportunidade de acompanhar um dos encontros com as gestantes. 

Na ocasião participavam da atividade 14 grávidas, 3 parteiras, uma doula 

(participante do curso em andamento no município) e o médico.     

As parteiras falavam do trabalho da Associação, da importância do 

acompanhamento de uma doula durante período de gravidez, sobre os cuidados 

necessários na gestação (dentre os quais se incluía a higiene e a manutenção do 

uso de preservativo), e de exercícios específicos para fases distintas da gestação, 

que aliviariam suas dores e facilitariam a saída do bebê na hora do parto. 

 A queixa das grávidas sobre a dificuldade de convencer os maridos em 

usar preservativo, principalmente elas já estando grávidas, suscitava por parte 

das parteiras, sobretudo de D. Ana, um debate a respeito da necessidade de 

esclarecimento sobre questões que dizem respeito à sexualidade. Daí a 

importância, segundo ela, de que os pais participassem juntos dos encontros, já 

que era o casal que estava grávido. Uma referência à experiência da gestação 

como vivência plena e compartilhada igualitariamente entre homem e mulher. 

A expressão “casal grávido” surgiu algumas vezes durante conversas que 

tive com D. Ana e também no encontro com gestantes que narro aqui. No campo 

teórico, é abordado pela antropóloga Tania Salem (2007), que analisa o 

fenômeno como um desdobramento dos valores de autonomia, liberdade e 

individualidade que marcaram o Brasil nas décadas de 1970 e 1980.  

Nesse contexto, portanto, é que surge a ideia de casal grávido, em razão 

do engajamento masculino no processo de gravidez e parto, que até então era 

uma experiência vivenciada apenas pela mulher. Outra característica do 

fenômeno denominado casal grávido é a busca pelo parto “natural” e com mínima 

intervenção médica. Ainda, é importante ressaltar que esse fenômeno, 

concentrado entre as camadas médias urbanas, está diretamente relacionado 

com o movimento posterior de humanização do parto, no qual estão incluídas as 

propostas de parto natural e de casal grávido. 

 Nessas circunstâncias, naquela ocasião ficou didaticamente claro pra mim 

o papel transformador que os movimentos inspirados pela mudança na 
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concepção do parto, bem como o saber científico – introjetado no percurso das 

parteiras pela figura do Estado – exercem sobre o grupo de parteiras pesquisado, 

e o quanto isso reflete na configuração de sua prática atual, tendo em vista que 

são esses elementos que ressignificam suas concepções e ações. 

 As parteiras de São Gonçalo, embora de alguma maneira nunca tenham 

deixado de exercer a prática em suas comunidades, foram nas últimas décadas 

se retraindo diante do contexto que as encurralava.   

Entre as mudanças nas práticas de saúde e as transformações sociais e 

culturais que modificavam paulatinamente o papel exercido por elas no cuidado 

individual e coletivo, foram sem escolha, abrindo mão de algumas atribuições, e a 

outras se adaptando minimamente, com a realização de cursos de capacitação 

que lhes eram ofertados em circunstâncias pontuais. 

Mas, certamente, foi a criação da Associação responsável pela orientação 

de uma prática mais política dessas mulheres, como também mais afinada com 

as preocupações e direcionamentos recentes sobre o processo de gravidez e 

parto. Mais política, em razão da conscientização que surge mais claramente a 

respeito da importância do próprio protagonismo nas práticas que exercem de 

parteiras, raizeiras e benzedeiras. E mais entrosadas com as preocupações 

recentes acerca do processo reprodutivo feminino, diante da consequente ligação 

com grupos que defendem os princípios de humanização do parto, assim como 

com os órgãos governamentais, que mais contidamente, introduzem o princípio 

de humanização nos programas voltados à saúde da mulher. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar o ofício de parteira no cenário atual – onde inquestionavelmente 

reconhecemos a prática obstétrica como um evento de predominância médica – 

nos exige, sem dúvida, um esforço no sentido de compreender os aspectos que o 

torna possível, e principalmente, justificável. E foi esse nosso empenho ao longo 

deste trabalho, que ocupou-se em refletir sobre a configuração da prática exercida 

por parteiras no município de São Gonçalo do Amarante/RN, assim como a 

relação estabelecida com o sistema de saúde oficial e a dimensão do ofício em 

seu espaço de atuação.  

De modo geral, as interlocutoras possuem uma trajetória comum na 

atividade, que inicia em suas comunidades (maioria rural), em razão da 

precariedade na assistência à saúde. Então, para suprir carências de naturezas 

diversas, essas mulheres, ainda jovens, passaram a desempenhar um papel 

importante de cuidado, acumulando além da função de partejar, a cura de 

enfermidades físicas e espirituais da população. 

Assim, tenham elas sido preparadas para dar seguimento aos saberes 

úteis no cuidado do grupo, inseridas no ofício como manutenção de uma tradição 

familiar feminina no partejar, ou iniciando o exercício em razão de situações 

emergenciais, passaram a representar um papel importante no âmbito coletivo, 

que se estende até os dias atuais mesmo diante das transformações que nesse 

percurso redefiniram alguns aspectos da prática.  

Por outro lado, o ofício cumpre um papel igualmente significativo no âmbito 

individual, à medida que, num primeiro momento, representa para essas mulheres 

a possibilidade de abandono – ainda que temporariamente – de seu lugar fixo na 

estrutura de gênero, reduzido basicamente aos serviços de casa e da roça 

(SOUZA, 2010, p. 7). E depois, lhes proporciona individualmente um lugar de 

destaque na esfera social, em virtude da representatividade que é a cada uma 

atribuída pela comunidade assistida. 

As narrativas das interlocutoras sobre a satisfação em percorrer longas 

distâncias até a pé para atender parturientes, a determinação em enfrentarem 

seus maridos quando se opunham às suas saídas, assim como o contentamento 
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diante do reconhecimento e respeito popular de suas ações, confirmam esse 

outro aspecto do ofício, cujo caráter individual mostra-se bastante evidente. 

 Nesses termos, considerar a pluralidade que marca a atuação das 

interlocutoras, certamente responde o primeiro objetivo ao qual nos propomos 

refletir neste trabalho. Pois de forma direta, a configuração da prática dessas 

parteiras está ligada à diversidade de suas ações no campo da assistência à 

saúde, motivadas tanto pelos aspectos estruturais que conservam a importância 

de seu papel social, quanto pela subjetividade que marca suas trajetórias e 

daquelas/es que optam por seu auxílio. 

 No que se refere à relação estabelecida com o sistema de saúde oficial, 

podemos perceber a constância de um delineamento que, em termos gerais, 

caracteriza demais localidades do país onde a relação entre parteiras e 

profissionais de saúde foi abordada. 

 As transformações ocorridas nas últimas décadas, tais como 

“medicalização do parto, o estímulo ao parto hospitalar, a ampliação da cobertura 

do sistema de saúde, a maior disponibilidade de meios de transporte, somados a 

valorização do saber científico na sociedade como um todo” (MELO et al, 2013, p. 

8), foram responsáveis por mudanças significativas no modo de atuação das 

parteiras. Não apenas reorientando seu espaço de atuação, como também 

redefinindo suas práticas e acarretando conflitos no tocante às delimitações que 

passaram a opor o saber médico-científico do saber popular. 

  Em São Gonçalo do Amarante, o campo de tensão entre parteiras e 

profissionais de saúde mostra-se expressivo na narrativa das interlocutoras, 

deixando evidente uma relação de poder que não apenas tem como efeito a 

hegemonia das práticas médicas, como, em alguma medida, determina as 

condições para a manutenção da prática obstétrica não oficial.  

É nesse contexto, portanto, que a realização do parto deixa de ser central 

na atuação das interlocutoras, haja vista as imposições do modelo médico, que 

não apenas o burocratiza para impedi-lo de ser realizado por parteiras, como o 

ressignifica como um evento hospitalar, levando o trabalho delas à 

desqualificação. 
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 De outro modo, há de ser observado que embora a não cientificidade das 

parteiras represente sua exclusão do espaço de assistência à saúde atual, 

elementos que caracterizam a obstetrícia médica são cada vez mais incorporados 

às suas práticas, assinalando uma adaptação no modo de atuar. 

 O emprego de termos do vocabulário médico, adesão aos princípios de 

higiene e o uso de instrumentos específicos, por exemplo, refletem com muita 

clareza sua aproximação à prática obstétrica oficial, tanto em razão da 

experiência que muitas delas tiveram de atuação hospitalar, quanto em virtude 

das parcerias que tem sido estabelecidas com órgãos governamentais.  

A participação em ações promovidas pelo Ministério da Saúde é 

incentivada por programas que objetivam reduzir as elevadas taxas de 

mortalidade materna e neonatal registradas no país. Nesse sentido, passam a ter 

suas práticas resgatadas como estratégia do Estado para ampliar o atendimento 

às gestantes, parturientes e recém-nascidos das regiões não assistidas ou mal 

assistidas pelo sistema público de saúde.   

Na mesma perspectiva de adaptação, as parteiras aderem a elementos e 

discursos que marcam as novas concepções sobre o nascimento, cujos princípios 

estão voltados para a gestação e parto como eventos de protagonismo da mulher 

no que se refere às intervenções em seu corpo, como também para o predomínio 

de um parto “mais natural” e com mínimas intervenções cirúrgicas e 

farmacológicas.  

Os cursos de capacitação, oferecidos tanto pelo Ministério da Saúde 

quanto por ONG‟s que atuam em parceria com ele ou de modo independente, 

agem, nesse sentido, como mecanismo desse processo de adaptação. Pois são 

eles que proporcionam diretamente a comunicação dessas mulheres com outros 

segmentos na esfera da saúde feminina e, consequentemente, o conhecimento 

sobre outras técnicas e formas de proceder na execução do ofício. 

A prática das interlocutoras, nesse sentido, nos mostra que não se trata de 

uma atuação cristalizada nos saberes populares, como podemos supor. Do 

mesmo modo, não pode ser percebida como uma nova prática, surgida da 

transformação provocada pelo contexto histórico atual, que abandona por 

completo suas técnicas e convicções terapêuticas tradicionais. 
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Na verdade, a prática delas mostra-se flexível ao incorporar elementos de 

outras práticas e conciliá-los à sua. Pois de alguma maneira, a resistência do 

ofício depende dessas incorporações. Do contrário, seria rotulado como ofício já 

superado e pertencente ao passado.   

São, portanto, os diálogos estabelecidos com esses segmentos e 

instituições, que tem no decorrer dos últimos anos possibilitado às parteiras são-

gonçalenses, avançarem no que diz respeito à legitimação do ofício e 

reconhecimento social de suas práticas.  

Em termos de resistência, há de ser considerado ainda, além do esforço 

das executoras do ofício e dos segmentos que contribuem com sua manutenção 

atual, o papel das pessoas assistidas por elas, cuja participação nesse processo é 

definidora. 

Foucault (2013), ao refletir acerca das peregrinações que são todos os 

anos realizadas por milhões de católicos, avalia o fenômeno como uma 

resistência difusa à medicalização autoritária de seus corpos e doenças. Trata-se, 

para o teórico, de uma luta política que reaparece em formas aparentemente 

arcaicas, mas que apresenta em suas práticas um vigor atual na reação contra a 

medicina social. 

Sua análise, assim, parece contemplar também o sentido da manutenção 

das práticas realizadas pelas parteiras, que de um modo, mantém-se em razão do 

posicionamento das mulheres que, em detrimento da assistência obstétrica 

médica, optam pelo auxílio da parteira no momento do parto. E de outro, pelas 

inúmeras pessoas que, com frequência, recorrem aos seus métodos tradicionais 

de cura como alternativa aos tratamentos farmacêuticos.  

A preferência dessas pessoas pelos serviços da parteira configura – assim 

como a opção de católicos pela peregrinação – uma forma de resistência à 

medicina social, que é via de regra, invasiva, autoritária e arbitrária. Logo, a 

predileção pelo parto com a parteira, o uso de remédios caseiros à base de ervas, 

assim como a preferência pelas preces curativas, são em alguma medida um 

posicionamento político.  

É, portanto, essa aproximação entre o que é considerado moderno e 

tradicional que marca a prática recente das parteiras são-gonçalenses, cuja 
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configuração é perpassada por diversos aspectos e relações de poder que, direta 

ou indiretamente, definem sua configuração e seu espaço concreto de atuação.   
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